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9. Тема та реферат дисертації
Тема (укр.)
Рибницько-біологічні особливості веслоноса Polyodon spathula (Walbaum, 1792) в умовах товарного рибництва в ставах
Полісся та Лісостепу України

Тема (англ.)
Fish-cultural and biological features of paddlefish Polyodon spathula (Walbaum,1792) in conditions of industrial aquaculture in
ponds of Polissia and Forest-Steppe of Ukraine

Реферат (укр.)
Дисертаційна робота присвячена дослідженням особливостей використання північноамериканського веслоноса у
полікультурі ставових господарств Полісся і Лісостепу України із застосуванням випасної та напівінтенсивної технологій
рибництва у типових нагульних ставах площею до 74 га, а також у пристосованих для товарного рибництва ставах
площею 0,2–1,0 га. Досліджено особливості зимового утримання посадкового матеріалу веслоноса в умовах зимувальних
ставів коропових господарств, визначено показники росту та продуктивності веслоноса у процесі вирощування до
товарної маси, виявлено особливості живлення 2-літок інтродуцента та характер накопичення важких металів в органах і
тканинах товарного веслоноса. Установлено, що в умовах ставових господарств з невисокою рентабельністю виробництва
на рівні нижче 9% додаткове введення веслоноса в полікультуру об’єктів рибництва із часткою в рибопродукції 7,2–18,5%
дає змогу із застосуванням маловитратних технологій більше ніж у 2,3 раза підвищити прибутковість товарного
вирощування риби за рентабельності понад 20%.

Реферат (англ.)
The dissertation is devoted to the study of the peculiarities of rearing North-American paddlefish in polyculture of pond fish
farms of Polissia and Forest-Steppe of Ukraine with the use of extensive and semi-intensive technologies in typical ponds with
areas up to 74 hectares as well as in ponds with areas of 0.2–1.0 ha adapted for industrial aquaculture. Peculiarities of wintering
of paddlefish seeds in usual wintering ponds were investigated. Peculiarities of winter maintenance of oar-bearing planting
material in winter ponds of carp farms are investigated, growth and productivity indicators of oar-bearing in the process of
growing to marketable mass are determined, peculiarities of nutrition of 2-year-old introducer and nature of heavy metals
accumulation in organs and tissues of commodity oars are revealed. It was found that addition of paddlefish to pond polyculture
with low level of intensification of aquaculture in total fish productivity up to 7.2–18.5% ensures an increase in the profit of
production by more than 2.3 times with cost-effectiveness more than 20%.
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