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ЯКІСНА ОЦІНКА ЦЬОГОЛІТОК КОРОПОВИХ РИБ, ВИРОЩЕННИХ 
У СТАВАХ НА НИЗЬКОПРОДУКТИВНИХ ГРУНТАХ 

Незнамов С.О. – к. с.-г. н., ДВНЗ «Херсонський ДАУ» 
 

У статті викладені матеріали щодо якісної оцінки за морфометричними і біохімічни-
ми показниками цьоголіток коропових риб (короп, білий і строкатий товстолобики, білий 
амур), вирощених в умовах ставів на низькопродуктивних торф’яних і піщаних ґрунтах.  

Коефіцієнти варіації основних лінійних параметрів цьоголіток були невисокими і коли-
валися у межах від 6,5 до 11,3%, варіативність коефіцієнту їх вгодованості знаходилася у 
межах від 4,3 до 6,1 %, більш високою варіабельністю (12,3-21,4 %) характеризувались 
середні маси цьоголіток.  

Підтверджено вплив умов вирощування на біохімічні показники цьоголіток, на 
забезпеченість молоді основними резервними речовинами. Встановлено, що рослиноїдні 
риби у специфічних умовах найменш забезпечені незамінними амінокислотами порівняно з 
твариноїдними. 

Ключові слова: коропові риби, цьоголітки, підстеляючий ґрунт, продуктивність, 
морфометричні ознаки, біохімічні характеристики. 

 
Незнамов С.А. Качественная оценка сеголеток карповых рыб, выращенных в прудах 

на низкопродуктивных грунтах 
В статье изложены материалы по качественной оценке по морфометрическим и био-

химическим показателям сеголеток карповых рыб (карп, белый и пестрый толстолобики, 
белый амур), выращенных в условиях прудов на низкопродуктивных торфяных и песчаных 
грунтах. 

Коэффициенты вариации основных линейных параметров сеголеток были невысокими 
и колебались в пределах от 6,5 до 11,3%, вариативность коэффициента их упитанности 
находилась в пределах от 4,3 до 6,1%, более высокой вариабельностью (12,3–21,4% ) ха-
рактеризовались средние массы сеголеток. 

Подтверждено влияние условий выращивания на биохимические показатели сеголеток, 
на обеспеченность молодняка основными резервными веществами. Установлено, что 
растительноядные рыбы в специфических условиях наименее обеспечены незаменимыми 
аминокислотами по сравнению с хищниками. 

Ключевые слова: карповые рыбы, сеголетки, подстеляющий грунт, продуктивность, 
морфометрические признаки, биохимические характеристики. 
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Neznamov S.O. The qualitative estimation of the age-0-carp fish breeding in the low-
productivity soils 

The article presents the materials about the qualitative estimation of the age-0-carp fish 
(sazan, white and silver carp, carp) by the morphometrical  and biochemical indexes breeding in 
the low- productivity peat and sandy soils. 

The coefficients of variation of fixed line parameters of the age-0-fish has been low and fluctu-
ated in the range of 6.5 to 11.3%, the variation of the coefficient of fatness has been  in the range 
of 4.3 to 6.1%, the higher variability (12.3 - 21.4 %) was characterized by average weight of the 
age-0-fish. 

The influence of breed conditions by biochemical indicators of the age-0-fish on the provision 
of tiny-fish by the main reserve substances was confirmed. It was found that the herbivorous fish in 
specific conditions at least provided with essential amino acids in comparison with fish-eater. 

Keywords: carp fish, age-0-fish, productivity, morphometrical indexes, biochemical character-
istics. 

 
Постановка проблеми. До останнього часу у південних регіонах Украї-

ни окремі спроби вирощування рибопосадкового матеріалу коропових риб у 
ставах, улаштованих на низькопродуктивних ґрунтових масивах, характеризу-
вались обмеженими масштабами, не мали комплексності, що безумовно вима-
гало виконання спеціальних досліджень, результати яких створюють підґрунтя 
для розширеного промислового впровадження відповідних технологічних но-
вовведень. 

Стан вивчення проблеми. Основним напрямом рибогосподарської дія-
льності на внутрішніх водоймах України, який становить головний резерв 
подальшого розвитку вітчизняної аквакультури, є ставове рибництво. Тради-
ційно домінуючу роль у ставовому рибництві нашої країни відіграють підпри-
ємства, що спеціалізується на культивуванні коропових риб.  

Головним фактором збільшення виробництва рибної продукції госпо-
дарствами є одержання необхідної кількості рибопосадкового матеріалу відпо-
відної якості [4]. При цьому слід зазначити, що рибогосподарська експлуатація 
різних за типом водойм передбачає використання відповідного рибопосадко-
вого матеріалу, здатного протистояти дії несприятливих біотичних та абіотич-
них факторів, які спостерігаються у відповідних водоймах [2, 11]. 

Проблема виробництва якісного рибопосадкового матеріалу, з ураху-
ванням його цільового призначення, на сьогодні зберігає свою актуальність. 
Виходячи з цього, ключовим завданням для сучасного рибництва є забезпе-
чення рибогосподарських підприємств необхідною кількістю якісної молоді 
об'єктів культивування. Можливе вирішення цієї проблеми достатньо різноп-
ланове і залежить від багатьох складових. Певним гальмом тут виступає дефі-
цит земельних площ, придатних для будівництва традиційних вирощувальних 
ставів, що поєднується з проблемою їх водозабезпечення [1]. 

Матеріали та методи досліджень. Спеціальні дослідження здійснюва-
лися на базі вирощувальних ставів Херсонського виробничо-
експериментального заводу по розведенню молоді частикових риб, які збудо-
вані на низькопродуктивних (торф’яних і піщаних) ґрунтах, що визначає певну 
специфіку процесу вирощування якісного рибопосадкового матеріалу. Матері-
алом для дослідження були обрані цьоголітки коропових (короп, білий і стро-
катий товстолобики, білий амур), які використовувались у технологічних про-
цесах. 
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Якісна оцінка рибопосадкового матеріалу коропових, вирощеного за рі-
зних екологічних умов, здійснювалась за системою рибоводних [2, 3] та біохі-
мічних показників [5–7]. Математичну обробку результатів досліджень здійс-
нювали на ПК за методиками математичної статистики, з використанням паке-
та прикладних програм Excel 2010 i Statistica 6.0. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Класичними критеріями 
оцінки якості цьоголіток коропових риб, які найчастіше використовуються у 
ставовому рибництві, є екстер’єрні показники, до яких належать такі морфо-
метричні проміри як мала довжина (l, см) та найбільша висота тіла (Н, см), 
маса тіла (М, г). Їх значення дозволяє визначити коефіцієнт вгодованості (Кв), 
що дає можливість прогнозувати готовність цьоголіток до зимівлі.  

Результати варіаційно-статистичної обробки лінійних розмірів, маси ті-
ла та коефіцієнту вгодованості цьоголіток коропових риб, вирощених в експе-
риментальних вирощувальних ставах на низькопродуктивних ґрунтах, пред-
ставлено у таблиці 1. 

Таблиця 1 - Морфо-біологічна характеристика цьоголіток коропових риб, 
вирощених у ставах на низькопродуктивних ґрунтах 

Варіант Вид риби l, см H, см M, г Кв 
M ± m Cv M ± m Cv M ± m Cv M ± m Cv 

Торф 

Короп
Білий товсто-

лобик 
Строкатий 
товстолобик 
Білий амур

11,48±0,21
11,37±0,34
12,64±0,33
12,46±0,12

6,5 
9,1 
7,9 
8,7 

3,45±0,14
3,28±0,20
3,58±0,32
3,02±0,25

7,1
8,4
9,5
7,5

43,3±1,12 
43,7±1,77 
42,0±1,77 
63,0±1,45 

13,4
19,8
19,8
21,4

2,86±0,04 
2,97±0,01 
2,08±0,05 
3,26±0,03 

4,6 
5,1 
5,4 
6,1 

Пісок 

Короп
Білий товсто-

лобик 
Строкатий 
товстолобик 
Білий амур

10,86±0,24
10,81±0,21
11,67±0,19
11,94±0,22

6,9 
6,6 
8,4 

11,3

3,34±0,16
3,09±0,14
3,41±0,25
2,96±0,19

8,1
7,5
9,3
8,2

32,7±0,95 
37,7±1,16 
32,03±0,96
61,0±0,99 

12,3
16,9
16,8
19,1

2,56±0,02 
2,99±0,04 
2,02±0,03 
3,59±0,02 

4,3 
4,7 
5,4 
5,8 

 
Відомо, що мінливість лінійно-вагових характеристик тіла риб характе-

ризується відповідною динамікою і, певним чином, відображає умови їх виро-
щування. Після завершення ембріогенезу мінливість ознак личинок коропових, 
як правило, невелика, про що свідчать коефіцієнт варіації, значення яких не 
перевищують 5%. Суттєва розбіжність морфо-біологічних характеристик при-
таманна малькам коропових, коли значення коефіцієнтів варіації ознак зрос-
тають до 40-50%. В подальшому, за умов дотримання технологічних парамет-
рів процесу вирощування, мінливість поступово знижується і коефіцієнти ва-
ріації лінійно-вагових характеристик тіла цьоголіток коропових риб мають 
знаходитись у межах 20-30 % [3, 9]. 

Аналізуючи дані таблиці, слід зазначити, що коефіцієнти варіації по ос-
новним лінійним параметрам цьоголіток коропових, вирощених у ставах на 
низькопродуктивних ґрунтах, були невисокими і коливалися у межах від 6,5 до 
11,3% по малій довжині тіла та від 7,1 до 9,5% по висоті тіла піддослідного 
матеріалу. Варіативність значень коефіцієнту вгодованості цьоголіток коропо-
вих знаходилася у межах від 4,3 до 6,1 %. 
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Щодо середньої маси цьоголіток коропових риб, то за результатами ва-
ріаційно-статистичної обробки встановлено, що для цієї ознаки характерна 
більш виражена варіабельність. Так, коефіцієнт варіації середніх мас цьоголі-
ток коропа по експериментальним групам ставів знаходився на рівні 12,3 – 
13,4 %, білого товстолобика – на рівні 16,9 – 19,8 %, строкатого товстолобика 
– на рівні 16,8 – 19,8 %,  білого амура – на рівні 19,1 – 21,4 %. 

Крім екстер’єрних показників, при проведенні якісної оцінки цьоголіток 
коропових риб встановлювали вміст в тілі риби вологи, жиру, білку та золи. Ці 
показники було визначено за допомогою відповідних аналізів, результати яких 
у розрізі експериментальних груп вирощувальних ставів зведено до таблиці 2. 

Таблиця 2 - Хімічний склад м’язів цьоголіток коропових риб, вирощених 
у ставах на низькопродуктивних ґрунтах (%) 

Варіант Види риб Волога Жир Білок Зола 

Торф 

Короп 82,1 4,5 10,3 3,1 
Білий товстолобик 81,1 4,3 11,5 3,1 

Строкатий товстолобик 80,7 4,7 11,6 3,0 
Білий амур 79,5 5,4 12,2 2,9 

Пісок 

Короп 78,9 6,4 12,1 2,6 
Білий товстолобик 78,4 6,1 12,9 2,6 

Строкатий товстолобик 78,1 6,5 13,0 2,4 
Білий амур 78,7 5,9 12,9 2,5 

 
Вирощений рибопосадковий матеріал характеризувався розбіжним вміс-

том сухої речовини – у межах від 17,9 % (у коропа з ставів на торф’яних ґрун-
тах) до 21,9 % (у строкатого товстолобика з ставів на піщаних ґрунтах). При 
цьому максимальним вмістом ліпідів (5,9 – 6,5%) та білків (12,1 – 13,0%) хара-
ктеризувались цьоголітки, які вирощувались на піщаних ґрунтах. Вміст золи 
по варіантах та видам риб відрізнявся незначно та коливався у межах від 2,4 до 
3,1 %. 

В цілому, аналізуючи отримані результати, можна відмітити видоспе-
цифічний характер біохімічних показників та певну їх залежність від умов 
вирощування, що знаходить підтвердження відповідними дослідженнями, 
проведеними на інших рибогосподарських підприємствах України [8, 10]. Ви-
значення хімічного складу цьоголіток коропових риб дозволило встановити, 
що умови вирощування впливають не лише на екстер’єрні показники, а й на 
забезпеченість молоді основними резервними речовинами, до яких слід відне-
сти вміст жиру та білку.  

Важливими показниками рівня та інтенсивності білкового обмінну є 
вміст амінокислот в органах і тканинах тіла риб. Відомо, що м’язи належать до 
групи тканин, в яких основна маса білків характеризується низькою швидкіс-
тю обороту амінокислот. Кожен білок має свої характерні особливості та хімі-
чний склад, а в сумарній кількості різні амінокислоти займають певне місце. У 
цьому зв’язку, найважливішими компонентами у складі білків є незамінні амі-
нокислоти, до яких належать: лізин, триптофан, треонін, валін, метіонін, ізо-
лейцин, лейцин та фенілаланін. 

Для визначення видоспецифічних особливостей амінокислотного складу 
м’язової тканини цьоголіток коропових риб, вирощуваних в умовах низькоп-
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родуктивних ґрунтів, були виконані спеціальні дослідження, результати яких 
наведено у таблиці 3. 

Таблиця 3 - Амінокислотний склад м’язової тканини цьоголіток коропо-
вих риб, вирощених у ставах на низькопродуктивних ґрунтах  

(г / 100 г сирої речовини) 

Амінокислоти Короп Білий товстолобик Строкатий товсто-
лобик Білий амур 

Лізин 2,069 1,606 1,815 2,146 
Гістидин 0,569 0,436 0,518 0,658 
Аргінін 1,323 1,104 1,094 1,464 

Триптофан 0,150 0,130 0,150 0,130 
Аспарагінова 1,754 1,519 2,120 2,007 

Треонін 0,858 0,747 0,873 1,006 
Серин 0,792 0,680 0,642 0,910 

Глютамінова 3,403 2,938 2,752 3,861 
Пролін 0,458 0,687 0,503 0,953 
Гліцин 0,884 1,253 1,001 1,054 
Аланін 1,107 1,006 1,140 1,329 
Цистін 0,206 0,142 0,141 0,212 
Валін 0,909 0,701 0,895 0,972 

Метіонін 0,485 0,373 0,302 0,380 
Ізолейцин 0,882 0,622 0,910 0,922 
Лейцин 1,584 1,380 1,676 1,726 
Тирозин 0,721 0,621 0,737 0,785 

Фенілаланін 0,894 0,751 0,890 0,923 
Всього: 19,049 16,696 18,159 21,438 

Незамінні, % 41,11 37,80 41,37 38,28 
Замінні, % 58,89 62,20 58,63 61,72 
 
Оцінюючи якість вирощеного в експериментальних умовах рибопосад-

кового матеріалу за біохімічним складом тканин встановлено, що у цьоголіток 
коропових риб кількість амінокислот знаходилася у межах від 16,696 г/100 г у 
білого товстолобика до 21,438 г/100 г у білого амура. Максимально представ-
лені у кількісному складі були глютамінова кислота (15,16-18,01 %), лізин 
(9,62-10,86 %), аспарагінова кислота (9,10-11,68 %), лейцин (8,05-9,23 %) та 
аргінін (6,03-6,94 %), мінімально – триптофан (0,61-0,83 %), цистін (0,78-1,08 
%) та метіонін (1,66-2,55 %). Незамінних амінокислот у найбільшій кількості 
виявлено у цьоголіток строкатого товстолобика (41,37 %) та коропа (41,11 %), 
у меншості – білого товстолобика (37,80 %) та білого амура (38,28 %). 

Необхідно прийняти до уваги, що амінокислотний склад м’язів цьоголі-
ток коропових риб певною мірою залежить від якості споживаної їжі, бо рос-
линні компоненти містять меншу кількість повноцінних білків, на відміну від 
кормів тваринного походження, збагачених незамінними амінокислотами.  

Висновки. Таким чином, отримані результати дають підставу стверджу-
вати щодо можливості ефективного вирощування якісного рибопосадкового 
матеріалу коропових риб в умовах ставів, улаштованих на низькопродуктив-
них ґрунтових масивах. При цьому доцільно зробити висновок, що рослиноїд-
ні білий товстолобик та білий амур у цих специфічних умовах найменш забез-
печені незамінними амінокислотами порівняно з твариноїдними коропом та 
строкатим товстолобиком. 
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