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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальнють теми. Короп1вництво с традиц1йним i найбтьш розвинутим напрямком 

;тавового рибництва в УкраТн!. На сучасному етап! перед рибоводною наукою постае 
1авдання з створення нового високопродуктивного коропа, який би був зор'юнтований на 
1абезпечення потреб як внутр1шнього, так i зовн1шнього ринку в нових економ1чних умо-
lax. 

Серед KoponiB видшяють чотири генетичн! фупи, яю в1др!зняються м1ж собою за 
юликою юлькютю ознак (лускат!, л1н!йн1, розкидан!, гол1). При сприятливих умовах ви-
ющування розкидан! короли практично не поступаються лускатим за темпом росту та 
киттездатнютю (Schaperclaus, 1961; Кирпичников 1987). Враховуючи те, що св!тов1 ц!ни 
la малолускатих Koponis на 20-25 % вищ!, н!ж на лускатих, то цшком зрозумшо, що ви-
ющуванню рамчастих короп!в в УкраТн! прид1ляеться недостатня увага ! селекц1йио-
1лем!нна робота з ними мае значну перспективу в майбутньому. 

Серед малолускатих короп1в в УкраТн! нараховуеться одна порода ! один 
нутр!шньопородний тип украТнського рамчастого коропа, а також несв!цький масив 
1алолускатого коропа. Кр!м того, до нас !мпортоеан! рамчаст! короли румунського та 
:!мецького походження. Вс! ц! р!зн1 за генезисом групи мають певн! недол!ки. Так 
лпортован! короли характеризуються високоспинною т!лобудовою, чистим сладкуван-
ям лускового покриву у вигляд! "рамки", але вони недостатньо пристосован! до наших 
колого-кл!матичних умов вирощування. УкраТнським коропам, навпаки, властив! висок! 
ибоводно-б1олог1чн! якост!, при посередн!х показниках екстер'еру. 

Запропонована робота спрямована на синтез ознак, як! властив! украТнсьюй рам-
аст!й ! румунськ!й рамчаст!й пород! фресинет, що дае змогу створити нов! промислов! 
ом!с! малолускатого коропа, притаманними ознаками яких е: привабливий товарний 
игляд, висок! рибоводно-б!олог!чн! якост!, пристосован!сть до м!сцевих умов вирощу-
ання. Кр!м того, створення новоТ генетичноТ групи рамчастого коропа дозволяе попов-
ити генетичний фонд ставового рибництва УкраТни 1 в!дшукати шляхи подолання 
1бредноТ делрес!Т в структур! украТнських рамчастих та лускатих короп!в (Томиленко и 
р., 1990). 

В сучасному рибництв! практикуеться двохл!н!йна система розведення, яка дае 
ожлив1сть проведения неспор!дненного схрещування та вирощування товарних 
5рид!в. Тому, одним з голсвних напрямк!в дисертац!йноТ роботи е досл!дження гене-
1ЧНИХ груп коропа за комб!нац!йною спроможн!стю на гетерозис. 

Зв'язок роботи 3 науковими планами. Дисертац1йна робота е складовою частиною 
эвгострокового завдання "Вивести новий тип малолускатого коропа для ставових гос-
эдарств УкраТни", що входить до науково-техн1чноТ програми "Розведення 1 генетика 
шрин". 

1У1ета i задач! досл!джень. Метою досл!джень дисертац!йноТ роботи е комплексна 
д!нка лом!сних короп!в в!д реципрокних схрещувань украТнськоТ рамчастоТ! румунськоТ 
змчастоТ породи фресинет, а також встановлення законом!рностей успадкування ек-
"ер'ерних та 1нтер'ерних ознак. 
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Основними задачами дослщжень е: 
- оц1нити екстер'ерн! та репродуктивн! ознаки вихщних порщ; 
- дати комплексну рибоводно-бюлопчну оц!нку пом1сних KoponiB на першому та др> 

гому роц1 життя; 
- встановити особливост! спадкування екстер'ерних та 1нтер'ерних показниюв 

noMicHHX корошв; 
- провести комплекс ф1з1олаго-бюх!м1чних дослщжень з виявлення ефекту гетере 

зису в пом1сних Koponia. 
Наукова новизна. Вперше отриман! i комплексно досл1джен! в умовах ставових гос 

подарств УкраТни реципрокн! noMicHi короли вщ схрещування украТнськоТ рамчастоТ т 
румунськоТ рамчастоТ породи фресинет, встановлении характер успадкування озна! 
визначен! можливост! рибогосподарського використання. 

Практичне значения. В результат! проведения науково-дослщних роб1т виробни1 
тву запрооонована нова пом!сна форма рамчастого коропа з покращеними товарним 
якостями, використання якоТ дозволяе пщвищити рибопродуктивнють став1в на 10-15 "/ 
В дослщному господарств! "Нивка" 1РГ УААН сформовано стадо лом1сних короп1в пер 
шого покол1ння селекцГГ, одержаних вщ реципрокного схрещування Koponis украУнськс 
рамчастоТ та румунськоТ рамчастоТ породи фресинет, як1 будуть використан! в довгосп 
роков1й програм! виведення нового типу украТнського рамчастого коропа. 

На основ! матер!ал!в дисертацГ| написана 1нструкц1я з промислового схрещуванн 
KoponiB украТнськоТ рамчастоТ та румунськоТ рамчастоТ породи фресинет. 

Деклараця особистого внеску. Дисертантом проведен! науково-дослщн! та рибс 
водн! роботи в гослодарств! "Нивка" 1РГ УААН, а саме: бон'1тування плщниюв вихщни 
стад, отримання помюних нащадюв, пор1вняльне вирощування цьогол1ток та товарнс 
риби. Особисто дисертантом проведен! ф1з1олого-61ох!м1чн! дослщження, зокрема, з ге 
матолопТ, бшкового пол1морф!зму, впливу, екстремальних температур на розвитс 
noMicHHX ембр1он1в та виживання нащадк1в на ранн1х стад1ях розвитку. Кр1м цьогс 
дослщжена 1нтенсивн1сть живлення помюних цьогол!ток в р1зн! пер1оди вегетац!йног 
сезону, проведений ф!зичний анал)з та встановлении вихщ Тст1вних частин тша в Toaaf 
них двор1чок. 

Апробаи1я результат1в дисертаци. Результати дослщжень доповщались н 
засщаннях ВченоТ ради 1РГ УААН, М1жнародн1й науков1й конференцГ! "Прюноводна аквг 
культура в умовах антропогенного пресу" (КиТв, 1994), М1жнародн1й науков'м конферени 
"Пщвищення якосл рибноТ продукцГТ внутр1шн!х водойм" (КиТв, 1996), М1жнародном 
симпоз1ум1 "Ресурсозаощаджуюч! технолопТ в аквакультур!" (Адлер, 1996), М1Жнародн1 
науково-практичн!й конференцГГ "Сучасн! напрямки та проблеми аквакультури" (Xepcoi 
1998). 

Публ1кац1Т. За темою дисертац1йноТ роботи опубл!ковано 7 наукови)( праць, в т.ч. д 
статт! в центральних стьськогосподарських' 'вйданнях УкраТни та стаття 
спец1ал!зованому рос1йському журнал!. ;!'-'>:<•; 

Обсяг та структура дисертаиГГ. ДисертацЙ викладена на 140 стор1нках, скл< 
даеться з вступу, п'яти розд1л1в, висновюв, двох додатюв. Робота прошюстрована 2 
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рисунками та 21 таблицею. Список використаних джерел мютить 199 роб!т, у тому 
числ! 42 на жоземних мовах. 

Д0СЛ1ДНА БАЗА. МАТЕР1АЛ I МЕТОДИ 
Досл1дження за темою дисертац1йноТ роботи проводились в 1993-96 pp. на баз! 

досл1дного господарства "Нивка" 1иституту рибного господарства УЛАН. Матер1алом для 
досл1джень були пл1дники коропа украТнськоТ рамчастоТ породи i румунськоУ рамчастоТ 
породи фресинет, а також Тх чистопородн! та пом1сн1 нащадки на першому-другому роц1 
життя. 

Заводський та природний нерест, бон!тування, 1нвентаризац1ю та м!чення пл!дник1в 
проводили згщно "1нструкц1У 3 орган!зацГ|" племжноТ роботи в короп1вництв1 УкраТни" 
(Томтенко, Олекс1енко, Кучеренко, 1995). 

Вивчення кормовоТ бази дослщних став!в та в1дб1р проб кишечнигав, для встанов-
лення 1нтенсивност1 живлення цьогол1ток, проводили за рекомендац1ями С.А. Кражан 
та Л.1. ЛупачовоТ (1991). 

Температурний та газовий режим досл1дних став1в контролювали щоденно, з за-
стосуванням комб1нованих прилад1в "HORIBA U-7" та термооксиметру Н20-ИОА. 

Дослщження якост! сперми самц1в вихщних пор1д проводили за методиками запро-
понованими В.А. Муссел!ус (1951), У Цзин Гуй (1959) та Чжен Ень Шоу (1965). 

Вивчення зршост! короп!в проводили за О.Ф. Сакун та Н.А. Буцькою (1968). 
В|дб1р та обробку гематолопчних проб проводили за загальноприйнятими методи

ками (Лиманский и др, 1984). Бшок сироватки кров! визначали рефрактометричним ме
тодом на прилад! 1РФ-22. 

Досл!дження пол!морфних б!лкових систем сироватки кров! (трансферин) та 
1еч!нкового ферменту (лактатдепдрогеназа) проводили електрофоретичним методом з 
шстосуванням камери Трувеллера-Нефедова. Електрофорез проводили з використан-
я̂м 7.5 % пол1акр!лам1дного гелю при напруз! 200-220 V та сил! струму 120-140 мА. 

$>арбування фореграм та приготування розчин!в проводили за стандартними методика-
ли (Маурер, 1971; Корочкин и др., 1977). 

Досп1дження показниюв !нтер'еру проводилось зпдно "1нструкц!Т з ф!з!олого-
5!ох!м!чних анал!з!в риб" (Лиманский, 1984). 

При проведенн! ф!зичного анал!зу та встановленн! виходу Тст!вних частин т!ла, роз-
ин KoponiB проводився на наступи! складов! частини: тушка з плавцями, голова, 
!нутр!шн! органи, луска. Пот!м тушка та голова в!дварювались на протяз! 15 хв. i визна-
1ався вих!д Тст!вноТ та неТспвноТ частини. Речовини, як1 п!д час в!дварювання переходи-
1и в розчин не враховувались. Гонади, оч! та зябра в!дносили до неТст1вних частин т!ла. 
'олова в!докремлювалась в!д тушки В1дламуванням в м!сц! прикр1плення основноТ поти-
ючноТ юстки 3 т!лом першого хребця. Кров, що вид!лялась п!д час розтину риби, 
:!дносили до маси внутр!шн!х орган!в. 

Сп!вв!дношення самок та самц!в у вс!х ф!з!олого-б!ох!м!чних та морфолопчних 
[ослщженнях, що проводились на товарних двор!чках, складало 1:1. 
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ОцЫку ефекту гетерозису у вщносних показниках проводили за формулами запро 

понованими К.Б. Свечиним (1967). Под'1бнють помюних Koponia вщносно вихщни: 
батьгавських форм визначали за В.В. Хмельницьким (1962). В1дносну швидк'ють рост; 
дослщжували за 1.1. Шмальгаузеном (1935). Показник тшобудови - коеф|ц1ент округле 
HOCTi, вираховували за Г.1. Шпетом(1975). 

При вирощуванн! KoponiB на першому роц1 життя використовували метод загально 
го контролю в модиф1каци А. Nagy (1980). Використання цього методу дозволж 
пор1внювати окрем1, р1зн1 за генезисом генетичн! групи, що вирощуються в нещентични) 
умовах (р!зних ставах). Суть методу полягае в тому, що у кожний ставок, де вирощують 
ся малолускат! групи цьогол1ток, що потрабугать пор!вняння, п!дсаджуються корош' 
нивювськоТ лускатоТ породи однор!дного походження. При цьому робиться припущення 
що малолускатим коропам властива под1бна реакц1я разом з лускатими коропами нг 
р!зноман1тн1 фактори зовн!шнього середовища (спеетр живлення, вплив забруднення 
взаемовщносини "хижак-здобич" тощо). Таким чином, ыожливо провести пор1вняння 
досл1дних груп риб, виключивши фенотипову м1нлив!сть, що обумовлена неоднор1днимк 
умовами вирощування в р1зних ставах. Результати досл1д1в коректували за формулою: 

R = Ri X K2:Ki 
де R - в1Дкоректований показник риб досл!дноТ групи у певному ставку; 

Ri - середн1й фактичний показник риб дослщноТ групи у певному ставку; 
Ki - середн1й фактичний показник Koponis контрольно! групи у цьому ж ставку; 
Кг - середн1й фактичний показник Koponis контрольно'! групи для вс1х ставк1в. 

За пер1од дослщжень вирощено близько 6 тис. двол1ток та 100 тис. цьогол1ток ко-
ропа р!зного походження. Проведено м'нення 5 тис. риб шляхом п!др1зання грудних тг 
хвостового плавц1в. Досл!джено BMJCT 320 кишечник1в цьогол1ток. Проведено ф1зичник̂  
анал1з 80 товарних двор!чок. Вщ1брано i оброблено близько 800 проб зообентосу i зоо
планктону. Виконано бшьш як 20 тис. р1зноман1тних npoMipis типа дослщних коротв. 

Bci вих1дн! дан1, що були отриман! в процес! досл1джень, проходили. статистичн> 
обробку на персональних комп'ютерах типу IBM за стандартними методиками 
(Минцер, 1991). 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛ1ДНИК1В ВИХ1ДНИХ ПОРЩ 
В наш1й робот! використовувались плдники середнього в!ку (5-8 рок1в) украТнсько! 

рамчастоГ та румунськоТ рамчастоТ породи фресинет, яю були вирощен! в досл1дному 
господарств! "Нивка" 1РГ УЛАН. 

Коропи украТнськоТ рамчастоТ та румунськоТ рамчастоТ породи фресинет мають 
р1зний тип конституцГТ i суттево В1др1зняються м!ж собою (табл.1). Так, для плщник'ш ук
раТнськоТ рамчастоТ породи характерним е золотисто-жовте забарвлення та дещо валь-
кувате тшо лом!рноТ високоспинност!. 1ндекс 1/Н у самок складае 2.46, у самщв „2.55, 
коеф1ц!ент вгодованост! становить 3.12 для самок та 2.95 для самц1в. Коропи ук
раТнськоТ рамчастоТ породи мають продовгувате хвостове стебло та вщносно бшьшу 
висоту голови..Лусковий покрив у вигляд! "рамки" у них не е таким ч!тким, як у породи 
фресинет, часто присутн! окрем! лусочки з бок!в т!ла поза "рамкою". 
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Дпя пл1дник!в породи фресинет властиве попелясто-cipe забарвлення та висо-

соспинна тшобудова. 1ндекс 1/Н у самок ц1еТ породи становить 2.09, у самц!в - 2.13, ко-
зф!ц!ент вгодованост! становить 3.43 для самок та 3.29 для самц!в. KpiM того, короли 
}зресинет мають коротка та м'ясисте хвостове стебло i вщносно меншу висоту голови. 
1усковий покрив у них утворюе ч!тку "рамку" в1дпов!дноТ форми i стандарту. 

Плщники украГнськоГ рамчастоТ та румунськоТ рамчастоТ породи фресинет в значн1й 
Hipi в!др!зняються м!ж собою й за репродуктивними ознаками (Табл.2). Незважаючи 

Таблиця 1 
Показники тшобудови пл1дниюв вихщних пор1д (М±т) 

Показники 
Порода, стать 

Показники фресинет украТнська рамчаста Показники 
самки (п=30) самц! (п=30) самки (п=30) самц! (п=30) 

W, кг 6.56±0.53 6.10+0.44 6.12+0.60 5.5610.50 
1, см 5 7 . 6 1 ± 2 . 0 5 57.04±1.9Э 58.10±2.14 57.3311.88 
К. 3.43±0.05 3.29±0.05 3.12±0.06 2.9510.06 
Ко, % 40.32+0.20 39.75l0.22 39.07l0.21 38.36±0.23 
1/Н 2.09±0.04 2.13±0.04 2.46+0.05 2.5510.05 
1/С 3.45±0.05 3.33±0.05 3.3910.04 3.3810.05 
1/Вг 4.99±0.06 5.05±0.05 5.04+0.05 5.2010.05 
УК 1.08±0.02 1.12±0.01 1.2410.02 1.2910.01 
he/H, % 53.12+0.77 54.77+0.75 56.33l0.66 •57.28i0.70 
h,/H, % 35.19±0.56 34.53±0.49 30.08l0.47 29.64i0.50 

Репродукгивн! показники пл!дник1в вихщних пор1д 
Таблиця 2 

Показники 
Порода, стать 

Показники фресинет украТнська рамчаста Показники 
самки (п=22) самц1(п=15) самки (п=19) самц! (п=15) 

Позитивна реакц|я на гормональну 
стимуляц1ю, % 

36.4 100 78.9 100 

Середня маса Ыринки, мг 
Mlm 1.391 ±0.012 . 1.453+0.011 _ 

Робоча плодюч1сть, тис. 1кринок 
Mlm 520.3+51.2 . 750.1166.1 _ 

BiflHocHa плодюч1сть, тис. 1кринок/кг 
Mlm 80.0+10.4 - 120.919.3 . 

Об'см еякуляту, см'' 
Mlm . 16.5+2.1 - 14.011.9 

Акгивний рух сперматозоТд1в, с 
Mim - 55.617.4 - 50.8+6.9 

Концентрац1я сперматоэоТд1в, 
млрд./см^ Mlm 

-
19.8+2.5 

-
21.2±1.7 

13 те, що самкам породи фресинет властивий ефектний зовн!шн!й вигляд, об'ективн! 
10сл!дження св1дчать про низький р1вень Тх репродуктивноТ спроможност!, принайми!, в 
^мовах Пол1сся та Шсостепу, коли температура води п1д час нересту !нколи знижуеться 
10 16-18 °С. При заводському вщтворенн! у них часто спостер1гаеться тенденц1я до 
1орц1йного дозр!вання ! утворення тромб1в, внасл!док чего висока плодюч!сть не знахо-
1ить свого в!дцзеркалення на практиц!. 

http://39.75l0.22
http://39.07l0.21
http://56.33l0.66
http://�57.28i0.70
http://30.08l0.47
http://29.64i0.50
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На вщмЫу в1д породи фресинет, самки украТнськоУ рамчастоТ породи мають висок 

репродуктивн! якост!. Вони добре пристосован! як до умов заводського вщтворення, так 
до умов природного нересту в ставах. При висоюй плодючост!, 1кра, що отрймана в1/ 
самок uiet породи, мае високий гагунок. 

Репродуктивн! озйаки самц!в украТнськоТ рамчастоТ та румунськоТ рамчастоТ пород1 
фресинет, на В1дм1ну в1д в!дпов1дних Тм самок, суттево не в!др1зняються м1ж собою. Е 
цтому, самцям вихдних пор1д властив! висок! репродуктивн! якост!. 

ОТРИМАННЯ П0М1СНИХ НАЩАДК1В ТА ТХ П0Р1ВНЯЛЬНА 0Ц1НКА 
НА PAHHIX СТАД1ЯХ РОЗВИТКУ 

3 метою проведения комплексного та достов1рного пор1вняння, пом1сну та чис-
топородну молодь коропа отримували заводс^ким методом за наступною схемою: 

самки украТнськ! рамчаст! X самц! фресинет (РхФ) 
самки фресинет X самц! украТнсьи рамчаст! (ФхР) 
самки фресинет X самц! фресинет (ФхФ) 

самки украТнськ! рамчаст! X самц! украТнськ! рамчаст! (РхР) 
Основними показниками, за якими пор1внювали молодь Koponie pisHoro походжен-

ня, були; в1дсотки запл!днення 1кри та Ti розвитку на стадГ; морули i рухливого ембр!ону 
юльюсть градусо-годин необхщних для вилуплення передличинок, маса тридобови> 
личинок. 

За вс1ма перерахованими показниками спостер1гасться перевага помюноТ молод 
перед чистопородною, найкращ! показники властив! вар1анту Р х Ф (табл.3). Для 1ншо' 
пом'ю! Ф х Р характерна незначна перевага перед украТнським рамчастим коропом, щс 
обумовлено, насамперед, незадовшьною яюстю 1кри, яку продукугать самки порода 
фресинет. 

Важпивим показником, який в значн!й Mipi характеризуе термофшьн1сть Koponia, е 
юльюсть тепла, що необхщне для вилуплення передличинок. За Ц1ею ознакою спо-
стер1гаеться ч!тка законом1ри1сть: чистопородний короп фресинет, як бшьш тер-
моф1льний, потребуе на св1й розвиток на 80.5 градусо-години бшьше, чим короп ук
раТнськоТ рамчастоТ породи. Помюн! форми займаготь пром1жне становище, причому 
виявляЕться материнський вплив на молодь обох реципрокних вар'|ант1в, так под1бн1сть 
3 материнською формою Koponis ФхР складас 68.9 %, у короп1в РхФ вона дещо нижча 
- 66.5 %. 

За показником маси тридобових личинок заф1ксована достов1рна р1зниця за дру
гим ступенем безпомилкового судження (Р^О.99) м'1Ж чистопородним коропом фреси
нет та коронами Bcix 1нших поеднань (Ф х Ф <^ Ф х Р z=3.71; Ф Х Ф - О - Р Х Ф Z =5.85; 
Ф X Ф -о Р X Р 2=2.69), а також м1ж чистопородним украТнським рамчастим коропом та 
помюсю Р х Ф (z=3.02). За цим показником noMicHi короли перевершили чистопородних 
на 0.018-0.087 мг. 

Оц1нка ефекту пбридноТ сили на ранн1х стад1ях розвитку за показниками (стинногс 
гетерозису (0.44-5.76 %) виявляе суттеву перевагу помюних Koponie перед чистопород-
ними. 



Показники розвитку по,м1сних та чистопородних Koponis 
на paHHix стад1ях онтогенезу 

Таблицл 3 

Показникн - Походження Показникн 
Р х Р Ф х Ф Ф х Р Р х Ф 

Запл1днення 1кри, % 
у % до Р X Р 

90.1. 
100.0 

82.9 
92.0 

90.5 
100.4 

93.4 
103.7 

Розвиток 1кри на стадм морупи, % 
у % до Р X Р 

82.9 
100.0 

70.8 
85.4 

83.5 
100.7 

85.6 
103.3 

Розвиток 1кри на стад!Т рухливого 
еыбр1ону, % 

у % до Р X Р 
76.4 
100.0 

62.6 
81.9 

- ' .76,9 
100.6. • 

80.8 
•105.3 

Кшьгасть тепла необхщного для 
вилуплення передличинок, 
градусо-години • '' 

1560.0 1640.5 1615.5 1587.0 

Маса триденних личинок, мг 
М±т 

у % до Р X Р 
1.791+0.011 
. 100.0 

1.751+0.010 
97.7 

1.809+0.012 
101.0 

1.-838+0.011 
102.6 

ПОРШНЯЛЬНЕ ВИРОЩУВАННЯ П0М1СНИХ К0Р0П1В НА ПЕРШОМУ РОЦ1 ЖИТТЯ .. 

Пор1вняльне вирощування пом1сних та чистопооодних цьогол1ток проводилось з ви-
користанням методу загального контролю. Для цього, в стави разом з рамчастими ко-
ропами пщсаджувались личинки нивювського лускатого коропа у сп!вв!дношенн1 4:1, 
при загальн1Й густот! посадки 40 (32+8) тис. шт./га. Почннаючи з липня,. проводилась 
П1Дгод1вля цьогол1ток штучними комб1кормами (протеТн -15 %). 

В результат! пор!вняльного вирощування 'встаковлено, що за вщкоректованими 
показниками середньоТ наси та виходу з вирощувальних став1в, найкращих результат1в 
досягли цьогол1тки noMici Р X Ф - 20.5 г та 51.1 % (табл.4). За вказаними показника
ми вони перевершили кращу батьйвську форму - украТнського рамчастого коропа 
(ютинний гетерозис) на 8.5 та 9.4 % в1дпов1дно. 1нша реципрокна пом1сь - Ф х Р , також 
виявила високу потенц1га росту та життест1йк!сть. Середня маса i вщсоток виходу з ви-
рощувальних став'ш у пом1Сних короп1в цього походження на 2.6 та 6.9 % перевищуе 
в!дпов1Дн1 показники в украТнського рамчастого коропа i складае 19.4 г та 49.9 %. Най-
ниж-чими вказан! показники заф1ксован! в цьогол1ток породи фресинет- 16 г та 38.9 %, В 
п1дсумку, (стинний гетерозис за показником рибопродукци складае. 9.6 % для noMici 
Ф х Р т а 18.6 % для noMiciP X Ф. 

Пор!вняння зимост1Йкост1 пом)сних та чистопородних короп!в.проводили . за показ
никами виходу 3 зимувальних став1в, втратога маси, а також за зниженням ко-
еф1ц1снта вгодованост! протягом пер10ду зим!вл1. В зв'язку з обмеженою кшькютга 
зимувальних став1в молодь пом1сних та чистопородних короп!в висаджувапи в 
зим!влю разом з коропами старших в1ковихгруп з розрахунку 10 т/га. 

В результат! пор!вняльного зимового утримання короп1в встановпено, що показник 
в1дкоректованого виходу з зимувальних став!в найнижчий у коропа породи фресинет -
31.8 %. Пом!сн! форми Р х Ф та Ф х Р виявили п!двищений вих1д з став!в 62.4 та 59.8 % 
в!дпов!дно I перевершили за вказаним показником кращу батьк!вську форму - ук
раТнського рамчастого коропа на 5.4 та 1.0%. Коеф|ц!ент вгодоваиост! за пер!од 



Таблиця 4 
Рибозодно-б1олопчна характеристика пом'юнихта ч'лстопородних Koponis 

на першому роц1 жяття 

Похазники ••, -
Ставок поуолження 

Похазники ••, - 1 ? 3 4 Похазники ••, -
р х р ; нпк Ф х Ф | J d f l K _ Ф х Р | ± Ш К _ Р х Ф 1 НПК 

Маса цьогол1ток, г _1 
1 

1 
1 1 1 

фактична 19.5 1 22.9 17.2 ; 23.6 17.9 1 20.5 20.2 21.9 
вщкореетозана 18.9 1 - 15.2 1 - 19.4 i - 20.5 i -
у % до Р X Р 100.0 1 - 85,7 ; - 102 .6 ; - 108,5 1 -

Вих1д цьогол!ток 3 вирощу-
вальних cTasis, % 

фактичной -13.3 1 48.4 41.9 1 56.3 49.7 1 52.0 51.2 i 52.3 
Ыдкоректозаний - 45.7 1 - 38.9 1 - 49.9 1 - 51.1 i -
у % до Р X Р 100.0 1 - 83.3 1 - 106.9 1 - 109.4 1 .-

Рибопродукц1я. кг/га 
фаетична 270.2 1 88.7 230.6 1 106.3 284.7 1 85.3 331.0 1 91.6 
вщкоректована 283.2 1 - 201.7 1 - 310.3 1 - 336.0 1 -
у % д о Р х Р J 0 0 . 0 1 - 71.2 1 • - 109.6 1 - 118.6 1 -

Вих!д однор1чок ззим1вл1, % 
фаетичний 58.1 ! 65.3 28.6 ; 59.9 54.0 1 60.1 75:8 1 80.9 
В1дкоре1а"овании 59.2 1 - •31.8 1 - • : 59.8 i - 62.4 1 -
у % до Р X Р 100.0 1 - 53.7 1 - 101.0 1 - 105.4 1 -

Втрата мася за.перюд . 
ЗИГ/.1вЛ1, % 

фактична "• ' : 10.6 1 10.2 13.8 j 10.1 10.6 1 .10.1 10.0 1 9.8 
вщкоректована 10.4 1 - 13.7 1 -. - 10.6 1 - 10.3 ! -
V % до Р X Р 1C0.G 1 - 131.7 1 - 101 .0 ; - 99.0 ', -

Зниження коеф1ц1снта вгодо-
ваност! за зиму, 

фактична o.oei ! 0.052 0.123 1 0.050 0.072 1 0.054 0.053 1 0.045 
в1дкоректоваие 0.059 ! - 0.124 1 - 0.067 1 - 0.059 1 -
у % до Р X Р 100.0 1 - 210.2 1 - 113.6 1 - 100.0 1 -

зим1вл1 менше всього знизився в noMicHoi' форми Р х Ф та в украУнського рамчастого ко
рона - на 0.059, тод| як в чистопородного коропа фресинет його зниження скпало 0.124. 
Втрата маси за зимовий пер'юд у двох пом1сних форм та в укра'жського рамчастого ко
ропа е приблизно однаковою - 10.3 -10.6. В однор1Чок породи фресинет цей показник е 
вищим!складае13.7%: • 

Пор1ВНяльне вирощування чистопородних та пом1сних корошв на першому роц1 
життя виявило у останн1х значний гетерозисний ефект за вс!ма основними рибоводно-
б'юлопчними показниками. Серед пом1сних форм кращими за продуктивними якостями с 
короли РхФ. 

ПОР1ВНЯЛЬНЕ ВИРОЩУВАННЯ КОРОШВ НА ДРУГОМУ Р0Ц1ЖИТТЯ 
Дослщн! групп двол1ток р1зного генезису вирощуаались в умовах одного ставка. Для 

цього, перед посадкою короп'ш у ставок, проводилось попередне м'|чення риби шляхом 
п1др1зання грудних' та хвостового плавц1в. Загапьна густота посадки однор1чок на виро
щування складала 1200 шт/га (по 300 шт/га кожноТ досл1дноТ групи).В результат! 
пор'шняльиого вирощування даол1ток р!зного генезису встановлен! таю особливост! 
(табл.5): лог.йсн! короли Р Х Ф ДОСЯГЛИ найвищоТ середньоТ маси - 1010 г, маса 
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шого sapianiy Ф х Р склала 935 г . За цим показником noMicHi короли перевершили 
)ащу 6атьк1Езську форму - украТнського рамчастого коропа на 18.8 та 10.0 % в!дпов!дно, 

• Таблиц.ч 5 
Рибоводно-бюлопчна характеристика пом'юних та чистопородних Koponis 

на другому роц| життя 

Походження 
Всього Показники Р х Р Ф х Ф Ф х Р Р х Ф Всього 

;ередня маса посаджеких на оирощуаання 
1ДН0р|Ч0К, г 

у % до Р X Р 

20.0 

100.0 

24.9 

124.5 

19.7 

98.5 

20.1 

100.5 
Передня маса тозарних двол1ток, г 

у % до Р X Р 
850 

100.0 
710 
83.5 

935 
110.0 

1010 
118.8 

. -
!их1д flDoriroK 3 нагульних став'|з, % 

- у % до Р X Р 
80.0 
100.0 

72.0 
90.0 

80.0 
100.0 

82.0 
102.5 

-
Зитрати комб1корму, кг - - - - 1600 
^ибопродукц!я, кг/га 

у % до Р X Р 
204.0 
100.0 

153.4 
75.2 

224.4 
110.0 

248.5 . 
121.8 

830.3 

Зих1Д двор!чок 3 зим1вл1, % 
у % до Р X Р 

85.1 
100.0 

75.5 
88.7 

85.0 
100.0 

90.5 
105.3 

-
Зтрата маси аа пер1од зим1вл|', % 

у % до Р X Р 
8.5 

100.0 
10.1 
118.3 

10.0 
117.6 

8.7 
102.4' 

-
Зниження коеф1ц!снта вгодованост! за зиму 

у % до Р X Р 
0.08 
100.0 

0.15 
187.5 

0.09 
112.5 

0.08 
100.D 

-

Двоп"1тки коропа фресинет виявили невисокий темп росту, вони досягли лише 710 г, 
:езважаючи на те, що Тх початкова маса суттево перевершувала масу inuinx дослщн'их 
руп однор1чок. 

За показником в!дносноТ швидкост! росту (С«), в пер10ди з невисокою температурою 
юди - 4-15 °С {кв1тень-травень та вересень-жовтень), спостер1гасться перевага noMicHoT 
[зорми Р X Ф та чистопородного украТнського коропа. При сприлтливих температурних 
'мовах, коли середньодобова температура води перевищуе 20 °С, високу в'щносну 
цвидюсть росту виявлягать noMicni форми Ф х Р та чистопородний короп фресинет. Ос-
•анн!й, в окрем! декади вегетац1йного сезону переаершив yci !нш! досл1дн1 форми, що 
мдтверджус Л1тературн1 дан! про термофшьн1Сть та високу продуктиБн1сть ц1еТ породи в 
;приятливих умовах (Pojoga, 1972; Томиленко, Лобченко, 1981; Сержант и др., 1995). В 
;1лому, найвища швидкють росту спостер1гаЕться в травн!, в цей час короли мають ще 
1езначну масу, вода в ставах достатньо прогр:ваеться i кормова база водойми не 
1|дпадае п1д значний пресинг риби. 

Показник Еиходу Koponis з нагулу е прибпизно однаковнм для украТнських рамча-
:тих та пом!сних Koponis (близько 80 %). У породи фресинет B'IH НИЖЧИЙ i складае лише 
12 %. В п1дсумку, за показником рибопродукцГТ пом1сн1 коропи перевершили кращу 
эатьивську форму - украТнського рамчастого коропа на 21.8 та 10.0 % в1дпов!дно. 

Досл1ди1 групи двол1ток на зимове пор1вняльне утримання висаджувались в один 
ставок 3 розрахунку 10 т/га. Оц!нку зимост1йкост1 пом1сних та чистопородних двор1чок 
проводили за показниками виходу з'зимувальних став!в. втратокз маси, а також за зни-
«енням коеф1ц1ента вгодованост! протягом пер1оду зим!вл|. 
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Найкращий вих1д з зимусальних став1в заф1ксований у noMici Р х Ф - 90.5 %, най 

нижний у коропа фресинет - 75.5 %. Втрата маси та зниження коеф|'ц1ента вгодованост 
за перюд зим1зл! е приблизно однаковими для двох пом1сних форм i чистопородноп 
украТнського рамчастого коропа. Двор1чки породи фресинет значно поступаються Тм з: 
вказаними показниками. 

Пор!вняльие вирощування чистопородних та пом1сних Koponis на другому роц1 жит 
тя Биявило у останн1х значний гетерозисний ефект за вс1ма основними рибоводно 
б1олопчними показниками. Серед пом1сних форм кращими за продуктивними якостями ( 
короли Р X Ф. - . -

МОРФОЛОПЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА П0М1СНИХ КОРОП1В 

В результат! дослдження екстер'еру та 1нтер'еру помюних та чистопородних ко 
poniB встановлена математично достов1рна р!знниця за першим та другим ступенек 
безпомилкового судження (Р>0.95, P>0.9S) за наступними показниками (табл. 6-7): 

- Р X Р <-> Ф X Ф: W, 1, Кз, Ко, I/H. 1/С, 1/Вг, I/O, hJH, hJH. U/hx, вщносна маса печ'|нки 
в!дносна довжина передньо:' та задньоТ камери плавального Mixypa, сп1вв1дношення пе̂  
редньоТта задньоТ камери плавального Mixypa за довжиною та об'емом; 

• - Р X Р -м- Ф X Р: W, Ks, Ко, 1/Н, 1/С. 1/Вг, I/O, hJH, hx/H, U/hx, вщносна маса печ!нки 
вщносна довжина задньоТ камери плавального Mixypa, сп1вв1Дношення передньоТ тг 
задньоТ камери плавального Mixypa за довжиною та об'емом; 

- Р х Р f^ Р X Ф; W, Кв, Ко, 1/Н, 1/С, 1/Вг, 1/0, hJH. hJH, U/hx, в!дносна довжина перед
ньоТ та задньоТ камери плавального Mixypa, сп!вв1дношення передньоТ та задньоТ камер!' 
плавального Mixypa за довжиною та об'емом; -

. - Ф X Ф <-> Ф X Р: W, !, Кв, 1/Н, 1/0, 1/0, ho/H, hx/H, Ix/hx, в!дносна waca печ!нки, 
в1дносна довжина передньоТ та задньоТ камери плавального Mixypa, сп18в1дношення пе
редньоТ та задньоТ камери плавального Mixypa за об'емом; 

- ф X Ф <-> Р X 0:W, I, KB, Ко,. 1/Н, 1/С, I/O, hc/H, hx/H, ix/hx, в1дносна маса печ'тт, 
в1дносна довжина задньоТ камери плавального Mixypa, сп1вв1дношення передньоТ та 
задньоТ камери плавального Mixypa за довжиною та об'емом; 

-ФхР<->РхФ:\Л/ , BiflHocHa маса печ!нки та сп1вв1дношення передньоТ та задньо! 
камери плавального Mixypa за довжиною. 

Як св!дчать результати обчислень, пом1сн1 короли суттсво в!др1зняються в1д 
вих1дних батьювських форм i за переважною б1льш!стю показник1в т1Лобудо8и 
В1дхиляються в сторону породи фресинет. За окремими меристичними ознаками, таки
ми як: юльюсть тичинок та ильюсть пелюсток на перш1й зябров1й дуз1, спостер!гасться 
материнський ефект. Пом1сн1 форми в 3Ha4HiH Mipi успадковують характер розташуван-
ня лускового покриву в1д породи фресинет i за формою та як1стю лусковоТ рамки значно 
наближаються- до неТ. Ц1кава ситуац!я спостер!гаеться при спадкуванн! показника 
в1дносноТ висоти хвостового стебла (1,/hx) - його значения в обох пом1сних вар1ант1в пе-
ревершуе значения у вих1дних форм. Такий характер спадкування qieT ознаки 
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Показники тшобудови пом1сних та чистопородних двол1ток (М±т) 
Таблиця 6 

п=50 

Показники 
Походження 

Показники Р х Р Ф х Ф Ф х Р Р х Ф 
W, г 841.0±13.1 702.5±17.3 927.4±13.2 995.6±17.3 

1, см 30.4±0.42 26.7±0.45 29.8±0.44 30.6±0.49 
К. 3.00±0.04 3.69±0.04 3.50±0.04 3.48±0.04 
Ко, % 38.52±0.30 41.31±0.29 40.60±0.25 40.49±0.21 
1/Н 2.70±0.03 2.20±0.02 2.29±0.03 2.35±0.03 
I/O 1.21±0.01 0.9Э±0.02 1.0710.02 1.0Э±0.02 
1/С 3.41±0.02 3.66±0.02 3.55±0.03 3.52±0.02 
1/Вг 5.0Э±0.03 4.дб±0.02 5.00±0.02 5.01±0.02 
Ix/h, 1.250+0.008 1.051 ±0.004 1.101±0.004 1.111±0.004 

hc/H, % 60.01 ±0.35 51.70±0.26 57.09±0.28 56.90±0.35 
hx/H, % 28.8Э±0.15 30.30±0.13 32.01±0.14 31.90±0.18 

Показники iHxep'epy помюних та чистопородних двор!чок (М±т) 
Таблиця 7 

п=20 

Показники 
Похопж нння 

Показники Р х Р Ф х Ф Ф х Р Р х Ф 
BidHOCHB маса (% до W): 
печшки 2.36±0.11 2.80+0.12 2.71±0.10 2.43±0.0а 
нирок J 0.65±О.ОЗ 0.60+0.04 J 0.63±0.03 0.66±0.04 
селез1нки 0.42+0.01 0.44±0.01 0.43+0.01 0.43±0.01 
серця 0.38+0.01 0.40+0.01 0.39±0.01 0.39±0.01 
кишечника 2.70±0.04 2.81+0.05 2.79+0.06 ^ 2.75+0.06 
Коеф1ц1ент зр'шост), % 

самки 
самц! 

0.78+0.06 
1.77+0.22 

0.42+0.04 
4.20+0.32 

0.64+0.03 
3.88+0.27 

0.54±0.03 
2.75±0.33 

Стад1я spinocTi самки 
самц! 

К1нець II 
початок III 

початок II 
III -початокIV 

II 
III 

II 
. Ill 

Вйносна довжина (до 1): 
кишечника 2.45+0.06 2.59+0.05 2.58+0.05 2.49±0.05 
задньоТ камери плавального Mixypa 

0.14+0.01 0.07+0.01 0.09±0.01 0.10+0.01 
Ствтдношеиня передньо)' i задньо!' 
камери плавального мЫура: 
за довжиною 1.42±0.06 2.14±0.05 2.00±0.06 1.70±0.04 
за об'емом 3.24±0.29 6.49+0.25 5.12±0.30 4.96±0.28 
К'шьюсть м1жм'язевих источок, шт 98.11+1.87 95,52+1.64 94.30±1.79 95.51+2.24 

юв'язаний 3 ТИМ, що у помюних короп1в зменшуеться висота тша у пор!внянн1 з по-
юдою фресинет, але висота хвостового стебла залишаеться на тому ж самому р1вн!, 
обто хвостове стебло е таким ж високим i коротким, як у чистопородного коропа фре-
;инет. 

Р1зниця високого ступеня достов1рност1 спостер!гасться за довжиною передньоТ та 
адньоГ камери плавального'м1хура, а також за Гх сп!вв1дношенням м1ж собою. У коропа 
[зресинет задня камера ппавального Mixypa значно менша н1ж в украТнськоТ рамчастоТ 
юроди, в окремих випадках спостер1гаеться майже повна м" редукц1я. Пом!сн1 коропи за 
iHM показником займають пром1жну позиц!ю. 
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В умовах центрально'!' Укршни найбтьш скоростиглими серед самц1в двор'шного 

В1'ку виявились самц! коропа фресинет (инець III - початок IV стадм эршост!, коеф1ц!ент 
зр'шост! - 4.20 %), одночасно коли самки ц1е'|' породи е найб1льш П13ньостиглими серед 
самок (початок II стадм зршосл, коеф!ц1ент зршосл - 0.42 %). В укра'шського рамчастого 
коропа спостер1гаеться зворотня ситуац|'я - самки ц1еТ породи е найбшьш скоростиглими 
серед самок, а самц! - п1зньостиглими серед самц1в. Пом1сн1 короли займають пром1жну 
позиц1ю. 

Ф'1зичний анал1з та встановлення виходу 'I'criBHHX частин т1ла проводилось у двох 
напрямках: у першому - Bci р!зн1 за походженням короли пщбирались в групи з приблиз-
ио однаковою масою (750 г), у другому - маса кожно'1' р1зноТ за походженням фупи ко-
рош'в в1дпов1дала середньому значению. В останньому випадку, пом'юн! коропи пере-
вершували чистопородних за середньою масою т1ла на 195 - 262 г. 

У першому вар1ант1 дослщу, перевага пом1сних KOponis та коропа фресинет перед 
чистопородним укра'|'нським рамчастим за виходом 'icrisHo'i частини в перерахунку на 1 
кг товарно'! продукцГГ скпадае 2.26 - 2.57 %, що пов'язане, насамперед, з будовою т1ла 
(екстер'ером). Коропи породи фресинет та обидв! noMicHi форми характеризуються ви-
сокоспинною тшобудовою, бшьшою масою тушки, меншою масою голови та внутр1шн1х 
орган1в, '1м властиве яйсне спадкування пускового покриву в вигляд! "рамки". Осюльки 
голова риби на 57 - 58 % складасться з ТслвноТ' частини, то за рахунок iT розм1ру, ук-
ра'1нський рамчастий короп пом'|тно наздоганяе (нших корош'в у юнцевому виход! харчо-
Bo'i' продукцм. Р1зниця за загальною масою ICTIBHOT частини у варен1й тушц! i голов! м!ж 
украТнським рамчастим коропом та коропами 1ншого походження становить 10.71 -
12.19 г (табл. 8-9). Вказана р1зниця е достов1рною за першим ступенем безпомилкового 
судження (Р > 0.95). 

Таблиця 8 
Окрем! показники т'шобудови ! сп1вв1дношення частин т!ла пом!сних та 

чистопородних короп!в при однаков!й середн!й мае! 
п=10 

Показники 
Походження 

Показники РхР Ф х Ф Ф х Р Р х Ф 
W, г 

1/Н 
1/С 

М+т 
М±т 
М±т 

750.04±4.12 
2.98±0.04 
2.55±0.03 
3.40±0.01 

750.01±4.10 
3.57+0.03 
2.20±0.02 
3.69±0.01 

750.06±1.99 
3.41±0.03 
2.30±0.02 
3.62±0.01 

749.95+4.07 
3.35±0.03 
2.33±0.02 
3.50±0,01 

Тушка 3 плавцями, 
г 
% 

М±т 434.62±2.4S 
57.95 

453.07+2.46 
60.42 

447.82±2.35 
59.71 

444.75±2.36 
59.30 

Голова. 
г 

% 
М±т 196.58±1.11 

25.21 
191.25±0.98 

25.50 
192.01 ±1.00 

25.60 
194.02±1.02 

25.87 
Внутр'|шн1 органи, 

г 
% 

М±т 104.40±0.96 
13.92 

99.67±0.88 
13.29 

103.50±0.89 
13.80 

103.57+0.85 
13.81 

Луска, 
г 

% 
M+iTi 14.40±2.23 

1.92 
6.00±1.27 

0.80 
6.67±1.30 

0.89 
7.65±1.10 

1.02 
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Сп'шв1дношення TcTiBHoli' та неТст!вноТ частини вареноТ тушки i голови 
noMicHMX та чистопородних Koponia при однаков!й середнш мае! 

Таблиця 9 

п=10 

Показниш 
Походження 

Показниш Р х Р Ф х Ф Ф х Р Р х Ф 
Тушка 3 плавцями, г М±т 415.10±2.51 432.19±2.48 429.1112.40 428.71±2.41 
м'язи. 

г М±1П 382.10±2.26 393.13±2.23 395.12±2.20 394.37±2.21 
% 92.05 92.12 92.08 91.99 

юстки+плавц!, 
г М±т 33.00±0.10 34.06±0.09 33.99±0.13 34.34±0.13 
% 7.95 7.88 7.92 8.01 

Голова, г М±т 160.25±1.00 153.26±0.99 153.98±0.92 155.31+0.92 
1ст1вна частина, 

г М±т 91.50±0.54 87.66+0.52 89.32±0.49 91.68+0.50 
% 57.10 57.20 53.01 57.91 

нэТст1вна частина, 
г М+т 68.75+0.36 65.60+0.35 64.65+0.30 65.37±0.34 
% 42.90 42.80 41.99 42.09 

Загальна маса 
TCTIBHO'I частини, г М+т 473.60+2.90 485.79+2.83 484.44+2.67 484.31+2.71 
Загальна маса VCTIBHOT части
ни у перерахунку на 1 кг 631.47 647.72 645.92 645.73 
товарноГ продукци, г 

у % до Р X Р 100.00 102.57 102.29 102.26 
У другому BapiaHTi досл1ду, за рахунок кращого росту, а отже й бшьшоТ маси, пере-

ага noMicHHx Koponia перед чистопородним украТнським за виходом Тст1вноГ частини в 
ерерахунку на 1 кг товарноТ продукцП' досягае 10.81 -10.89 % та 5.31 - 5.38 % перед 
эропом породи фресинет. 3 збшьшенням середньоТ маси Koponia зростае вщносна ча-
гка тушки та м'яса в н!й, а також зростае частка Тст!вноТ частини у голов), зменшусться 
щсоток внутр1шн1х oprania та KICTOK З плавцями. Вгдносна частка голови та пускового 
окриву значно 61льше заложить в!д генезису Koponia, н1ж В1Д17 маси. 

Ф1310Л0Г0-Б10Х1М1ЧН1Д0СЛ1ДЖЕННЯ П0М1СНИХ К0Р0П1В 
Дослщження впливу екстремальноТ температури води (4.2 та Зб.О °С) на розвиток 

OMicHMx та чистопородних ембр!ои1в та виживання нащадюв на ранн1х стад1ях онтоге-
езу виявили значний гетерозисний ефект у пом!сних Koponia, що проявляеться, насам-
еред, в П1Двищеному в1дсотку вилуплення передличинок та довшому Тх виживанн! при 
1дсутност! 1"ж1. Так, найбшьш ст1йкими до впливу пониженоТ температури виявились 
эропи РхФ, ещсоток вилуплення яких склав 44 %. Найб1льш ст!йкими до пщвищеноТ 
эмператури - пом!сн! ембр1они !ншого реципрокного поеднання Ф х Р, у яких вщсоток 
илуплення дор1внював 42 %. При контрольна температур! води (19.0 °С) помюн! 
мбр'юни перевершили чистопородних на 8 -12 %. 

Доспщження 1нтенсивност1 живлення пом!сних та чистопородних цьогол1ток, що 
эоводились в р1зн1 перюди вегетацШного сезону, встановили дсстов!рну перевагу 
эмюних KoponiB перед чистопородними за загальним 1ндексом наповнення кишечника. 
OMici Ф X Р та Р X Ф за рахунок гетерозисноТ сипи перевершують кращу батьювську 
юрму - украТнського рамчастого коропа на 11.0 i 25.4 % а перюд год1вл1 штучним 
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комб1кормом (II декада липня, температура води 23-24 °С), та на 27.6 I 33.1 % в nepio, 
живлення природного кормовою базою (III декада вересня, температура води 9.5 
11.5 "С). Вказану перевагу можна в1днести за рахунок кращоТ пошуковоТ зд1бност1 т 
пщвищеноТ активност! живлення пом1сних короп'ш при низьк1й температур! води. 

Електрофоретичн! дослщження за локусом трансферину, бшку, що входить д 
складу р-глобул!н!в сироватки кров!, та ферментом печ'шковоТ лактатдепдрогенази з 
генами Ldg-ct 1 Ldg-C2, виявили загально-низький р1вень гетерозиготност! у вс! 
досл1дних трупах коропа. Так, за локусом трансферину виявлено лише три алеля (4 фе 
нотипи: АА, АО, АС, СС), локус Ldg-ci ф1ксований за стандартним алелем, за локусо! 
Ldg-C2 спостер1гаеться, так званий, нульовий алель - а1лельний вар1ант з вщсутньою ак 
тивн'ютю фермента (3 фенотипа: Сг/Сз, Cj/null, null/null). Незважаючи на невисоки! 
piseHb гетерозиготност! за локусом трансферину, в цшому, спостер1гаеться незначн! 
перевага за р'шнем гетерозитотност! пом1сних KoponiB. Так, кшькють гетерозигот в фупа: 
чистопородних KoponiB складае 20-30 %, тод! як у пом!сних форм 50-70 %. Лише у коро 
па походжёння Р х Ф заф1ксован1 вс1 чотири виявлен! фенотипи трансферину. За локу 
сом печ1нково1' лактатдепдрогенази Ldg-C2 спостер!гасться дещо зворотня картина 
осюльки для ломюних Koponis характерним е зниження р!вня гетерозитотност! за рахуно 
зменшення частоти нульовото алеля. До того ж, пом1тна тенденц1я збшьшення части 
нульових алелей локуса Ldg-C2 в чистопородних трупах коропа з м1н1мальною гетерози 
тотн1стю локуса трансферину. У noMicHoro коропа Р х Ф нульовий алель локуса Ldg-c 
взагал! в1дсутн!й. 

Гематолопчи! дослщження, що проводились з метою пор1вняння ф|з1олог1чног( 
стану помюних та чистопородних Koponis, за показниками кшьк!сть еритроцит1в та лей 
коцит1в, лейкоцитарна формула, вм!ст гемотлобЫу, вм1ст загальното бшка, а також аль 
бум1н1в та глобулт1в у сироватц! кров!, А/Г коеф!ц!ент, виявили достов!рну р!зницю з< 
першим та другим ступенем безпомилковото судження (Р>0.95, Р>0.99) в наступни: 
випадках (табл. 10): 

- Р X Р <-> Ф X Ф: к!льк1сть лейкоцит!в; 
- Р х Р < - > Ф х Р : юльюсть еритроцит!в, вм!ст гемоглоб!ну, вм!ст загального б!лка 

альбум1н!в та глобул!н!в у сироватц! кров!; 
-РхР<->РхФ: к!льк!сть еритроцит!в, вм!ст глобул!й!в у сироватц! кров!; 
- Ф х Ф < - > Ф х Р : к!льк!сть еритроцит!в, вм!ст гемоглоб!ну, вм!ст загального б1лка 

альбум!н!в та глобул!н1в у сироватц! кров1; 
- Ф X Ф <->• Р X Ф: юльюсть еритроцит!в, вм!ст гемоглоб!ну, вм!ст глобул!н!в у сиро 

ватц! кров!; 
• -Ф х Р о Р х Ф : вм!стальбум!н!ву сироватц! кров!. 

За показниками в!дношення альбум!н!в до глобул!н!в у сироватц! кров! (А/Г - ко 
еф!ц1ент) та показниками лейкоцитарноТ формули достов!рних в!дм!нностей ш 
досл!дними трупами риб не заф!ксовано. В ц!лому, ф!з!олог!чний стан пом!сних Kopon!i 
за показниками гематолог!Т знаходиться на достатньо високому р!вн!. Вс! гематолог!чи 
показники перебувають у межах ф!з!олог!чноТ норми. При цьому, спостер!гаеться гете 
розисна сила, що проявляеться у достов!рн!й переваз! пом!сних форм пере^ 
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Таблиця10 

Гематолопчн! показники пом1сних та чистопородних двор1чок (М±т) 
п=20 

Показники 
Походження 

Показники Р х Р Ф х Ф Ф х Р Р х Ф 
KinbKiCTb еритроцит1в, млн/мм'' 1.58+0.06 1.48±0.07 1.75±0.06 1.80+0.06 
Кшьюсть пейкоцит1в, тис/мм' 63.51+3.19 79.43±4.00 70:49±3.5д 69.87±2.86 
Гемоглоб1и, г/л 82.0+4.4 80.0±4.8 106.1±4.5 98.3±4.0 
Загальний б'ток сироватки 
кров!, г/п 
в т. ч. альбум1ни 
в т. ч. глобул1ни 
А/Г коеф|ц1ент 

31.0+1.3 
14.S+0.7 
16.1±0.8 

0.93±0.04 

30.0±1.8 
14.7±0.9 
15.3+0.9 

0.96±0.05 

36.3+1.2 
17.8±0.5 
18.5±0.6 

0.96±0.04 

33.9+1.0 
15.9+0.5 
18.0±0.5 

0.88±0.03 
чистопородними за кшьюстю еритроцит1в, BMICTOM гемоглоб1ну, а також за BMICTOM ГЛО-
бул!н1в у сироватц! кров). 

ЕК0Н0М1ЧНА ЕФЕКТИВН1СТЬ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОЩУВАННЯ ПОМЮНИХ К0Р0П1В 
Економ!чна ефективнють промислового вирощування пом1сних Koponis обумовлена 

Тх перевагою в юнцевому виход! рибопродукцГ! в пор!внянн1 з кращою вихщною породою 
при однаковому р!вн1 витрат. Якщо прийняти ри6опродуетивн1Сть вирощувальних та на-
гульних став!в за укра'1нським рамчастим коропом при нап1в1нтенсивн!й технолопТ в зон! 
Пол!сся та Шсостепу за 450 та 800 кг/га В1дпов1дно, ц1нурибопосадкового матер!алу за 
4 грн./кг, а товарноТ риби - 3 грн./кг, то економ1чна ефективн1сть, яку забезпечуе кращий 
помюний BapiaHT Р х Ф , скпадатиме 334.8 грн./га при вирощуванн! цьогол1ток та 523.2 
грн./га при вирощуванн! товарноТ риби. 

ВИСНОВКИ 
Вперше в Украж|" одержан! noMici Fi вщ реципрокного схрещування короп1в ук-

раТнськоТ рамчастоТ породи та румунсько! рамчасто! породи фресинет. 
На основ! анал!зу проведених роб1т встановлено, що пом!сн1 форми за рахунок ге-

терозисного ефекту суттево перевершують вих1дн! породи за комплексом рибоводно-
6!олог1чних та ф!з!олого-б!ох!м!чних показник!в, збер!гаючи, при цьому, ефектну високо-
спинну т1лобудову. 

1. 1СТИННИЙ гетерозис за в!дсотком запл!днення, розвитку !кри на стад!Т морули та 
рухливого ембр!ону складае в1д 0.44 до 0.72 % у пом!с! Ф х Р та в1д 3.26 до 5.76 % у 
noMici РхФ. 

2. Перевага пом!сних цьогол!ток над кращою батьювською формою - украТнським 
рамчастим коропом за показником середньоТ маси та виходом з вирощувальних 
став!в 
складае 2.6 та 6.9 % для пом1с! Ф хР \ 8.5 та 9.4 % для пом!с! Р х Ф в!дпов!дно. 
1стин-ний гетерозис за показником рибопродукц!Т складае 9.6 % для пом!сних цьогол!ток 
Ф X Р та 18.6 % для цьогол!ток Р X Ф. 

3. За виходом !з зим!вл! пом!сн! однор!чки Ф х Р та Р х Ф перевершують ук-
раТнського рамчастого коропа на 1.0 i 5.4 % в!дпов!дно. 
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4. Перевага помюних двол1ток над украТнською рамчастою породою за середньою 

масою складае 10.0 % для noMici Ф х Р i 18.8 % для noMici Р х Ф. Вих1д двол'иок з на-
гульних став1в е приблизно однаковим для Bcix дослщних фуп (80 %), кр!м коропа по
роди фресинет (72 %). 1стинний гетерозис за показником рибопродукци складае 10.0 % 
для пом'юних двол1ток Ф х Р та 21.8 % для пом1сних двол1ток Р х Ф. 

5. Показники екстер'еру та штер'еру пом!сних короп!в спадкуються лром1жно 
вщносно вих1дних батьювських форм. Пом!сним коропам властива високоспинна 
тшобудова (1/Н - 2.29-2.35; Кв - 3.48-3.50) та незначна кшьюсть луски поза рамкою. 

6. За виходом TcTJBHoT частики, у вигляд! вареного м'яса в перерахунку на 1 кг то-
варноТ продукци, noMicHi короли перевершують украТнського рамчастого коропа на 2.26 -
2.57 % при однаков1й середн1й мае!, що пов'язано, насамперед, з особливостями ек
стер'еру та на 10.81 -10.89 % при р!зн1й середнш мае!, що пов'язано як з особливостями 
екстер'еру, так i з вищою середньою масою пом1сних форм. 

7. Комплекс ф1з1олого-б!ох'ш1ЧНих дослджень за показниками гематолопТ, впливу 
екстремальноТ температури води на розвиток ембр1он1в та Тх виживання при в1дсутност1 
Тж1, а також 1нтенсивност1 живлення цьоголггок в р1зн1 пер!оди вегетац!йного сезону, 
виявив значний прояв гетерозисного ефекту у пом!сних Koponis. 

8. Економ1чна ефеетивнють вирощування цьоголяок та двол1ток кращоТ noMicHO'i 
форми Р X Ф складае 334.8 та 523.2 грн./га вщповщно. 

Таким чином, в результат! схрещування украТнськоТ рамчастоТ та румунськоТ рам-
частоТ породи фресинет вдалось отримати промислов! noMici рамчастого коропа з по-
кращеними показниками екстер'еру та еисокими продуктивними якостями. Використан-
ня пом1сних Koponis до'зволяс п1двищити рибопродуктивн!сть став!в у Пол1ськ!й та 
Люостепов1й зон! УкраТни на 10 -15 %. KpiM того, в досл!дному господарств! "Нивка" 1РГ 
УААН сформовано стадо помюних короп1в першого покол|ння селекцГГ, яю будуть вико-
ристан! в довгостроков1й програм! створеиня нового типу укра'шського рамчастого коро
па. 
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АНОТАЦИ 
Вех В.В. Оц1нка пом1сних Koponis в'|д схрещування уфаТнсько! рамчасто? та румунськоЧ 

рамчастоТ породи фресинет i перспекгиви i'x використання. - Рукопис. 
Дисертац1я на здобуття наукового ступеня кандидата сшьськогосподарських наук за 

спец1альн1стю 06.02.03 - рибництво. - 1нститут рибного господарства УААН, КиГв, 1998. 
Вперше у практиц! рибництва одержан1 noMicni коропи в1д реципрокних схрещувань ук-

раТнськоУ рамчастоТ та румунськоТ рамчастоТ породи фресинет. Проведено комплекс рибоводно-
6!олог1чних та ф1з1олого-б1ох1м1чних досл1джень, що виявили значиий гетерозис у пом1сних форм 
за .переважною б1льш1стю показниюв продуктивност! та ф|з!олопчного стану. Встановлено, що 
екстер'ерн! та 1нтер'ерн1 ознаки пом!сних короп1в спадкуються промЬкно в'щносно вих1дних 
батьювських форм. Виробництву запропонован] нов! пом1сн1 форми малолускатого коропа з по-
кращеними продуктивними та товарними якостями. 

Кпючов1 слова: реципрокне схрещування, гетерозис, продуктивн1сть, украТнська рамчаста 
порода, румунська рамчаста порода фресинет, пом1сна форма. 

Sex В.В. Оценка помесных карпов от скрещивания украинской рамчатой и румынской рам-
чатой породы фресинет и перспективы их использования. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по спе
циальности 06.02.03 - рыбоводство. - Институт рыбного хозяйства УААН, Киев, 1998. 

Впервые в практике рыбоводства получены помесные карпы от реципрокных скрещиваний 
украинской рамчатой и румынской рамчатой породы фресинет. Проведен комплекс рыбоводно-
биологических и физиолого-биохимических исследований, которые обнаружили значительный 
гетерозис в помесных форм по подавляющиму большинству показателей продуктивности и фи
зиологического состояния. Установлено, что экстерьерные и интерьерные признаки помесных 
карпов наследуются промежуточно относительно исходных родительских форм. Производству 
предложены новые помесные формы малочешуйчатого карпа с улучшеными продуктивными и 
товарными качествами. 

• Ключевые слова: реципрокное скрещивание, гетерозис, продуктивность, украинская рам-
чатая порода, румынская рамчатая порода фресинет, помесная форма. 

Bekh V. The estimation of cross breeds of carp, which were received as the result of crossing of 
Ukrainian scaleless breed and Romanian scaleless breed Frasinet as well as the perspectives of the 
use them.'-Manuscript. 

Thesis for a Candidate's Degree in Agricultural Sciences, Speciality 06.02.03 - Fish-Breeding.-
The Institute of fishery, the UkrainianAcademy of Agricultural Sciences (UAAS), Kyiv, 1998. 

Cross breeds of carp were bred from the reciprocal crossing of the Ukrainian scaleless breed 
and the Romanian scaleless breed Frasinet for the first time in fishery. The various biological, 
physiological and biochemical researches were realized. They demonstrated considerable heterosis of 
cross breeds on the most productive index and physiological condition. The intermediate heredity of 
exterior and interior of cross breeds from initial breeds was detected; The new cross breeds of better 
quality is offered to commercial production. 

Keywords: reciprocal crossing, heterosis, productivity, Ukrainian scaleless breed, Romanian 
scaleless breed Frasinet, -cross breed. 
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