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УДК 639.3121

ВПЛИВ РЕЖИМУ ГОДІВЛІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ВИРОЩУВАННЯ ЦЬОГОЛІТОК

Г. А. Данильчук, кандидат сільськогосподарських наук
О. О. Кравченко, кандидат сільськогосподарських наук
М. Г. Савчук, магістр
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Вивчався вплив режимів годівлі на ефективність вирощування 
цьоголіток коропа і рослиноїдних риб у полікультурі. Вивчено вплив 
кратності годівлі на середню індивідуальну масу та вихід цьоголіток, 
рибопродуктивність вирощувальних ставів та кормові витрати. Ви-
значено економічну ефективність та оптимальний режим годівлі при 
вирощуванні рибопосадкового матеріалу.

Ключові слова: цьоголітки, вирощування, режим годівлі, вихід, 
середня індивідуальна маса, рибопродуктивність, кормові витрати, 
собівартість, рентабельність.

Постановка проблеми. У підвищенні рибопродуктивнос-
ті ставів та отриманні якісного рибопосадкового матеріалу 
штучні корми набувають провідного значення. Раціональне 
використання кормів є актуальним завданням у загальному 
технологічному процесі вирощування риби.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирощування 
рибопосадкового матеріалу можливе лише за умови якісного 
і кількісного показників раціону, а також якісних показників 
оточуючого середовища. Тому годівля та корми природного і 
штучного походження мають важливе значення. Вартість кор-
мів у собівартості рибопосадкового матеріалу постійно зростає 
і сьогодні майже перевищує 50% [1].

Традиційна ж роздача кормів класичним способом, з 
внесенням кормів у стави по кормовим доріжкам, приво-
де до суттєвої втрати продуктивних властивостей корму і 
супроводжується зростанням витрат на приріст риби, до-
сягаючи 25-30%.

Нарощування щільності посадки риби супроводжується 
збільшенням об’єму раціону, а чим він більший, тим частіше і 
дрібніше його необхідно згодовувати. Це пов’язано з необхід-
ністю механізації та автоматизації годівлі. Але використання 
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систем машин і механізмів вимагає значних додаткових мате-
ріальних витрат. Одним з напрямків зниження витрат кормів 
є використання багатократної годівлі [2].

Постановка завдання. Метою досліджень було виявлення 
впливу режиму (кратності) годівлі на ефективність вирощу-
вання цьоголіток. Для досягнення поставленої мети були по-
ставлені такі завдання: вивчити вплив кратності годівлі на 
кількість і якість цьоголіток коропа і рослиноїдних риб, рибо-
продуктивність експериментальних ставів та визначити кор-
мові витрати на вирощування рибопосадкового матеріалу.

Матеріали і методика. Експериментальні дослідження 
проводились в умовах ТОВ «Миколаївське сільськогосподар-
сько-рибоводне підприємство». Дослідження проводилися 
методом порівняльної характеристики показників експери-
ментальних ставів поміж собою. Для проведення досліджень 
були відібрані три вирощувальні стави загальною площею 
32 га, що дозволило закласти три варіанти експерименту 
(табл. 1). В усіх варіантах годівля цьоголіток проводилася кла-
сичним способом з роздачею кормів по кормовим доріжкам, 
добовий раціон ділився порівну на дві, чотири або шість дава-
нок. В якості корму використовували рибний комбікорм для 
цьоголіток К – 111/1, фактичний вміст перетравного протеїну 
становив не менше 26%.

Таблиця 1
Схема досліджень

Варіанти Площа 
ставу, га

Режим годівлі

кратність години

І 10 два 7ºº-8ºº, 16ºº-17ºº

ІІ 10 чотири 6ºº-7ºº, 10ºº-11ºº, 15ºº-16ºº, 19ºº-20ºº

ІІІ 12 шість 6ºº-7ºº, 8ºº-9ºº, 10ºº-11ºº, 15ºº-16ºº,
17ºº-18ºº, 19ºº-20ºº

Результати досліджень. За показниками гідрохімічного 
режиму експериментальні стави не відповідали технологічній 
нормі, але і не виходили за межі допустимих значень. Вивчав-
ся вплив різних режимів годівлі на середню індивідуальну 
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масу і вихід цьоголіток, рибопродуктивність ставів та витрати 
корму на одиницю приросту (табл. 2).

За середньою індивідуальною масою цьоголіток найгір-
ші показники мав експериментальний ставок першого ва-
ріанту, а найкращі – третього. Різниця між третім і першим 
варіантами по коропу становила 4,0 г (15,3%) та по білому 
товстолобику – 4,7 г (22,4%), між третім і другим варіантами 
відповідно – 2,6 г (9,5%) та 3,8 г (17,4%), між другим і першим 
варіантами – 1,4 (5,4%) та 0,9 г (4,3%).

Таблиця 2
Результати вирощування цьоголіток
в залежності від режиму годівлі
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І 10 короп 125 1250 38,5 26,1 33,0 1004,9 4,1

білий товстолобик 85 850 15,0 21,0 17,6 315,0 -

всього 210 2100 53,5 - - 1319,9 3,2

ІІ 10 короп 125 1250 42,1 27,5 34,7 1157,8 3,6

білий товстолобик 85 850 17,1 21,9 21,3 374,5 -

всього 210 2100 59,2 - - 1532,3 2,7

ІІІ 12 короп 125 1500 46,1 30,1 36,9 1387,6 3,0

білий товстолобик 85 1020 20,2 25,7 23,8 519,1 -

всього 210 2520 66,3 - - 1906,7 2,2

Показники виходу цьоголіток третього варіанта переви-
щили перший по коропу на 3,9% та по білому товстолобику на 
6,2%, другого варіанта відповідно на 2,2% та 2,5%. Різниця 
між першим і другим варіантами становила по коропу 1,7 та 
по білому товстолобику 3,7%.

Рибопродуктивність прямо залежала від середньої індиві-
дуальної маси цьоголіток та їх виходу від посадженої личин-
ки. Різниця між показниками третього і першого становила 
586,8 кг/га (44,5%), третього і другого –  374,4 кг/га (24,4%), 
другого і першого варіантів – 212,4 кг/га (16,1%). Щодо
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кормових витрат, то збільшення кратності годівлі позитивно 
вплинуло на зменшення кормових витрат. Так витрати кор-
му в другому варіанті зменшилися в порівнянні з першим по 
коропу і взагалі на 0,5 одиниці (12,2% і 15,6%), у третьому 
відповідно – на 1,1 одиниці (26,5%) та взагалі на 1,0 одиниці 
(31,3%). Різниця між третім та другим варіантами склала по 
коропу 0,6 одиниці (16,4%) та взагалі – 0,5 одиниці (18,2%).

Керуючись тим, що раціональна годівля риби можлива 
лише за умов її нормування залежно від поживної якості кор-
мів, щільності посадки риби у полікультурі, кількісних і якіс-
них показників природної кормової бази, фізіологічного стану 
риби, була проведена економічна оцінка ефективності при 
різних режимах годівлі. Дані щодо економічної ефективності 
вирощування цьоголіток при застосуванні різних режимів го-
дівлі подані в таблиці 3.

Таблиця 3
Економічна ефективність вирощування цьоголіток 

при різних режимах годівлі

Показники
Варіанти експерименту

І ІІ ІІІ

Щільність посадки всього, тис.екз./га 210 210 210

в т.ч. короп 125 125 125

білий товстолобик 85 85 85

Вихід цьоголіток, %

Короп 33,0 34,7 36,9

Білий товстолобик 17,6 21,3 23,8

Рибопродуктивність, кг/га 1319,9 1532,3 1906,7

Витрати корму на 1 кг, к. од. 3,2 2,7 2,2

Собівартість 1 т цьоголіток, грн 12320 10400 8470

Ціна 1 т цьоголіток, грн 15000 15000 15000

Одержаний прибуток, грн/га 2111,84 7048,58 12450,75

Прибуток на 1 т, грн 2680 4600 6530

Рентабельність, % 20,2 44,2 77,1

Застосування шестикратної годівлі дозволило отримати 
цьоголіток високої середньої індивідуальної маси з достатньо 
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високим виходом від посадки, що зумовило достатньо високу 
рибопродуктивність при відносно невеликій щільності зари-
блення і низьку собівартість за найменших кормових витрат. 
Собівартість цьоголіток у третьому варіанті експерименту 
була більше ніж у двічі менше реалізаційної вартості. Різниця 
собівартості цьоголіток третього варіанту з такими інших від-
повідно становила 3850 грн (31,25%) і 1930 грн (18,56%) за 
1 т. Прибуток на 1 га у третьому варіанті перевищував дру-
гий у 1,8 рази, а перший – у 5,9 рази. Рентабельність також 
найбільшою була у третьому варіанті експерименту, а різни-
ця з першим і другим варіантами становила відповідно 56,9% 
(3,8 рази) і 32,9% (1,7 рази).

Висновки і перспективи подальших досліджень. Збіль-
шення кратності годівлі позитивно вплинули на всі основні 
показники вирощування цьоголіток. Отримані результати по 
коропу мали закономірний характер, а відносно білого товсто-
лобика – в усіх варіантах експерименту у кишковому тракті 
білого товстолобика були присутні комбікорми, що вплинуло 
на ефективність використання кормів за рахунок споживан-
ня ним пиловидних фракцій, які не могли бути використані 
коропом. Збільшення кратності годівлі (до шести разів) впли-
нуло на ефективність вирощування цьоголіток коропа у полі-
культурі з білим товстолобиком, так як середня індивідуальна 
маса коропа зросла в порівнянні з іншими варіантами екс-
перименту на 9,5-15,3%, білого товстолобика – на 17,4-22,4%, 
вихід коропа – на 2,2-3,9%, білого товстолобика – на 2,5-6,2%, 
рибопродуктивність – на 24,4-44,5%, а загальні витрати корму 
зменшилися на 18,2-31,3%. Найбільшої ефективності досягну-
то при застосуванні шестикратної годівлі цьоголіток, так при-
буток на 1 га у третьому варіанті перевищував другий майже 
у 2 рази, а перший – у 6 разів, а рентабельність відповідно – у 
4 рази і 2 рази.
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Г. А. Данильчук, Е. А. Кравченко, М. Г. Савчук. Влияние режима корм-
ления на эффективность выращивания сеголетков.

Изучалось влияние режимов кормления на эффективность выращивания 
сеголеток карпа и растительноядных рыб в поликультуре. Изучено влия-
ние кратности кормления на среднюю индивидуальную массу и выход се-
голеток, рыбопродуктивность выростных прудов и кормовые затраты. 
Определено экономическую эффективность и оптимальный режим кормления 
при выращивании рыбопосадочного материала.

G. Danilchuk, E. Kravchenko, M. Savchuk. Effect of feeding regime on the 
effi ciency of growing fi ngerlings.

The effect of feeding regimes on the effi ciency of cultivation of carp fi ngerlings 
and herbivorous fi sh in polyculture was studied. The infl uence of the multiplicity of 
feeding the average individual weight and yield of fi ngerlings was investigated; the 
fi sh productivity of nursery ponds and feed costs were determined. The economic 
effi ciency and optimal feeding regime for growing fi sh seed were proposed.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають вимогам 

ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у 
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 
яким присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (по-
становка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного до-
слідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Подається примірник тексту статті, підписаний авторами, 
надрукований на папері форматом А4, а також електронний ва-
ріант на CD-ROM. Обов’язково подається: рецензія доктора наук; 
квитанція про оплату, відомості про автора.

На диску повинен бути 1 файл з текстом статті, названий 
прізвищем автора (Стаття_Прізвище), файл з розширеною англій-
ською анотацією та, при необхідності, файли з рисунками, графі-
ками тощо.

Обсяг статті – до 8 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 
30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 ряд-
ків на сторінці.

Статті необхідно готувати за допомогою текстового редакто-
ра Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через 
інтервал 1,5, розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (5-9 слів), адекватно відби-
вати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. 
При цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження 
питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…», в яких не 
відбито достатньою мірою суть проблеми.

Анотації (українською, російською та англійською) набирати 
курсивом 11 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стис-
лим і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні 
конструкції безособового речення, наприклад: «Досліджено…», 
«Розглянуто…», «Установлено…» (наприклад, «Досліджено генетич-
ні мінливості… Отримано задовільні результати…»).

Розширена англійська анотація повинна містити 250-
300 слів, об’єднаних у логічні речення (що еквівалентно одній сто-
рінці А4 формату, 14 шрифту, 1,0 інтервалу).

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, 
наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити 
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після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), 
далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, 
то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках 
(наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]). Не подавати в тексті розгорнутих 
посилань, таких як (Іванов А. П. Вступ до мовознавства. — К., 
2000. — С. 54) (ГОСТ 7.1-84).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Ві-
сника й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело 
і конкретну сторінку.

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках 
безпосередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі ри-
сунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а 
таблиці повинні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх тексту. 
Написи на рисунках виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб 
редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення. У 
разі використання інших програм для створення рисунків надавати 
редакції на кожний рисунок окремий файл фотмату TIFF (незжатий – 
uncompressed) або формату JPG (найкращої якості – best quality).

Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Додати таблицю». Кожна таблиця повинна займати не 
більше одного аркуша при розмірі шрифта TIMES тексту таблиці 
не менш ніж 12 кегль.

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульно-
му редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори мають дотримуватися правильної галузевої терміно-
логії (див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних 

тощо) ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць, а також ско-

рочення млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без 
крапки.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при пер-
шому згадуванні.

Література, що приводиться наприкінці публікації, повинна 
розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й 
бути оформлена відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Номер у списку 
літератури має відповідати лише одному джерелу.
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