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У рибогосподарській практиці України застосування кріоконсервування 
статевих продуктів розпочато порівняно недавно. Більшість дослідницьких робіт 
присвячено вдосконаленню технології кріоконсервування, другим етапом є порів-
няння рибогосподарських показників нащадків отриманих за використання натив-
ної та дефростованої сперми. Тому в даній роботі, вперше,з метою формування 
племінних стад,проведено порівняльний аналіз кількісних та якісних рибниць-
ко-біологічних показників дворічок-триліток Нивківського лускатого та Малолу-
скатого коропа, отриманих з використанням нативної та дефростованої сперми. 
В результаті проведених досліджень встановлено, що на третьому році життяне 
поступалися за якісними та кількісними показниками особинами того ж віку отри-
маних з використанням нативної сперми. Зокрема середнє значення за показником 
індивідуальної маси дворічок НЛК дослідної групи складало 940,00±43,59 г, кон-
трольної 860,00±55,68 г, МЛК відповідно – 965,33±7,33 та 850,00±40,41 г. Серед-
ній показник втрати маси за період зимівлі складав від 7,72 до 14,96%. Перевагу 
за даним показником мали особини дослідної групи. Втрати маси в контрольній 
групі в середньому були вищі на 0,64% у НЛК, та 1,68% у МЛК. Виживаність 
за період зимівлі коливався в межах 86–96 %, при цьому середній показник кон-
трольної групи НЛК складав 92%, дослідної 91%, серед особин МЛК, дані показ-
ники були відповідно 93 та 92%. 

Середня рибопродуктивність за триліток склала для контрольної групи 
НЛК 1176,7 кг/га та 1180,9 кг/га для МЛК, у дослідній групі відповідні показники 
складали 1180,9 кг/га та 1176,1 кг/га. За середнім показником індивідуальної маси 
обидва внутрішньопородні типи впродовж двох років досліджень мали близь-
кі значення з межами коливань в 100г.Виживаність триліток впродовж періоду 
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 дослідження склав в середньому для контрольної групи у НЛК – 93,5 %, МЛК – 
94,5%, у дослідній групі відповідні показники становили 94,5% та 95,5%. 

Ключові слова: нивківський лускатий короп, малолускатий короп, дефро-
стована, нативна сперма, дворічки, трилітки.

Постановка проблеми. Аналіз стану діяльності селекційних гос-
подарств свідчить про те, що за останні роки в рибогосподарських під-
приємствах усіх форм власності спостерігається тенденція використання 
племінних стад в умовах ізольованого утримання. Наявність даного факту 
призводить до погіршення генетичної структури локальних стад, що, від-
повідно, негативно відображається на темпі росту, виживанні та кількіс-
них та якісних репродуктивних показниках. З метою запобігання вказаних 
явищ, а також з метою проведення селекційних робіт, застосовують сучас-
ний метод збереження генетичного матеріалу за допомогою кріоконсерву-
вання. Даний метод є широко поширеним в тваринництві для зберігання 
рідкісних, цінних та зникаючих видів в тому числі і риб [1–3]. Дану мето-
дику використовують у рибництві з метою запобігання проявам інбред-
ної депресії в племінних стадах. Застосування методу кріоконсервування 
дозволяє знизити економічні витрати на утримання маточних стад, разом 
з тим завчасно заготовляти і використовувати кріоконсервовану сперму від 
самців з унікальними генетичними та рибницькими показниками [4–7].

Однак, при використанні методу кріоконсервування сперми, у риб-
ництві відмічається висока варіабельність показників якості дефростова-
них сперматозоїдів, яка значною мірою залежить від ряду технологічних 
процесів.

Більшість науково-дослідних робіт присвячено вдосконаленню тех-
нології, з метою забезпечення максимального виходу живих сперміїв після 
кріоконсервування. Тому актуальність даної роботи полягає у порівнянні 
рибогосподарських показників нащадків отриманих за використання 
нативної та дефростованої сперми, з метою оптимізації їх відтворення при 
формуванні племінних стад [8, 9].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Незважаючи на 
достатню кількість вітчизняного селекційно-племінного матеріалу коропа 
більшість рибгоспів не ведуть селекційну роботу через брак спеціалістів, 
що призводить до виродження породи та породних типів. Різке скорочення 
числа плідників і використання близькоспоріднених пар при отриманні 
потомства може призвести до втрати природного генетичного полімор-
фізму, інбридінгу і, як наслідок, значним зниженням адаптивного потен-
ціалу популяції.

З кожним роком зростає потреба у створенні і впровадженні нових, 
економічно ефективних біотехнологій для збереження біологічного різно-
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маніття гідробіонтів. Найважливішим напрямком цієї діяльності є питання 
формування і утримання генофондних колекцій у вигляді стад, локальних 
контрольованих популяцій, а також кріоконсервованої сперми.

Прогрес в галузі кріобіології, біології розвитку, популяційної гене-
тики та селекції риб, а також в інших областях науки дозволяє створення 
нових технологій аквакультури, що відрізняються більш високою еконо-
мічною ефективністю і стабільністю.

Нині достатньо відпрацьовані та успішно застосовуються методики 
кріоконсервування для багатьох прісноводних та морських видів риб. За 
даними деяких авторів, їх кількість складає близько 200 [10, 11]. Найбільш 
широке застосування отримало кріоконсервування сперми осетрових, 
коропових та лососевих видів риб як перспективних об’єктів рибництва та 
промислу [12–15]. На даний час розроблені рецептури кріозахисних серед-
овищ, методи заморожування-розморожування сперми цілого ряду видів 
риб – об’єктів аквакультури, зокрема коропових [16].

На думку вітчизняних і закордонних вчених, за рахунок зупинки 
фізіологічних процесів сперма може зберігатися при температурі рідкого 
азоту без втрати своїх репродуктивних функцій десятки і навіть сотні 
років [17–19].

Одним із шляхів ефективного збереження генетичних ресурсів є 
створення системи низькотемпературних генетичних банків. На сьогод-
нішній день спеціалізовані кріобанки для збереження сперми риб існують 
в Україні, Великобританії, Японії, Туреччини, Росії, Чехії, Росії, Китаї, 
Туреччині, Франції, Ізраїлі, Індії, Бразилії, Угорщині, Японії [20–22].

Матеріал та методи. Матеріалом для дослідження слугували 
дворічки та трилітки нивківського лускатого та малолускатого коропа. 
Основні рибницько-біологічні показники досліджували під час контроль-
них ловів, весняної інвентаризації та осінніх обловів за загальноприйня-
тими в рибництві методиками [23, 24].

Для зимівлі використовували вирощувальні стави площею 0,05 га за 
густоти посадки 10 тис. кг/га. Стави перед запуском риби спеціально готу-
вали, для цього їх дезінфікували негашеним вапном з розрахунку 200 кг/га. 
Посадку дволіток до зимувалів проводили у першій декаді листопада. 
Основними критеріями оцінки зимостійкості дворічок виступали рівень 
виживаності після зимівлі та втрати маси впродовж цього періоду [25].

Зариблення ставів дворічками здійснювали в березні, після розгру-
зки зимувалів. Вирощування триліток проходило у вирощувальних ставах 
за густоти посадки 500 екз./га. У відповідності до інструкції із організації 
племінної роботи у коропівництві [18]. З другої половини червня розпо-
чинали підгодівлю коропа наявним в господарстві комбікормом із вмістом 
протеїну близько 25%.
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Екстер’єрна оцінка дослідних осіб проводилася за наступними пара-
метрами: масою та довжиною тіла, висотою тіла, обхватом тіла. Проміри 
проводили сантиметровою стрічкою з точністю до 1 мм. Індивідуальне 
зважування здійснювали на електронних товарних вагах з точністю 1 г. За 
результатами вимірювань аналізували та визначали основні екстер’єрні 
індекси – індекс обхвату (співвідношення довжини тіла до обхвату тіла), 
індекс високоспинності (співвідношення довжини тіла до висоти тіла), 
індекс голови (співвідношення довжини голови до довжини тіла).

Статистична обробка матеріалів виконана з використанням пакета 
стандартних програм Microsoft Office.

Виклад основного матеріалу. Зимівлю дволіток проводили у виро-
щувальних ставах площею 0,05 га. Середній показник індивідуальної маси 
впродовж досліджень коливався в межах 780,0–1010,0 г, до того ж і міні-
мальне значення і максимальне було досягнуто в останній рік досліджень. 
Загалом середнє значення за показником індивідуальної маси НЛК дослід-
ної групи складало 940,00±43,59 г, контрольної 860,00±55,68 г, МЛК від-
повідно – 965,33±7,33 та 850,00±40,41 г. Середній показник втрати маси за 
період зимівлі складав від 7,72 до 14,96%. Перевагу за даним показником 
мали особини дослідної групи. Втрати маси в контрольній групі в серед-
ньому були вищі на 0,64% у НЛК, та 1,68% у МЛК.

Відсоток виловлених дворічок за період зимівлі коливався в межах 
86–96%, при цьому середній показник контрольної групи НЛК складав 
92%, і дослідної 91%, серед особин МЛК, дані показники були відповідно 
93 та 92%. Отже дослідні особини за даним показником поступалися на 
1% як в особин НЛК так і МЛК (табл. 1).

Зариблення дворічками проводили у експериментальні стави пло-
щею по 0,5 га. Щільність посадки дворічок складала 525 екз./га. Відпо-
відно необхідно було вселити по 262 екз. Для зариблення відібрали по 
260 екз. кожної із груп, решту особин було вибракувано у відповідності до 
загальноприйнятих вимог у рибництві.

Трилітки в період вирощування характеризувались високим тем-
пом росту, про що свідчать показники рибопродуктивності. Середня 
рибопродуктивність за 2018-2020 роки вирощування склала для кон-
трольної групи НЛК 1176,7 кг/га та 1180,9 кг/га для МЛК, у дослід-
ній групі відповідні показники складали 1180,9 кг/га та 1176,1 кг/га. 
Загалом середні наважки демонстрували відповідні нормативні показ-
ники для ремонтного молодняку коропа у віці триліток. Показник жит-
тєстійкості виражений у відсотку виходу триліток впродовж періоду 
дослідження склав в середньому для контрольної групи у НЛК – 93,5%, 
МЛК – 94,5%, у дослідній групі відповідні показники становили 94,5% 
та 95,5%. 
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Таблиця 2. Результати вирощування триліток отриманих з нативної 
та дефростованої сперми, (n=25)

Рік Дослідна
група

Щільність 
посадки, екз/га

Відсоток 
виходу, %

Середня  
маса, г 

Рибопродук-
тивність,

кг/га

2019

НЛК 525 90 2350±157,13 1108,3
МЛК 525 95 2300±146,71 1144,9

Контроль НЛК 525 92 2300±130,93 1108,8
Контроль МЛК 525 93 2400±120,32 1169,6

2020

НЛК 525 97 2650±99,64 1346,9
МЛК 525 96 2400±139,39 1207,3

Контроль НЛК 525 95 2500±119,92 1244,5
Контроль МЛК 525 96 2370±150,54 1192,2

Отже, за однакових умов утримання та рівномірної годівлі, трилітки, 
за показником динаміки накопичення маси, виживаності та рибопродук-
тивності отримані з застосуванням дефростованої сперми не поступалися 
своїм одноліткам отриманих від нативної сперми, що свідчить про можли-
вість використання кріотехнології в промисловій аквакультурі.

Висновки і перспективи. В результаті проведених досліджень було 
встановлено, що на третьому році життя коропи Нивківського лускатого 
внутрішньопородного типу та Малолускатого внутрішньопородного типу 
отримані з дефростованої сперми не поступалися за якісними та кількіс-
ними показниками особинами того ж віку отриманих з використанням 
нативної сперми. Зокрема, середнє значення за показником індивідуальної 
маси дворічок НЛК дослідної групи складало 940,00±43,59 г, контрольної 

Таблиця 1. Результати вирощування дворічок отриманих з нативної 
та дефростованої сперми, (n=25)

Рік Дослідна
група

Площа 
ставу, га

Середня
маса, г

Відсоток 
виживання, %

Відсоток втрати 
маси, %

2018

НЛК 0,05 953,33±59,93 86 9,47
МЛК 0,05 980,00±70,05 90 12,31

Контроль НЛК 0,05 970,00±62,75 88 11,55
Контроль МЛК 0,05 920,00±73,52 91 11,81

2019

НЛК 0,05 860,00±68,04 96 14,96
МЛК 0,05 958,00±85,09 94 9,12

Контроль НЛК 0,05 820,00±68,04 95 11,14
Контроль МЛК 0,05 850,00±55,12 96 10,35

2020

НЛК 0,05 1010±74,44 91 8,91
МЛК 0,05 958±66,99 92 7,72

Контроль НЛК 0,05 790±64,16 93 12,57
Контроль МЛК 0,05 780±70,15 92 12,56
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860,00±55,68 г, МЛК відповідно – 965,33±7,33 та 850,00±40,41 г. Середній 
показник втрати маси за період зимівлі складав від 7,72 до 14,96%. Пере-
вагу за даним показником мали особини дослідної групи. Втрати маси 
в контрольній групі в середньому були вищі на 0,64% у НЛК, та 1,68% 
у МЛК. Виживаність за період зимівлі коливався в межах 86–96%, при 
цьому середній показник контрольної групи НЛК складав 92%, дослідної 
91%, серед особин МЛК, дані показники були відповідно 93 та 92%.

Середня рибопродуктивність за триліток склала для контрольної 
групи НЛК 1176,7 кг/га та 1180,9 кг/га для МЛК, у дослідній групі відпо-
відні показники складали 1180,9 кг/га та 1176,1 кг/га. Виживаність трилі-
ток впродовж періоду дослідження склав в середньому для контрольної 
групи у НЛК – 93,5%, МЛК – 94,5%, у дослідній групі відповідні показ-
ники становили 94,5% та 95,5%.

Це підтверджує можливість використання методу довготривалого 
збереження генетичного матеріалу з використанням рідкого азоту в селек-
ційних цілях із подальшим відтворенням у племінних господарствах, 
а також за необхідності отримання промислових внутрішньопорідних 
гібридів. Використання методу кріоконсервування статевих продуктів 
отриманих від плідників з визначеними особливостями генотипу дозво-
лить полегшити формування високопродуктивних стад, використовуючи 
методи індивідуальної селекції, отримувати високопродуктивні помісі,  
а також гібриди між географічно ізольованими популяціями. 

CHARACTERISTICS OF PISCICULTURAL  
AND BIOLOGICAL PARAMETERS OF CARP  

OF NYVKY SCALY AND SCALELESS INTRABREED TYPE 
ON THEIR THIRD YEAR OF LIFE PRODUCED FROM 
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The use of sperm cryopreservation in the aquaculture of Ukraine was introduced 
relatively recently. Most of the research works is devoted to improving the technology 
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of cryopreservation, the second stage is the comparison of pisciculturalparameters of 
offspring produced by using native and defrosted sperm. Therefore, this work is the first 
comparative analysis of quantitative and qualitative pisciculturaland biological parameters 
of age-2 and age-2+Nyvky scaly and scaleless carp produced using native and defrosted 
sperm. The study showed that carpproduced from defrosted sperm on the third year of 
life were not inferior in qualitative and quantitative parameters to fish of the same age 
obtained with the use of native sperm. In particular, the average individual weight of age-
2Nyvky scaly carp in theexperimental group was 940.00±43.59 g, that in the control was 
860.00±55.68 g, scaleless carp was 965.33 ± 7.33 and 850.00 ± 40.41 g, respectively. 
The average weight loss over the winter period ranged from .72 to 14.96%. Individuals 
of the experimental group had an advantage according to this indicator. Weight loss in the 
control group was on average 0.64% higher in Nyvky scaly carp and 1.68% in scaleless 
carp. Survival rate during the winter period ranged from 86 to 96%, where the average 
value for Nyvky scaly carp was 92%, in the control groupand 91% in the experimental 
group. As for scaleless carp, these values were 93 and 92%, respectively.

The average fish productivity for age-2+ carp was 1176.7 kg/ha for the control 
group of Nyvky scaly carp and 1180.9 kg/ha for scaleless carp, while they were1180.9 
kg/ha and 1176.1 kg/ha in the experimental groups, respectively. As for the average 
individual weight, both intrabreed types during two years of the study had similar values 
with fluctuation limits of 100 g. The survival rate of age-2 during the study period were 
on average 93.5% and 94.5% in Nyvky scaly carp and scaleless carp in the control group, 
respectively, while they were94.5% and 95.5%, respectively, in the experimental group.

Keywords: Nyvky scaly carp, scaleless carp, defrosted, native sperm, age-2 fish, 
age-2+ fish.
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