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Загальні положення 

Тема курсового проекту з дисципліни «Інтенсивні технології 

в аквакультурі»  - « Відтворення зарибку чорного амура в 

штучних умовах». 

Мета:   закріпити та навчитись застосувати набуті теоретичні 
знання з дисципліни «Інтенсивні технології в аквакультурі»  на 

практиці, навчитись розраховувати дози гіпофізарних ін′єкцій. 

Теоретична частина 

Чорний амур – це цінна промислова риба родини коропових. 

Теплолюбива. Має довге, темне, покрите лускою тіло. Глоткові 

зуби досить масивні. Придонна риба. Живиться молюсками, 

личинками хірономід, бабок, жуків, детритом, ВВР. Нерест 

відбувається в штучних умовах. Активне живлення відбувається 

при t° ›20° С. Маса риби – до 60 кг. Довжина – до 1 м. Статева 

зрілість на батьківщині відбувається у віці 8-9 років. Абсолютна 
плодючість – до 1,2 млн. ікринок. Живлення молюсками 

починається і віці декількох неділь при масі 120-130 мг. Добовий 

раціон молоді масою 30 г – 27% від  маси тіла. Добове споживання 

дрейсен чорним амуром у віці 2-4 року складає 10-70% від маси. 

Чотирилітки поїдають за добу 1,5 кг дрейсени. Приріст біомаси за 
60 днів 0,8-1 кг. Кормовий коефіцієнт 23,2 (для триліток) та 42,6 

(для шестиліток). Одна особина протягом вегетаційного сезону 

може вилучити з водойми біля 200 кг дрейсени. Рекомендується 

щільність посадки 30-50 екз/га одноліток. 

Хвороби чорного амура: 

- триходиноз (осінньо-зимовий період); 

- гельмінтози (весна-літо), які піддаються лікуванню за 

допомогою протигельмінтних препаратів, ще одним 

профілактичним заходом є підсадка лина, який розриває 

ланцюг розвитку паразитів, поїдаючи малощетинкових 

червів, проміжних хазяїв збудників захворювання; 

- крустацеози (аргульоз, лернеоз)- профілактика 
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захворювання- вапнування ложа ставів, внесення вапна з 
KMnO4. 

Формування стада плідників. Відбувається  видиме дозрівання 

особин плідників з вираженними статевими ознаками із старшої 

групи ремонту відбирають не менше 70-80% самок і самців.  

Визначення дози гіпофізу для ін'єктування самців: при масі 5 кг 

вводиться 15 мг гіпофізу ( 2 см3
 суспензії на фізіологічному розчині 

(6,5 г кухонної солі на 1 л води) + 20 %. Всього біля 20 мг. 

Самкам вводять тільки з розрахунку 3 мг на 1 кг ваги (можливе 
збільшення до 6 мг). 

Ін'єктування проводять двічі: 1- 0,1 дози, 2 – через 12-24 години, 

вирішальна, остання частина дози. 

Ін'єктування проводять на спеціальному столі або на носилках. 

Відбирають ікру легким масажем в сухий емальований таз. Ікра 

втрачає життєздатність через 20-30 хв. 

Інкубацію ікри проводять в  апаратах ІВЛ-2, Амур, ВНДІПГ. 

Кількість молочка від самців для запліднення 2-3 мл на 1 кг ікри: 

перемішують обережно гусячим пером. Добавляють 50-60 мг води і 
знов перемішують 30 секунд. Добавляють 1,5 л води тримають 8-10 

секунд, воду зливають, промивають кілька разів. 

Обезклеєння проводять в апаратах Вейса ємністю 10 л, куди 

закладають 600-650 г ікри (до 450 тис. шт) і подають воду. Для 

знеклеювання ікри використовують два розчини N1- ПАС-Г та N2- 

танін при перемішуванні поперемінно. 

Оптимальна температура води +22-+25°C. Кризові температури 

+30°C, +17°C. Вміст розчиненого кисню < 5 мг/дм3
. 

Вихід ембріонів триває 7-20 хвилин. 
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Вимоги до оформлення курсового проекту 

Курсовий проект виконується кожним студентом згідно 

отриманого завдання.  Пояснювальна записка включає в себе: 
вступ, теоретичну частину, яка складається з трьох розділів, 

практичну частину,  відповідей на теоретичні запитання, висновку 

та списку використаної літератури. Обсяг курсового проекту має 

становити не менше 30 сторінок.  

Пояснювальна записка оформлюється на папері формату А4, 

може бути виконана в друкованому або рукописному варіанті. 
Текст має бути розміщеним на одній стороні. Поля: верхнє, нижнє, 

ліве – 20 мм, праве – 10 мм. Сторінки мають бути пронумеровані. 
На титульному листі номер сторінки не ставиться. 

Пояснювальна записка складається в такому порядку: титульний 

лист, зміст (в ньому вказуються назви розділів та номери сторінок, 

на яких вони знаходяться), вступ, розділи записки, висновок, список 

використаної літератури. 

Зразок титульної сторінки (додаток 1) 

Зміст  курсового проекту 

Вступ 

1. Особливості біології чорного амура (Mylopharyngodon 

piceus (Rich). Відтворення, живлення, оптимальні умови 

середовища, добовий раціон, інтенсивність споживання 

молюсків дрейсен. Меліоративний ефект, побічні ефекти. 

2. Відтворення чорного амура у природному та штучному 

середовищі. Стимуляція дозрівання плідників. 

Утримування плідників. Підрощування личинок. 

3. Хвороби чорного амура. Профілактика 

4. Практична частина 
5. Теоретична частина 

Висновок 

Список використаної літератури. 
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Завдання для виконання практичної частини курсового 

проекту 

1. Визначити масу гіпофіза для ін'єктування самок і самців 

заданої ваги. 

2. Визначити щільність посадки молоді у малькові і виросні 
стави. 

3. Дати характеристику кормової бази 

4. Описати один із видів інкубаційних апаратів. 

5. Визначити часові характеристики для отримання личинок 

чорного амура. 

6. Дати відповіді на теоретичні питання. 

Таблиця 1. Вихідні дані для курсового проекту 

Характе- 

ристики 

Варіант 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Маса 
самки, кг 

3 4 5 6 2 4 7 6 5 4 3 

Маса 
самця, кг 

2 3 4 5 2 3 5 5 4 5 4 

Кількість 

гормону 

для 

самки, 

мг 

6 9 12 15 6 9 15 15 1 15 12 

Кількість 

гормону 

для 

самців, 

мг 

6 9 12 15 6 9 15 15 1 15 12 

Доля 1-ої 

ін'єкції 

1,0 1,2 1,5 1,8 1,0 1,2 1,8 1,8 1,5 1,8 1,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Доля 2-ої 

ін'єкції 

5 7,8 10,5 13,2 5,0 7,8 13,2 13,2 10,5 13,2 10,5 

Фізико-кліматична характеристика  процесу інкубації в апараті 

рН            

рК            

            

t°            

водообмін            

Щільність посадки личинок 

Щільність посадки в підрощувальних ставах 

Площа 

малькового 

ставу 

           

Площа 

ставу 

виросного 

           

* Для самців доза гормону більша від дози самки на 20%. 

 

Теоретична частина з інтенсифікації рибництва та 

продуктивності ставового господарства у полікультурі 

1. В основі підвищення продуктивності рибництва лежить: 

а) внесення енергетичних дотацій С, N, Р 

б) температура 

в) зниження щільності посадки молоді 
г) збільшення площ ставів. 

2. Дефіцит рухомого кальцію у ставі викликається через: 
а) розвиток гідробіонтів 

б) живлення атмосферними опадами 
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в) зниження рН водного середовища 
г) зростання рН водного середовища. 

3. Зростання концентрації вуглекислого газу у воді викликається 

чинниками: 

а) темновим диханням гідробіонтів 

б) фотосинтезом водяних рослин 

в) величиною реакції середовища 
г) температурою води. 

4. Темнове дихання фітостроми у нічний період викликає у риб: 

а)  явища задухи 

б) посилене накопичення білка 
в) інтенсивні міграції 

г) сплавлення до поверхні води. 

5. Стресові ситуації у риб викликають: 

а) звукові подразнення 

б) щільність посадки 

в) дефіцит розчиненого кисню  

г) порушення гідрохімічного режиму 

6. Трофічна піраміда живлення риб у ставу формується: 

а) синтезом первинної органічної речовини 

б) мікроводоростями та ВВР 

в) бентосними організмами 

г) бактеріопланктоном. 

7. Вапнування ставів викликає процеси: 

а) нейтралізацію кислих умов середовища 

б) підвищення баланс Са2+
 

в) зв'язує продукти обміну 

г) покращує синтез білка у риб. 

8. Дефіцит розчиненого кисню у воді викликається: 

а) високою температурою повітря 

б) споживання біотою 

в) підвищенням витрат на окислення домішок та дихання риб 
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г) темновим диханням ВВР. 

9. Величина рН впливає на: 

а) окисно-відновний потенціал води 

б) концентрацію вуглекислого газу 

в) стан зябрових кришок 

г) обмінні процеси у риб 

10. Щільність посадки впливає на рибопродуктивність ставів через: 
а) покращення споживання їжі 

б) газовий режим 

в) оптимізацію трофного  ланцюга 

г) зниження  відходу риб (смертності). 
11. Інтенсифікація формування природної кормової бази 

відбувається через: 
а) підвищення температури води в ставі 

б) підвищення заростання водного дзеркала ВВР 

в) оптимізацію вмісту біогенів 

г) інтенсифікацію водообміну. 

12. Яка орієнтовна рибопродуктивність ставів у полікультурі при 

пасовищному методі годівлі: 

а) 0,3 ц/га 
б) 4,0 ц/га 

в) 10,0 ц/га 
г) 3,0 ц/га. 

13. Рибопродуктивність ставів при інтенсивних методах годівлі: 
а) 20 ц/га 

б) 30 ц/га 
в) 12 ц/га 

г) 15 ц/га. 

14. Рибомеліоративна функція білого амура відбувається при 

споживанні підводної рослинності з розрахунку: 

а) 1 кг ВВР на 1 кг маси 

б) 0,8 кг ВВР на 1 кг маси 
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в) 1,5  кг ВВР на 1 кг маси 

г) 180 кг ВВР на 1 кг маси за сезон вегетації. 

15. Чорний амур відноситься до фітофагів: 

а) фітофагів 

б) зоофагів 

в) молюскофагів 

г) іхтіофагів. 

16. Відтворення весло носа відбувається у: 

а) природніх умовах річок 

б) штучних умовах 

в) в нерестових ставах 

г) заводським методом. 

17. Сом, як перспективний вид інтродукованої іхтіофауни живиться 

переважно: 

а) рибою 

б) детритом 

в) молюсками 

г) бентосом. 

18. Проти сапролегніозу ікри в інкубаційних апаратах 

застосовують: 

а) вирівнювання рН середовища 

б) збільшення інтенсивності водообміну та УФ опромінення 

в) покращення газового режиму 

г) введення розчину метиленової синьки. 

19. Вихід личинок риб на зовнішнє живлення при температурі 

+23ºС відбувається через: 
а) 7-8 діб 

б) 3 доби 

в) 5 діб 

г) 2 доби. 

20. При подачі скидної води з рибоводних ставів у голову, що буде 

відбуватись: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

а) забруднення води 

б) внесення сторонньої інфекції 

в) загроза інвазійних хвороб 

г) інтродукція кормових організмів. 
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