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нижнього Дністра в умовах УЗВ
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Представлені данi щодо особливостей вирощування креветок M. nipponense 
днicтровської популяцiї в умовах використання установок із замкнутим водовикористан-
ням (УЗВ) для вирощування ракоподiбних. Одним із найважливіших напрямів вирощуван-
ня ракоподiбних є розроблення принципів та створення штучних екосистем для успішного 
культивування об’єктів аквакультури, що є цінним джерелом білкової їжі. Креветки M. nip-
ponense — група гідробіонтів, технології виробництва яких у штучних умовах перебувають 
на стадії розроблення. Для умов України можна виокремити чотири можливих напрями ви-
рощування креветок M. nipponense: 1) у природних умовах басейну ріки Днicтер; 2) у ставках 
південних областей України за природних кліматичних умов (літній період); 3) у ставках, садках 
і басейнах на теплих водах енергетичних об’єктів в літню пору; 4) в установках із замкнутим 
водовикористанням — цілий рік. При цьому чотири перераховані варiанти пов’язані з ви-
користанням УЗВ для утримання виробників у зимовий час, проведення нересту, інкубації 
і вирощування молодняку. Тому вивчення рибоводно-біологічних особливостей, від-
працювання основних біотехнічних принципів і створення технології відтворення креветок 
M. nipponense в штучних умовах з використанням циркуляційних установок є актуальним. 
Для проведення досліджень на M. nipponense використовували рибоводно-біологічні мето-
ди: гідрохімічні, біотехнічні. Безпосередньо для проведення дослідів використовували три 
циркуляційні системи з акваріумами об’ємом 0,3–05 м3 з незалежною системою термо-
регуляції, механічного та біологічного очищення води. Вирощування креветок M. nipponense 
в УЗВ охоплює два основних етапи: 1) отримання посадкового матеріалу; 2) товарне ви-
рощування. Оптимізація абіотичних факторів середовища існування креветок у замкнутих 
системах дозволяє в 4–5 разів скоротити час їх вирощування, час дозрівання виробників та 
формування маточних стад, що дає можливість цілий рік отримувати життєздатну молодь 
і крупний посадковий матеріал для запуску M. nipponense у штучні та природнi водойми.
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На сьогодні у всьому світі стрімко розвивається 
індустріальна аквакультура, в якій застосовуються 
високі щільності посадки гідробіонтів і досягається 
дуже високий вихід з одиниці об’єму або площі [3]. 
При цьому вищою формою розвитку індустріальної 
аквакультури є вирощування гідробіонтів в установ-
ках із замкнутим водовикористанням (УЗВ) [2, 7]. 
За експлуатації УЗВ досягається повна незалежність 
виробничого процесу від природно-кліматичних умов, 
а також його безперервність в будь-яку пору року. 
Завдяки УЗВ досягається високий відсоток виживан-
ня об’єктів та запобігання масовим захворюванням. 
Креветки M. nipponens — один із економічно вигідних 
видів роду Macrobrachium [1]. Цей вид креветок легко 
розмножується в штучних умовах, характеризується 
високим темпом росту і відносно нескладним циклом 

вирощування [1, 3, 5, 6, 8]. Таким чином, товарне ви-
рощування M. nipponense в УЗВ дозволить підвищити 
продуктивність українських аквакультурних госпо-
дарств i збагатить ринок вітчизняним високоякісним 
делікатесним продуктом харчування [5].

Метою дослідження було висвітлити питання мож-
ливості вирощування нового перспективного об’єкта 
аквакультури M. nipponense дністровської популяції 
в умовах УЗВ на всій території України.

Матеріали і методи

Матеріалом для роботи слугувала молодь кре-
ветки, виловлена восени 2018 р. у ставках пониззя 
ріки Дністер. Креветок вирощували в басейнах та 
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Рис. 1. Прісноводна креветка M. nipponense дністровської популяції
Fig. 1. Freshwater shrimp M. nipponense of Dnister population

Рис. 2. Загальна схема УЗВ для вирощування креветок M. nipponense: 0 — подача води (джерело); 1 — накопичувач води;  
2 — помпа; 3 — батарея (тепла); 4 — видалення бактерій; 5 — регуляція Оксигену; 6 — виросна ємність; 7 — механічне очищення; 
8 — біоочистка; 9 — контрольне повторне механічне очищення; 10 — злив води з системи
Fig. 2. General scheme for growing M. nipponense shrimp in circulatory water use systems: 0 — water supply (source); 1 — water storage; 
2 — pump; 3 — battery (heat); 4 — bacteria removal; 5 — oxygen regulation; 6 — growth capacity; 7 — mechanical cleansing;  
8 — biocleaning; 9 — control mechanical cleaning; 10 — drain water from the system

0

1

2
34

5

6 7 8 9

10

УЗВ об’ємом 0,3–05 м3. Для УЗВ використовували 
звичайну водопровідну воду, яку попередньо від-
стоювали і знезаражували за допомогою ультрафі-
олетової установки. Величину pH середовища ре-
єстрували за допомогою універсального іономіра. 
Вміст Оксигену і біогенів (нітрати, нітрити, амоній) 
у воді визначали за загальноприйнятою методикою [4]. 
Для аерації води використовували компресори. 
Воду фільтрували зовнішнім промисловим філь-
тром та EHEIM Classic 600 2217 Plus (1000 л/год). 
Температури води підтримували на заданому рів-
ні за допомогою промислового нагрівача та Eheim 
Thermopreset 200 потужністю 200 Вт. Оптимальний 
фоторежим — 12:12 (світло:темрява), освітленість 
1000–1500–2000–2500 лм.

Результати й обговорення

Важливою групою гідробіонтів у світовій аква-
культурі є десятиногі ракоподiбнi. Штучне відтво-
рення ракоподібних поширене і успішно розвива-
ється в країнах з тропічним і субтропічним кліматом. 
Серед десятиногих раків за обсягом виробництва 
переважають креветки, зокрема прісноводні форми 
роду Macrobrachium (Bate 1849) (рис. 1). Цей вид 
креветок легко розмножується в штучних умовах, 
відрізняється високим темпом росту і відносно не-
складним циклом вирощування.

За вирощування цього виду в УЗВ (рис. 2) дося-
гається повна незалежність виробничого процесу від 
природно-кліматичних умов, а також його безперерв-
ність в усі пори року [6, 7]. Завдяки цьому з’являється 
можливість вирощувати M. nipponense в усіх кліма-
тичних зонах світу. 

Для збільшення виживання і швидкості росту 
креветок важливе значення має формування укрит-
тів для них. Цьому аспекту треба приділяти особ-
ливу увагу. Як укриття використовували саморобні 
конструкції з полівінілхлоридних (ПВХ) труб діаме-
тром 15–25 см і довжиною 10–18 см, які розміщува-
ли у товщі води (рис. 3). Креветки використовували 
порожнину труб для схованок під час линяння, що 

підвищувало їхню життєстійкість і знижувало ле-
тальність.

Вода, яку використовують в УЗВ, зазвичай про-
ходить хімічне, механічне та біологічне очищення. 
Механічний фільтр слугує для грубої очистки води 
від нерозчинних домішок великої і середньої фракції. 
Механічний фільтр не тільки очищає воду, але й ви-
конує функцію захисного бар’єра для біофільтра. 
Біологічний фільтр застосовується для створення 
середовища проживання мікроорганізмів, які беруть 
участь у природному колообігу речовин водойми. 
Ємність біофільтра наповнена керамзитом, полі-
мерною крихтою або іншими видами нейтральних 
до води елементів неправильної форми. На поверх-
ні цих структур і в їхніх порах живуть мікроорганіз-
ми, які активно поглинають і розкладають розчинені 
у воді продукти життєдіяльності гiдробiонтiв, насам-
перед розчинені органічні речовини, амонійний азот 
і нітрити. Проміжний бак слугує для підмішування 
свіжої води, що компенсує випаровування, а також 
для введення хімічних добавок для підтримки її 
гідрохімічного балансу [1, 2]. Установки знезараження 
і насичення води киснем монтуються безпосередньо 
перед басейном. Оборотна вода, яка надходить до 
ємностей для вирощування креветок, повинна від-
повідати вимогам, представленим у табл.
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Під час проведення досліджень систематично кон-
тролювали основні гідрохімічні показники в цирку-
ляційних системах з інтервалами в 24 год. 

Висновки

Вирощування креветок M. nipponense в УЗВ охоп-
лює два основних етапи: 1) отримання посадкового 
матеріалу; 2) товарне вирощування. 

У районах, які відрізняються за своїми кліма-
тичними умовами icнyвання вiд природного ареалу 
M. nipponense, отримання їхніх личинок і молоді мож-
ливе лише в контрольованих умовах розплідника. 
Біотехнологічний процес отримання життєздатної 
молоді креветки передбачає: 1) відбір виробників 
для формування маточного стада; 2) проведення 
нересту в штучних умовах; 3) культивування личинок; 
4) отримання дорослих креветок.

Основний принцип селекції полягає у відборі 
найбільш великих і активних особин з наявністю 
всіх кінцівок, відсутністю будь-яких ушкоджень і ви-

Таблиця. Якість води в УЗВ для вирощування креветок M. Nipponense за [10]
Table. Water quality in circulatory water use systems for growing M. nipponense shrimp [10]

Показник 
Index

Діапазон коливань 
показникiв в УЗВ
Range of values

Технологічна норма
Technological norm 

Допустимі коливання 
показникiв

Permissible values 

pH 6,9–7,4 6,8–7,2 6,8–8,5

Нітрити, мг N/1 дм3

Nitrites, mg N/1 dm3 0–0,15 <0,1–0,2 <1,0

Нітрати, мг N/1 дм3

Nitrates, mg N/1 dm3 24,3–59,6 <60 100

Амонійний азот, мг N/1 дм3

Ammonium nitrogen, mg N/1 dm3 0,01–0,10 2–4 <10

Аміак вільний, мг N/1 дм3

Free ammonia, mg N/1 dm3 <0,0018 <0,05 <0,1

Кисень на виході з ємкостей, мг/1 дм3

Oxygen at the outlet of the tanks, mg/1 dm3 4,9–7,8 5,0 4,0

Рис. 3. Схема укриття для M. nipponense за вирощування в УЗВ: 1 — укриття з труб ПВХ діаметром 15–25 см;  
2 — перегородка з отворами, що фрагментує дно УЗВ; 3 — полиця для збільшення корисної площі УЗВ
Fig. 3. Scheme of shelter for M. nipponense in circulatory water use systems: 1 — shelter of PVC pipes with a diameter of 15–25 cm;  
2 — barrier with holes fragmenting the bottom of the system; 3 — shelves increasing the usable area
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димих ознак захворювань. Оптимізація абіотичних 
факторів середовища існування креветок у замкну-
тих системах дозволяє в 4–5 разів скоротити час їх 
вирощування, час дозрівання виробників та форму-
вання маточних стад. Такий підхід дає можливість, 
цілий рік отримувати життєздатну молодь і крупний 
посадковий матеріал для запуску M. nipponense до 
штучних і природних водойм.

Перспективи подальших досліджень

Планується проводити дослідження креветки 
M. nipponense в експериментальних установках УЗВ 
для оптимізації критеріїв відбору та умов утримання 
маточного стада та оцінки ефективності репродуктив-
ного потенціалу самок креветки M. nipponense.
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Features of the cultivation of the eastern subtropic freshwater shrimp Macrobranchium nipponense  
(De HAAN 1849) of the lower Dnister in the conditions of circulatory water use systems
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The data on the peculiarities of M. nipponense shrimp cultivation of the Dnister population in circulatory water use systems for 
growing crustaceans are presented. One of the most important areas of crustacean farming is the development of principles and the 
creation of artificial ecosystems for the successful cultivation of aquaculture facilities, which are a valuable source of protein food. 
Shrimp M. nipponense is a group of aquatic organisms, its production technology in artificial conditions is currently being developed. 
For the conditions of Ukraine, we can identify four possible areas of shrimp M. nipponense: 1) in the natural conditions of the Dnister 
river basin; 2) in the ponds of the southern regions of Ukraine in natural climatic conditions (summer period); 3) in the ponds, cages 
and pools on the warm waters of energy facilities in the summer; 4) in installations with circulatory water use — all year round. At the 
same time, the four listed options are related to the use of circulatory water use systems for keeping producers in winter, spawning, 
incubation and rearing of young. Therefore, the study of fishery and biological features, the development of basic biotechnical princi-
ples and the creation of technology for reproduction of shrimp M. nipponense in artificial conditions using circulating plants is relevant. 
For research on M. nipponense we used fishery and biological methods: hydrochemical, biotechnical. Three circulation systems with 
aquariums with a volume of 0.3–05 m3 with an independent system of thermoregulation, mechanical and biological water purification 
were used directly for the experiments. Growing shrimp M. nipponense in circulatory water use systems includes two main stages: 
1) obtaining planting material; 2) commercial cultivation. Optimization of abiotic factors of shrimp habitat in closed systems allows to 
reduce by 4–5 times the time of their cultivation, maturation of producers and the formation of uterine herds, which allows year-round 
to obtain viable young and large planting material to launch M. nipponense in artificial and natural reservoirs.

Key words: cultivating, freshwater shrimp, M. nipponense, Dnister, circulatory water use systems
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