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У статті представлені результати експериментальних досліджень щодо позитив-
ного впливу кормового чинника на швидкість розвитку та вихід тиляпії. Отримані ре-
зультати з удосконалення технології відтворення тиляпії свідчать про можливість упро-
вадження запропонованого методу в технологічну карту підприємства. Установлено, що 
використання в підгодівлі тиляпії високобілкової кормосуміші з додатковим вмістом фі-
топланктону сприяє підвищенню маси тіла на 10 г, виходу – на 25%. Введення до раціо-
ну фітодобавки «Humul+» має фармакологічний спектр дії, що чинить інгібуючу дію на 
агресивну поведінку тиляпії під час формування гнізд. Отримані позитивні результати 
щодо визначення статі тиляпії на ранніх стадіях розвитку з використанням індикаторно-
го методу свідчать про практичну цінність в індустріальній аквакультурі.

Ключові слова: тиляпія, швидкість росту, продуктивність, кормовий чин-
ник, УЗВ.

Постановка проблеми. У галузі аквакультури, як і в інших секто-
рах тваринництва, технології відтворення та вирощування різних об’єктів 
стрімко розвиваються. Технологічна карта кожного з індустріальних риб-
них господарств базується на біологічних особливостях гідробіонтів. Тому 
розроблення нових або вдосконалення наявних технологічних умов годівлі 
дає можливість покращити продуктивність, відтворювальну здатність, що 
має не лише наукову, але й практичну цінність [1].

Доступні джерела статистичної інформації Продовольчої сільськогоспо-
дарської організації об’єднаних націй (FAO, Food and Agriculture Organization 
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of the United Nations) підтверджують інформацію, що сектор аквакультури 
забезпечує в середньому 40 мільйонів тонн водних продуктів харчування на 
світовому рівні (за винятком використання водоростей, водних рослин) [7].  
У секторі індустріальної аквакультури пошук нових технологій або удоскона-
лення вже наявних під час відтворення та вирощування риб є однією з мож-
ливостей покращення якості рибної продукції, що буде отримана наприкінці 
вегетаційного періоду, скорочення такого періоду, підвищення показників 
швидкості розвитку гідробіонтів. Актуальність досліджень зумовлює й біоло-
гічні особливості тиляпії, оскільки її організм не надто вибагливий до чинни-
ків навколишнього середовища, крім того, усі види здатні розмножуватися за 
різного гідрохімічного режиму (від прісної води до солоної (морської)). Куль-
тивування тиляпії можливе як у ставках, так і басейнах УЗВ, садках [4; 5; 8]. 
Але однією з проблем, що виникають під час вирощування тиляпії у ставках, 
є достатньо швидке їх «перенаселення», що зумовлене високою її здатністю 
до розмноження впродовж року. Під час вибору садків і басейнів ця проблема 
вирішується. Кращого результату можна досягти шляхом корегування кормо-
вого чинника під час підгодівлі тиляпії.

Постановка завдання. Метою експериментального дослідження 
було вдосконалення технології підрощення та вирощування тиляпії. Для 
вирішення мети були поставлені такі завдання: постановка експеримен-
тальної частини досліджень із метою вивчення впливу кормового чин-
ника на основні господарсько-біологічні показники тиляпії, аналіз впливу 
методу оброблення спіруліни на її функціональні характеристики після 
надходження в якості корму до організму тиляпії.

Матеріал та методи. Експериментальна частина роботи була вико-
нана на базі Науково-експериментального студентського центру «Водні 
біоресурси та аквакультура Придніпров’я» ДДАЕУ, у якості об’єктів дослі-
джень була використана тиляпія та її нащадки. Відбір і оброблення проб 
здійснювали згідно з рибогосподарськими нормативами. Під час форму-
вання кормосуміші враховували збалансованість ЗГР, потім додатково вво-
дили одноразово вивчені добавки. Під час постановки експерименталь-
ної частини щодо регулювання впливу світла на тиляпію враховували всі 
норми для цього гідробіонта (гідрохімічний режим, щільність посадки, гід-
робіологічні показники тощо). Напередодні проводили діагностику статі 
за власною методикою для ранніх стадій онтогенезу і формували гнізда в 
дослідній і контрольній групі. Спіруліну для підгодівлі тиляпії напередо-
дні та впродовж вегетаційного періоду обробляли спеціальним методом, 
що використовували в попередніх дослідженнях [2; 3]. Добавку «Humul+» 
додавали одноразово впродовж усього експерименту вранці. Напередодні 
в лабораторії робили витяжку з хмелю (Humulus lupulus) [6].

Результати досліджень. Під час вивчення впливу кормового чин-
ника на масу тіла, запліднення та вихід тиляпії були отримані результати, 
представлені на рис. 1–3. На основі представлених показників можна від-
мітити, що жива маса тиляпії, якій під час годівлі давали кормосуміш, була 
найвища за значення в групі, де був лише ЗГР контрольної групи.
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Рис. 1. Вивчення впливу кормового чинника на запліднення ікри тиляпії, %
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Рис. 2. Вивчення впливу кормового чинника на вихід, %

Вищі показники в дослідних групах були отримані й за показниками 
запліднення ікри й виходом личинок. Слід звернути увагу, що ці показники в 
аквакультурі є важливими й достатньо варіабельними, тобто змінюватися можуть 
у широких межах і є можливість їх корекції шляхом удосконалення умов. 
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Рис. 3. Вивчення впливу кормового чинника на масу тіла тиляпії, г
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Параметр може підвищуватися або зменшуватися не лише залежно 
від генетичного потенціалу, а й від гідрохімічного режиму інкубації (тем-
пература води, кислотність), умов технологічного характеру. 

Вивчення впливу умов годівлі на швидкість росту тиляпії масою 
12,9 г дозволило проаналізувати також позитивну динаміку. Результати 
представлені в таблиці 1.

Таблиця 1. Результати вивчення впливу кормового чинника  
на масу тіла тиляпії

Показники
Контрольна (загально- 
господарський раціон  

із вмістом протеїну 30% + ГП)

Дослідна (вміст протеїну 
40% + спіруліна  

(Arthrospira platensis) + 
ряска (Lémna) + ГП)

Початкова маса, г 12,9 12,9
Кінцева маса  

60-добової тиляпії, г 71,9±1,4 85,2±1,1

Найменші витрати корму під час вирощування тиляпії були в дослід-
ній групі, яка вирощувалася на раціоні зі вмістом протеїну 40% + спіруліна 
(Arthrospira platensis) + ряска (Lémna) (рис. 4).

 

0 0,5 1 1,5 2

К 

Д 

кг/кг приросту 

гр
уп

и 
ек

сп
ер

им
ен

ту
 

Рис. 4. Вивчення показника витрат корму тиляпії

Дослідження показали, що найвищий приріст маси тіла та найменші 
витрати корму були в дослідній групі. На рис. 5 представлений момент 
здійснення морфометричної оцінки тиляпії впродовж експерименту.

Як видно з таблиці 2, у дослідній групі, де в годуванні протеїн ста-
новив вищу частку, а риба додатково отримувала фітопрепарати, збільшу-
вався й вихід молоді.

Таблиця 2. Результати вивчення впливу кормового чинника  
на показник виживання молоді

Показник Контрольна Дослідна 
Вихід молоді, % 92,1 96,9
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Рис. 5. Фрагмент здійснення морфометричної оцінки тиляпії 

Наступним етапом в експериментальному дослідженні було вивчення 
впливу умов вирощування (тривалість дії світла на організм тиляпії під час 
формування маточного «гнізда») і годівлі (підгодівля шляхом додавання 
до кормосуміші фітодобавки «Humul+»). Фрагмент експериментального 
дослідження представлений на рис. 6, 7. 

Рис. 6. Технологічний фрагмент постановки експериментальної частини 

Таблиця 3. Результати вивчення впливу кормового чинника  
на репродуктивні показники тиляпії

Показники Контрольна (ЗГР) Дослідна (фітодобавка «Humul+»)
Абсолютна  

плодючість, шт. 350,6 356,4

Запліднення, % 91,8 93,4

 
Рис. 7. Здійснення визначення статі на ранніх етапах розвитку тиляпії

Запропонований метод дозволив на ранніх стадіях визначити стать, 
що дало можливість сформувати «гніздо» та знизити агресивну пове-
дінку самця. Крім того, було відмічене підвищення продуктивності самок 
тиляпії. 
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Висновки з дослідження та перспективи подальшого розвитку 
в цьому напрямі. Отримані експериментальним шляхом результати доз-
воляють говорити про позитивний вплив кормових чинників і методів 
обробки кормосуміші під час підгодівлі тиляпії. Метод визначення статі 
на ранніх стадіях розвитку дає можливість сформувати гніздо зі знижен-
ням агресивної етології самця. Для подальших досліджень нами заплано-
ване вивчення фізіологічно-біохімічних показників гідро біонтів, що дасть 
можливість більш комплексно й обґрунтовано визначити вплив розгляну-
тих технологічних чинників на продуктивність гідробіонтів.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЛУЧШЕНИЯ 
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В статье представлены результаты экспериментальных исследований от-
носительно положительного влияния кормового фактора на скорость развития 
и выход тиляпии. Полученные результаты по усовершенствованию технологии 
воспроизведения тиляпии свидетельствуют о возможности внедрения предло-
женного метода в технологическую карту предприятия. Установлено, что исполь-
зование при подкормке тиляпии высокобелковой кормосмеси с дополнительным 
содержанием фитопланктона способствует повышению массы тела на 10 грамм,  
выхода – 25%.

Введение в рацион фитодобавки «Humul+» имеет фармакологический 
спектр действия, оказывает ингибирующее действие на агрессивное поведение 
тиляпии при формировании гнезд. Полученные положительные результаты по 
определению пола тиляпии на ранних стадиях развития с использованием инди-
каторного метода свидетельствуют о практической ценности в индустриальной 
аквакультуре.

Ключевые слова: тиляпия, скорость роста, производительность, кормовой 
фактор, УЗВ.
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This article presents the results of experimental studies concerning the positive 
effect of the fodder factor on the speed of development and the exit of tylapia. The ob-
tained results on the improvement about the technology related to the reproduction of 
tylapia indicates the possibility of introducing the proposed method into the technologi-
cal map of the enterprise. It was established that the use of high fatty fodder mixed with 
tylapia and additional content of phytoplankton contributes an increase in body weight 
of 10 grams, with output of 25%.

An introduction to the diet of phytodactyla “Humul+” has a pharmacological 
spectrum of actions that has an inhibitory effect on the aggressive behavior of the tylapia 
during her formation of nests. The obtained positive results Considering the definition 
of the article of tylapia in her early stages of development using the indicator method, 
shows a practical value in industrial aquaculture.

Key words: tylapia, growth rate, productivity, fodder factor, RAS.
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