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Базою для покращення рівня природної рибопродуктивності є вирощування різних 

видів риби в межах водного дзеркала. На ставах даного підприємства застосовується 

спільне утримання рослиноїдних риб (білого товстолобика та білого амура) і коропа. 
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Під час експлуатації стави господарства зазнають багатьох змін, які 

залежать від антропогенного впливу для підвищення рибопродуктивності та 

чинників навколишнього середовища. Що як наслідок призводить до 

заболочування та замулювання. При цьому змінюються фізико-хімічні 

показники води та санітарний стан. Ці чинники, призводять до зниження 

інтенсивності росту та розвитку риби. В результаті цього відбувається 

зниження природної рибопродуктивності. 

Меліоративні заходи на підприємстві застосовують шляхом агротехнічних 

робіт, внесення вапна, мінеральних добрив з метою зниження показників 

захворюваності риб та покращення стану води. 

Застосовують заходи по плануванню ложа, видаленню надлишкової флори 

та осушенню. Для біологічної меліорації та пригнічення розвитку 

рослинності водойм інтесивно застосовують білого амура. 

Меліоративні заходи на підприємстві застосовуються постійно та на 

достатньому рівні. Крім того, запровадили використання чорного амура з 

метою оптимізації чисельності молюсків та хижих видів риб (сом, судак, 

щука) для зменшення популяцій сміттєвої риби [1-3]. 

Для забезпечення на відповідному рівні біомаси кормових гідробіонтів 

нагульних ставів (фітопланктон – 20-30 г/м³, зоопланктон-8-12 г/м³ та 

зообентос – 3-5 г/м²) використовують органічні та мінеральні добрива на 

протязі періоду вегатації. Як органічне добриво найчастіше вносять перегній 

великої рогатої худоби з розрахунку до 3 т/га на літній період, враховуючи 

якість води та органічних відкладів. [4]. 

На підприємстві розроблений план внесення добрив на вегетаційний 

період. Першу частку добрив вносять при температурі води 12 С до 15 

липня поточного року, наступна частка дається через 10 днів, останню частку 

вносять при зниженні температури води ставів до 12 С або за 20-30 днів до 

облову [1-3]. 

У звязку з підвищенням цін на енергоносії, премікси для комбікормів, 

транспортних витрат, знизилися обсяги виробництва і застосування 
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комбікормів для риб, що призвело до зниження рибопродуктивності водойм 

та якості товарної риби. 

Для зростання рибопродуктивності водойм необхідно підтримувати 

природної кормової бази. Так як на ставах підприємства пороводиться робота 

з внесення добрив то стан природньої кормової бази знаходиться на досить 

високому рівні. Для підвищення рибопродуктивность ставів на 12-24 ц/га 

застосовуються штучні корми при підгодівлі. Важливого значення має режим 

годівлі коропів. При одноразовій годівлі коропи неохоче поїдають традиційні 

комбікорми. Але при застосуванні багаторазової годівлі знизились витрати 

кормів на 12-20%. Найефективніше використовуються корми рибою при 

впроваджені біонічного методу за застосування годівниць “Рефлекс” 

маятникового типу, ефективність споживання кормів зросла на 20-25%.  

Базою для покращення рівня природної рибопродуктивності є 

вирощування різних видів риби в межах водного дзеркала. На ставах даного 

підприємства застосовується спільне утримання рослиноїдних риб (білого 

товстолобика та білого амура) і коропа. 

При вирощуванні цьоголітків додатково з коропом на 1 га вирощувальних 

ставів саджають 40-60 тис.екз молодняку білого товстолобика, 10 тис.екз 

білого амура. 

При спільному вирощуванні дволіток коропа і рослиноїдних риб щільність 

посадки однорічків складає 1000-1100 екз/га білого товстолобика та 150-500 

екз/га білого амура. 
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