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ВПЛИВ ВІТАМІННОЇ ДОБАВКИ «ГАНАМІНОВІТ» НА ПІДВИЩЕННЯ 

ІМУНІТЕТУ РАЙДУЖНОЇ ФОРЕЛІ (ONCORHYNCHYS MYKISS) 

Євросоюзом визнається екологічно чистою тільки та рибна продукція, яка 

вирощена в установках замкненого водопостачання (УЗВ) [1, 2]. Вирощування 

райдужної форелі в УЗВ належать до вищої форми індустріального рибництва і, на 

відміну від форелевих господарств на відкритій воді, має свою особливість – 

обмежену територію. Розвиток аквакультури залежить від фізіологічного стану 

організму риб та механізмів їх природного захисту, здатності організму протистояти 

впливу патогенних факторів біотичного та абіотичної природи, в тому числі 

збудників інвазійних та інфекційних захворювань, викликаючи пригніченння 

вродженого чи набутого імунітету. Саме тому, за інтенсивної системи 

контрольованого вирощування надзвичайно великі вимоги ставляться до 

рибопосадкового матеріалу, який мусить мати стійкий імунітет до заразних хвороб, 

так як з нього, на 80,0%, формується майбутнє маточне поголів’я [2, 3]. Згідно 

технологічних норм плідники райдужної форелі, а це в основному осінньонерестуючі 

особини, круглий рік отримують спеціальні комбікорми. Власний досвід показує, що 

за отримання високоякісної ікри добре себе зарекомендував збалансований корм для 

риби ALLER REP EX, який має такі характеристики: сирий протеїн – 53,0 %, сирий 

жир – 14,0 %, вуглеводи – 15,0 %, зола – 9,0 %, клітковина – 1,1 %, загальна енергія – 

4974 Ккал або 20,8, МДж і перетравна енергія 3928 Ккал або 16,4 МДж [4]. 

Важливим є те, що у склад корму входити астаксантин і кантаксантин, які, крім 

підвищення якості ікри, сприяють і розвитку вторинних статевих ознак у риб- 

плідників [5, 6]. Разом з цим, комбікорм ALLER REP EX є недостатньо енергетичним 

для плідників і, враховуючи екологічні умови проведення інкубації та інші впливи, 

від яких можливі негативні наслідки для повносистемного господарства, для 

швидкого відновлення маси тіла у післянерестовий період, рекомендується 

застосування більш калорійних комбікормів з відповідним вітамінним складом [7, 8]. 

Крім корму, на життєдіяльність риби в УЗВ впливають ксенобіотики і чинники 

навколишнього середовища, які приводить до надмірного використання вітамінів [9, 

10, 11], що свідчить про актуальність роботи. Тому, за результатами пошуку 

препаратів зареєстрованих в Україні, які булу б ефективні за вирощування риби в 

УЗВ нами була вибрана кормова добавка ганаміновіт. 

Дослідження проводилися у Східноукраїнському центрі по розведенню цінних 

видів риб протягом 2015 та 2016 років на двох групах плідників райдужної форелі 

(Oncorhynchys mykiss) у кількості 200 шт. у кожній, одна з яких слугувала контролем 

(К), інша дослідною (Д), яка протягом двох місяців до та після нересту разом з екструдованими 

комбікормами отримувала вітамінну добавку – ганаміновіт в дозі 7,0 

г на 100 кг корму. Згодовування вітамінної добавки проходило протягом двох 

інкубаційних сезонів. 

Біологічним матеріалом слугували запліднена ікра та ікра на стадії вічка та 

передличинка. Дослідження з виживання заплідненої ікри та передличинок 

проводили протягом п’яти місяців, від першого дня інкубації ікри до виходу личинки 

вагою до 1,0 г, із листопада по березень. Запліднена ікра була отримана шляхом 

штучного відтворення, знаходилась у горизонтальних апаратах Шустера і підлягала 

дії води, яка надходила в інкубатор з свердловини через градильню. 

Вивчено вплив згодовування плідникам райдужної форелі (Oncorhynchys mykiss), 



разом із екструдованим комбікормом вітамінної добавки – ганаміновіт на відсоток 

виживання заплідненої ікри та передличинок до маси 0,3 г. Встановлено, що в умовах 

замкненого водопостачання у переднерестовий та післянерестовий періоди маточне 

поголів’я райдужної форелі потребує додаткових вітамінних добавок, окрім тих, що 

включені у склад сучасних еструдованих комбікормів. Внесення добавки впродовж 

двох місяців, перед інкубацією, сприяє швидшому відновленню організму у 

післянерестовий період і сприяє підвищенню імунітету та вищому відсотку 

виживання ікри та передличинок до маси 0,3 г. Загибель ікри на стадії вічка 

одержаної від плідників, що виступали контролем, становила 61,7% а зростання маси 

личинок при переході на активне живлення у 2015 році – 0,041 г. У 2016 році ці 

показники були вищими і становили відповідно – 79,4% та 0,052 г. 

Згодовування протягом двох місяців плідникам Oncorhynchys mykiss 

ганаміновіту підвищує на 24,7% вихід личинки від моменту запліднення ікри, 

порівняно із ікрою, одержаною від самців, що не одержували вітамінного комплексу. 

Повторне використання плідників, яким у 2015 році протягом двох місяців до та 

після нересту і у 2016 році до нересту разом з екструдованими комбікормами давали 

вітамінну добавку, підвищує збереження життєздатності ікри від першого дня її 

інкубації і до виходу личинки вагою 3 г на 51,1%. 

Продуктивний ефект личинки райдужної форелі за згодовування плідникам 

ганаміновіту сприяє зростанню маси личинок при переході на активне живлення. 
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