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– вирощування пеляді в полікультурі з коропом та рослиноїдними рибами сприяє 
профілактиці гельмінтозів; 

– за вирощування пеляді в полікультурі немає необхідності у додатковій годівлі 
штучними кормами (крім індустріальної аквакультури).  
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КРЕВЕТКА ШРІМС-ВЕДМЕЖА (SCLEROCRANGON SALEBROS)  
ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ОБ’ЄКТ АКВАКУЛЬТУРИ УКРАЇНИ  

 
Коротко викладені особливості біології та можливість культивування креветки шрімс Sclerocrangon 

salebrosa в штучних умовах, розглянута перспективність вирощування даного виду холодноводної 
аквакультури ракоподібних в Україні з застосуванням рециркуляційних аквасистем. 

Ключові слова: креветка шрімс Sclerocrangon salebrosa, гідробіонти, УЗВ, басейн, марикультура. 
 
 Світовий океан забезпечує людство рибою, морськими тваринами, водоростями, а 

також безхребетними - молюсками й ракоподібними. До таких належать креветки. 
 За температурним режимом креветки поділяються на тепловодних та холодноводних. 

В даний час увага приділяється тепловодним креветкам, які мають ряд своїх переваг. Однак 
існує перспектива для вирощування в аквакультурі холодноводного виду креветок, який за 
своїми смаковими якостями не поступається тепловодним - це Sclerocrangon salebrosa, 
шипастий шрімс-ведмежа.  

Ця незвичайна креветка містить багато білка, який легко засвоюється організмом, і йде 
на синтез нових клітин. Містить жирні кислоти, які прискорюють регенерацію, 
уповільнюють процеси старіння. Комплекс вітамінів і мікроелементів, що містяться в м'ясі, 
зміцнює імунітет, призводить організм в тонус. Має чудовим смаком, що нагадує саме елітне 
ракоподібне на планеті - камчатського краба. М'ясо має більш високу, у порівнянні з 
родичами концентрацію йоду, вкрай необхідного для здоров'я жителів промислово-
розвинених і екологічно несприятливих територій. У 100 г м'яса S. salebrosa міститься: білків 
- 18,2 г; жирів - 2,2 г; вуглеводів - 1 г. Калорійність: 95 ккал. У складі є астаксантин - 
каротиноїд, що надає м'ясу рожевий колір. Це антиоксидант, що бореться з вільними 
радикалами і запобігає інфарктам та інсультам. 

М'ясо даної креветки солодкувате на смак і відрізняється більш щільної структурою в 
порівнянні з іншими морськими ракоподібними. Це дієтичний продукт, здатний замінити 
яловичину або свинину. 
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Також в м'ясі креветок є вітамін А, який поліпшує зір, вітаміни групи В, D, Е, 
загальмовують процеси старіння, мікро - та макроелементи. Підвищений вміст 
поліненасичених жирних кислот Омега-3. Містить йод, залізо, фосфор, калій, кальцій. В 
цілому, повноцінне і збалансоване джерело білка. Виводить зайвий холестерин з організму. 
Швидко перетравлюється, легко засвоюється [1]. 

 Тому Sclerocrangon salebrosa є перспективним об'єктом промислу, але через його 
віддаленість від основних споживачів - ареал проживання цієї креветки розташований на 
Далекому Сході, а також складнощів, щодо транспортування, оцінити цю смачну та корисну 
страву в незамороженому вигляді не представляється можливим.  

Рішенням даної проблеми і забезпеченням населення даним цінним продуктом 
харчування є організація підприємства по вирощуванню креветки до товарних розмірів з 
використанням установки замкнутого водопостачання. 

Життєвий цикл S. salebrosa проходить в морській воді, де солоність становить 32-34 ‰. 
Для створення незалежного від близькості до моря підприємства з вирощування креветки 
пропонується готувати штучну морську воду за допомогою штучних морських солей для 
акваріумів. 

Приготування морської води відбувається в кілька етапів. Спочатку в відстояну не 
менш доби воду додають основні солі і перемішують їх аеруванням. Після того як у воді не 
залишиться нерозчинених крупинок насипають додаткові солі і знову ретельно 
перемішують. Мікродобавки розчиняють в окремій ємності в дистильованій воді і цей 
розчин в останню чергу зливають в основну ємність [2-3]. 

S. salebrosa - це вид з вузьким спектром живлення. Основа раціону - поліхети 
(Polychaetes) трьох родин, а саме Nephthyidae, Eunicidae і Aphroditidae. Вони складають 
56,8% в кормовій грудці [4-6]. 

В умовах УЗВ представляється рентабельним кормити креветок штучними кормами. 
Для молоді підходить корм дрібної фракції - 0,25-0,6 мм, наприклад, BIOMAX № 1 для 
креветок або Ebita Breed Baby Shrimp Food. 

Вносити корми зручно за допомогою автогодівниць, рівномірно розподіляють корм по 
всьому басейну і дозволяють проводити часті годування без особливих витрат праці. Для 
старших креветок підходить Tetra Crusta Sticks або корм JBL NovoCrabs - корми для креветок 
у вигляді паличок.  

Надалі необхідно переходити на закупівлю вітчизняних кормів або готувати власний 
корм на підприємстві. Урізноманітнити раціон креветок можна завдяки внесенню гамаруса 
(Gammarus) в живому або висушеному вигляді.  

Все це дає можливість розводити холодноводні креветки шрімс у штучних умовах з 
використанням рециркуляційних систем. 
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