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О тримані значення варіанс та долі впливу за запролонованним індексом оцінки
типологічних особливостей коней, свідчать про його високі прог нозні значення, так як
мого мінливість залежала тільки від класів розподілення
Таким чином, проведені дослідження показали доцільність виділення в популяції
коней української верхової породи типологічних груп, т о відрізняю ться за мірними
)знаками Спрямований добір за типологічним и ознаками веде до підвищення оцінки за
екстер'єрно-конституційні ознаки, в той час, як оцінка працездатності в більшій мірі
визначається паратиповими факторами

V 7K 636.082:639.3
В П Л И В ПАРАМЕТРІВ ІНТЕНСИФ ІКАЦІЇ НА ЕФ ЕКТИВНІСТЬ
ВИРОЩ УВАННЯ РИБОПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ.

Г.А.Дамидьчук
Сучасне виробництво відчуває гостру потребу у виробництві рибоиосадкового
^»періалу. При цьому зберігається дефіцит рибопосадкового матеріалу, що супроводжується
низькою його якістю та відсугністю необхідності видового різноманіття В зв ’язку з цим
.ми була зроб лена спроба вивчення впливу різних парам етрів інтенсиф ікації на
< А ктивність вирощування цьогорічок коропа та рослиноїдних риб в умовах Киселівського
риборозплідника Миколаївського рибокомбінату
Рибиех. спеціалізований і фактично виконує функції риборозплідника, але на протязі
кількох років не виконує виробничу задачу по вирощуванню цьогорічок коропа та
рослиноїдних риб При цьому вузьким місцем його роботи є низька якість рибопосадового
матеріалу.
Маса цьої орічок коропа і рослиноїдних риб складає від 11 до і 6 г; що супроводжується
виходом цьогорічні в від 15 до 25% т є основною причиною низької рибопродуктивності
виросних илош
С истема, що склалася, у виробництві рибопосадкового матеріалу не дозволяє рибоком
бінату забезпечити потребу нагульних плош , щ о призвело до необхідності заводу значної
кількості річни ків коропа т а р о сл и н о їд н и х риб з інш их р и б о во д н и х підприєм ств
Використання завезеного рибопосадкового матеріалу з інших господарств різко збільшує
с о б ів ар тість то вар н о ї продукції П ри ц ьом у створю ю ться сп р и ятл и ві у м ови для
виникнення ряду небезпечних захворю вань риб
Положення поглиблю йься тим, що нагульні площі Миколаївського рибокомбінату
в основному представлені не класичними нагульними ставами, а малими водосховищами
різного походження і цільовою призначення. Багаторічний режим регулювання води в
малих водосховищах передумовлює наявність довгого вікового ряду не лиш е культивуємих
видів риб - коропа і рослиноїдних, а і хижаків, що робе необхідним використання якісного
крупного рибопосадкового матеріалу, який був би недоступним для хижаків по своему
розміру і масі тіла
Вирощ уваний власний рибопосадковий матеріал та рибопосадковий матеріал, що
завозиться з інших господарств, в основном у не відповідає цим вимогам Невідповідність
між вимогами до рибопосадкового матеріалу та його фактичними параметрами веде до
того, що на одиницю товарної продукції в т р ач аєть ся невиправдано велика кількість
рибопосадкового матеріалу. Таким чином, значна кількість кормів, компонентів природної
кормової бази витрачається не за призначенням А, враховуючи затрати енергоресурсів.

процес несе виражений з а т р а т н ії характер
Для вироблення технології вирощування крупної о якісної о рнбопосадковою матеріалу
нами були проведені досліди щодо впливу різних параметрів інтенсифікації па ефект ивнісл і,
вирощування цьогорічок корона та рослиноїдних риб.
Дослідження проводилися з 15 червня по’22 жовтня в Киселівському риборозплідниу
на вирощувальних ставах загальною площ ею 33 5 га Зариблення ставів проводилося
власною заводською личинкою коропа і рослиноїдних риб, тоді як в минулі роки більшість
личинки риби закуповувалась в інших господарствах Рибокомбінат відновив власний
інкубцех і, маючи маточне поголів’я, почав отримувати личинку Це дало змогу застосувати
ущільнені посадки в полікультурі Значна увага приділялася таким видам як короп та білий
товстолобик, строкатому товстолобику та білому амуру - менша Параметри, вилив яких
досліджувався, використовувалися при вирощуванні цьогорічок в вирощувальних ставах
в різних комбінаціях
Е ф екти вн ість ви р о щ у ван н я р и б о п о сад к о во го матеріалу зу м о вл ю ється його
кількісними га якісними показниками. О сновним якісним показником є середньоппучна
м аса р н б о п о сад к о во го м атеріалу. В и зн ач ал ася вона при ко н тр о л ьн и х лочкі
проводилися щодекадно на різних ділянках стати визначення середньоштучної маси
цьогорічок протягом вегетаційного періоду дає змогу спостерігати динаміку росту та
розвитку риби, робити висновок щодо ефективності її годівлі, доцільності застосованої
структури полікультури, д о статн о сті рівня інтенсиф ікації. При цьом у н еобхід н о
враховувати, що в полікультурі розвиток га зріст одніх видів риб буде вищ им, ніж інших
Це пов’язано зі спектром живлення і рівнем розвит ку природної кормової бази, особливо
фітопланктону - для рослиноїдних риб, рівнем годівлі та й кратністю - для коропа; з
впливом того чи іншого параметру інтенсифікації Вихід цьогорічок - важливий кількісний
показник рнбопосадкового матеріалу.
С ередньоіитучна маса та вихід ц ьогорічок є складовою рибоп родукти вності
вирощувальних ставів і впливають на затрати корму.
Ефективність вирощування рнбопосадкового маїеріалу зумовлюється рибопродукіивністю вирощувальних ставів та кормовими затратами Результати проведених дослідж ень
зведені у таблицю 1.
Іа&шш 1
Результаті опроіцтіиишя рпбопослдової о матеріалу в Кііс«.ііпськот ряборсжілЦнівл-
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Критично оцінюючи дані таблиці, відмітимо, що застосування параметрів інтенсифі
кації позитивно впливає на ріст та розвиток цьогорічок. як коропа так і рослиноїдних риб
Що, в свою чергу, зумовлює їх високу якість та ж и л «ггійкість. При чому чим більше параметрів інтенсифікації при правильному їх підборі застосовується, тим виша середньоштучна
маса цьогорічок та кращий вихід від посадженої непідрошеної личинки Так, в ставу №3, де
застосовувався комплекс параметрів інтенсифікації, а саме ущільнені посадки в полікультурі,
внесення добрив, годівля з самогодівниць типу “Реф лекс’ - найкращі показники рибопосадкового матеріалу. Середньоштучна маса цьогорічок коропа і рослиноїдних риб досягає
стандарту Біомегрична обробка показала високу однорідність зарибка. його вирівненість
Це пояснює! ься позитивною взаємодією застосованого комплексу параметрів інтенсифі•'•пій' яка виражається в створені сприятливих умов гідрохімічного режиму, розвитку та
споживанні природної кормової бази Крім того, годівля з самогодівниць дає змогу рибі
самостійно регулювати свою годівлю Корм подається “за вимогою ” риби і одразу ж
поідал ься Тобто риба споживає якісний корм при збереженні оптимального гідрохімічного
режиму
Щ о до виходу цьогорічок від посаженої личинки, то в ставах №1 та №2, з окремими
параметрами інтенсифікації, він менше нормативного, а в ставку №3. з/їх комплексом,
перевищує нормативний на 2% по коропу і 1% по рослиноїдним рибам
Найвищ а рибопродукгивність в ставку № 3, що зумовлено ущільненням посадки,
структурою полі культури, високими середньоштучною масою та виходом цьогорічок від
посаженої личинки, які залежать від застосованих параметрів інтенсифікації.
Щ одо затрат корму; то при використанні полікультури з 50% рослиноїдних риб
спостерігається близький до нормативного показник затрат корму на одиницю приросту
(ставок .N«>1), і навпаки, при збільшені питомої ваги коропа у полікультурі до 70% (ставок
№ 2) і а відмові від внесення добрив, затрати корму у півтора рази перевищують нормативні.
Лиш е у ставу №3, де затрати корму склали 2,8 на одиницю приросту, досягнуто високої
екон ом ічн ої еф ек ти вн ості, щ о поясню ється засто су ван н ям комплексу парам етрів
інтенсифікації та їх спільною взаємодією О тж е, застосування комплексу параметрів
інтенсифікації значно підвищує рибопродукгивність вирощувальних ставів, зменшує затра
ти корму при отриманні високоякісною рибопосадкового матеріалу низької собівартості.
Аналіз проведених досліджень дозволяє зробити наступйі висновки та пропозиції.
Застосування параметрів інтенсифікації позитивно виливає на рибопродуктивність
вирощ увальних ставів, але найбільшої ефективності досягаю ть при застосуванні їх
комплексу.
При високій щільності посадки в полікультурі важливе значення мас правильний
підбір параметрів інтенсифікації, який впливає на гідрохімічний режим ставів (кількість
штучних кормів, добрив і організація їх внесення).
І Іараметри інтенсифікації впливаю ть на природну кормову базу, пояснюю ться
посиленим розвитком гідробіонтів при оптимальному гідрохімічному режимі
Застосування комплексу параметрів інтенсифікації компенсує негативний вплив
високих цільностей посадок
Кількість затраченого корму знаходиться в прямій залежності від організації годівлі
та розвитку природної кормової бази.
Застосування комплексу параметрів інтенсифікації веде до значної економічної
ефективності виробнищ ва, дозволяючи отримувати додатковий прибуток на тих самих
площах за рахунок зменшення затрат корму і собівартості рибопосадкового матеріалу та
за рахунок збільшення рибопродуктивносл ставів.
Необхідно застосувати параметри інтенсифікації в комплексі, так як тільки в їх
взаємодії досягається максимальна ефективність при вирощуванні рибопосадкового

матеріалу
В комплекс необхідно о б о в ’язково включати наступні параметри ущільнення
посадок в полікультурі за рахунок збільшення питомої ваги рослиноїдних риб, внесення
добрив, як органічних так і мінеральних та багатократну годівлю штучними кормами
В скрутній екон о м ічн ій си туац ії при нестачі ш тучни х корм ів ви рощ увати
рибопосадковий матеріал, зменшуючи питому вагу коропа в полікультурі та збільшуючи
рослиноїдних риб з обов'язковим внесенням мінеральних і органічних добрив
При недостатній кількості мінеральних добрив необхідно вносити більшу кількість
органічних при одноразовій зміні структури полікультури.

УДК 636.082:636.13
ОЦ ІН КА ТІЛ О СКЛАДУ ТА ПЛЕМ ІННОГО ВИКОРИСТАННЯ КОБИЛ

О.Б. Д'яконова
У к р аїн а м ає д а в н і т р а д и ц ії в и р о щ у в а н н я п л е м ін н и х , с п о р т и в н и х та
робочекористувальних коней На світовому ринку вітчизняні коні користуються великим
п оп и том А ле'зарубіж ні покупці нині надаю ть значення не тільки племінним, а й
спортивним якостям молодняка, який їм пропонується 3 метою отримання високоякісних
коней для класичних видів кін ного спорту в 1989 році був створенний держ авний
племінний кінний завод “Олімпійський”' М иколаївського району.
Успіх племінної справи та якість одерж аного м олодняка в багатьох випадках
залеж ить від якості маточного Складу А результати зоотехнічної та ветеринарної роботи
по організації відтворення коней впливаю ть на економічну ефективність галузі. Це
визначає актуальність досліджень
М етою досліджень був аналіз роботи по комплектуванню маточного складу кобил
ДГІКЗ “Олімпійський” та характеристика їх племінного використання за період з 1993 по
1996 роки Робота виконувалась вперше
Д о маточного складу кінного заводу війшли кобили чистокровної верхової породи
(12 голів), тракененської (8 голів), будьонівської (14 голів) та української верхової (12 голів)
порід. Середній рік обстеженного поголів’я складав 7 років 2 місяці Вивчення тілоскладу
проводилося зарсновним и (висотою в холці, косою довжиною тулуба, обхватом грудей за
лопатками та обхватом п'ястку).
Аналізуючи середні дані вимірувань конематок в межах сформованих іруїцтаблиця
1), слід підкреслити, шо в порівнянні з максимальними вимогами відповідних порід кобили
добре розвинуті По висоті в холці та обхвату' грудей за лопатками середнє перевищення
відносно вимог стандарту складає по всіх матках відповідно +1,85% і +5,02%. Особливо
значне перевищення стандарту породи по групі чистокровних верхових кобил на +2,34%
по висоті в холці та +6,41% по обхвату грудей за лопатками Значення обхвату п ’ястку
лиш е по будьонівським кобилам відповідає вимогам стандарту і навіть дещо перевищує їх
(на +1,25% )
Д ля порівняння типу тілоскладу кобил згідно сформованих груп були розраховані
індекси формату, масивності та костистості (таблиця 2) Індекс формату всіх обстежених
кобил відповідає верховому типу Для магок всіх груп, крім будьонівських, спостерігається
недостатня костистість Особливо низьке значення індексу костистості мають чистокровні
верхові кобили (на 0 ,68% не відповідає вимогам стан дарту) Для максим ального
проявлення спортивної працездат ності це припускається лиш е за умовою високої міцності
Вісник ;ир;ч)ііомііі>кііП|)И,«о|)ном(і|),л .В іш \ск 1,1997
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