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Анотація 

У результаті проведених наукових досліджень завданням даної роботи було дослідити шляхи покра-

щення вирощування рибопосадкового матеріалу коропа, гідрохімічний та гідробіологічний режими, особ-

ливості годівлі коропа, зроблено аналіз економічної ефективності та запропоновані шляхи підвищення ри-

бопродуктивності ставів. 

Об’єктом для проведення досліджень являлась личинки коропа та рослиноїдних риб. 

В результаті вирощування цьоголіток у ставу Терешків був вирощений рибопосадковий матеріал, 

який був за масою вище стандарту, а у вирощувальному ставу Курницький вирощений чистий короп,але 

його маса була значно нижча, що суттєво не вплинуло на дохід від виробленої продукції. Так прибуток з 

вирощувального ставу Терешків становив 18800 грн., а з вирощувального ставу Курницький – 33030 гри-

вень. Відповідно рівень рентабельності становив – 16 та 24 %. 

Abstract 

As a result of the research, the task of this work was to investigate ways to improve the cultivation of carp 

fish material, hydrochemical and hydrobiological regimes, features of carp feeding, analyze the economic effi-

ciency and proposed ways to improve the fish productivity of the joints. 

 Carp larvae and herbivorous fish were the object of study. 

As a result of growing this year, fish planting material that was above the standard mass was grown in Te-

reshk's pond, and pure carp was grown in Kournytsky's pond, but its mass was much lower, which did not signif-

icantly affect the income from the production. Thus, the profit from the Tereshkiv cultivation pond was 18800 

UAH, and from the Kournitskiy cultivation pond - 33030 UAH. Accordingly, the level of profitability was 16 % 

and 24 % 

Ключові слова: Рибопосадковий матеріал, короп, личинка, рибопродуктивність, стави, цьоголітка. 

Keywords: Fish planting material, carp, larva, fish productivity, ponds, this year. 

 

Актуальність. Рибне господарство відіграє 

значну роль у забезпеченні населення продоволь-

ством, а галузей національної економіки? сирови-

ною, а також у підвищенні зайнятості насе-

лення[2,3]. 

Виходячи із ситуації, враховуючи тенденції та 

особливості розвитку рибного господарства області 

потребує втручання на різних рівнях з приводу 

оренди водних об'єктів та розвитку рибної галузі. 

Дивлячись на кількість водних об’єктів необхідне 

сприяння розвитку товарного рибництва і ство-

рення конкурентоспроможного середовища та 

створення нових рибопереробних підприємств. 

Темпи розвитку ставового рибництва залежать 

від забезпеченості високоякісним посадковим ма-

теріалом. Потреби в ньому щорічно зростають у 

зв’язку з підвищенням рівня інтенсифікації необ-

хідності зариблення ставів[4]. 

Вирішення проблеми вирощування рибопосад-

кового матеріалу неможливе без чіткого дотри-

мання технології, а також неможливе без втілення 

у господарства виробничих досягнень, рекомен-

дацій науки, покращення селекційно-племінної ро-

боти, забезпечення молоді повноцінними кормами, 

підсилення лабораторного контролю за умовами 

середовища та іхтіопатологічним станом виро-

щуваного матеріалу. 

Збільшення кількості та якості вирощуваної 

молоді – основа підвищення вагових характеристик 

товарної риби. Ставові господарства мають вели-

кий резерв по збільшенню виробництва молоді. 

Розкрити та використати ці резерви – першочергова 

задача рибоводів України. Необхідно звернути 

увагу на формування маточних стад, зменшення 

строків нерестової компанії, що дозволить змен-

шити відхід плідників, а також приділити увагу на 

збереження молоді на всіх етапах її виро-

щування[6]. 

Основним об'єктом ставового рибництва на 

сьогодення є короп, хоча в останні роки все більшу 

питому вагу у загальному об'ємі товарної продукції 

займають рослиноїдні риби, значно зростає роль в 

полікультурі – білого, строкатого товстолобика, 

білого амура і пропорційно зменшується питома 

вага коропа [2]. 
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Короп – риба, яка швидко росте і за короткий 

час досягає товарної маси, ефективно використовує 

природну кормову базу ставів і штучні кормо-

суміші, забезпечує високу рибопродуктивність. По-

ходить він дикого предка – сазана, який є представ-

ником іхтіофауни внутрішніх природних водойм. 

Сучасний короп – продукт одомашнення та резуль-

тат багатовікової селекційної роботи. Порівняно з 

сазаном короп краще росте. 

Отже, рибний ринок покликаний задовольняти 

потреби населення у високоякісних продуктах хар-

чування. Крім того, ринок має сприяти надход-

женню до державного бюджету податків у націо-

нальній та ві- льноконвертованій валюті. Основним 

напрямом формування ринку рибної продукції по-

винен стати розвиток власного рибогосподарського 

комплексу України[6,7]. 

Дослідження виробництва продукції на 

підприємствах риборозведення України підтвер-

дили, що висока собівартість рибопродукції влас-

ного ви- робництва, а звідси і її ціноутворення, яке 

нерідко перевищує світові ціни, значною мірою за-

лежить від того, що технологія виробництва і си-

стема обліку витрат та контролю формування 

собівартості рибопродукції на цей час не адапто-

вані до вимог ринкової економіки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Потреби господарського комплексу України вима-

гають активного розвитку аквакультури як важли-

вого чинника економіки в забезпеченні населення 

високоякісними продуктами харчування водного 

походження, і особливо свіжою рибою в широкому 

асортименті. 

Продукція коропа складає понад 30% від за-

гального обсягу продукції аквакультури [5]. Короп 

є одним з широко культивованих у світі видів риб. 

У ставовому рибництві інтенсифікація вироб-

ництва здійснюється, в значній мірі, за рахунок ши-

рокомасштабного впровадження високопродуктив-

них його порід. 

Україна – держава з традиційно розвинутим 

ставовим рибництвом, одним з головних об’єктів 

культивування в якому залишається короп, що є ре-

зультатом тривалої доместикації європейського 

підвиду сазана Cyprinus carpio carpio L. 

Рибоводи – селекціонери під керівництвом О.І. 

Кузьоми вивели українську породу лускатого ко-

ропа. Ця порода порівняно з безпородними коро-

пами краще використовує природну кормову базу і 

забезпечує більш високу (15 – 20%) рибопродук-

тивність ставів. З мало лускатих коропів виведено 

українську рам часту породу. В умовах густих по-

садок і годівлі ці коропи краще використовують 

штучні корми, тому зарекомендували себе як 

об’єкти садкового і басейнового господарств, тобто 

господарств, які основані на високих щільностях 

посадки і годівлі штучними кормами[1,6]. 

Доступна ціна на коропа є вирішальною для 

підвищеної уваги до цього об’єкта аквакультури. 

Поряд з цим, відбувається зміна споживчого по-

питу. 

Здійснені дослідження свідчать, що сучасні 

умови діяльності рибницьких господарств характе-

ризуються роботою не на повну потужність та не-

ритмічним випуском продукції, а самі методичні 

підходи до обліку витрат не зовсім відповідають 

ринковим вимогам. Чинна система обліку не забез-

печує прийняття ефективних рішень, спрямованих 

на досягнення позитивних результатів господарсь-

кої діяльності. Питанням теорії й практики обліку 

витрат на виробництво сільськогосподарської про-

дукції присвятили роботи багато вчених, серед 

яких: М. Білуха, Ф. Бутинець, В. Єфіменко, М. Ку-

жельний, Т. Лагода, В. Лінник, В. Моссаковський, 

П. Саблук, В. Сопко, Л. Сук, І. Торопова, М. Чума-

ченко, Л. Шатковська, А. Ярошовець та інші. Серед 

зарубіжних авторів ці проблеми висвітлено в нау-

кових працях П. Безруких, Л. Бенеша, К. Друрі, І. 

Душанової, К. Кеулімжаєва, В. Радостовця та ін. 

Мета дослідження. Вивчити шляхи покра-

щення вирощування рибопосадкового матеріалу 

коропа, гідрохімічний та гідробіологічний режими, 

особливості годівлі коропа. 

Методика дослідження. Були проаналізовані 

технологічні процеси вирощування рибопосадко-

вого матеріалу коропа напівінтенсивним методом 

вирощування: починаючи із підготовки виро-

щувальних ставів залиття їх водою посадкою не 

підрощеної личинки української лускатої породи 

коропа із подальшим вирощуванням їх в однакових 

за площею ставах. На протязі вирощування прово-

дились всі рибоводно технологічні заходи що спри-

яли кращому росту цьоголіток.  

Схема досліду, рис. 1, наведена нижче. 
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Рис. 1 Загальна схема досліджень 

 

Протягом всього періоду вирощування прово-

дилось дослідження природної кормової бази до-

сліджуваних ставів, проводився постійним 

вимірюванням температури води. 

В завдання досліду входило: 

1. підготовка вирощувальних ставів до зариб-

лення. 

2. провести зариблення личинками українсь-

кого лускатого коропа. 

3. проаналізувати вплив абіотичних факторів 

на виживаність цьоголіток коропа при різних щіль-

ностях посадки. 

4. провести вирощування рибо-посадкового 

матеріалу на пів інтенсивним методом виро-

щування. 

5. дати економічну оцінку різним способам ви-

рощування. 

План зариблення вирощувальних ставів Те-

решків та Курницький наведено в табл. 1 

Таблиця 1 

План зариблення вирощувальних ставів 

№ ставу Площа ставу Щільність посадки тис/га Загальна кількість тис./екз Вид риби 

Терешків 4,2 100 400 короп 

Курницький 4,0 200 800 короп 

 

Усі дослідження проводились за загально 

прийнятими методиками в рибництві: 

- проби води для гідрохімічного аналізу 

обробляли за методом Акимов Г.Г.  

- температура води вимірювали термометром 

Рутинера. 

- вміст розчиненого кисню визначали мето-

дом Вінклера. 

- вивчення природно кормової бази в ставах 

проводили за рекомендаціями С.А. Кражан та М.І. 

Хижняк. 

Важливого значення в процесі ведення риб-

ного господарства набувають заходи агротехнічної 

та біологічної меліорації так як рибницькі стави в 

результаті експлуатації зазнають суттєвих змін, 

викликаних природними процесами й активною 

дією людини з метою підвищення рибопродуктив-

ності. Поєднання природних процесів і господарсь-

кої діяльності на ставах призводить до замулю-

вання і заболочування. При цьому змінюються 

фізико-хімічні параметри води і погіршується 

санітарний стан. Ці негативні фактори, на фоні 

адаптивного характеру росту риб, призводять до 

зниження темпів росту, відставання у розвитку, що 

зумовлено не тільки прямою дією на рибу, а й на 

кормову базу. Наслідком такого становища є зни-

ження природної рибопродуктивності та різке об-

меження здійснення інтснсифікаційних заходів. 

Результати досліджень. Гідрохімічний режим 

ставів в значній мірі впливає на нормальну 

фізіологічну життєздатність гідробіонтів і риб. 

Формування його залежить від багатьох факторів 

гідрологічного режиму (водообмін), джерел водо-

постачання, ґрунтових умов, замуленості, темпера-

турного режиму, щільності посадки риб, заходів по 

інтенсифікації та інших показників. Риба пристосо-

вана, а тому гідрохімічні дослідження – важлива ча-

стина технології виробництва риби. 

В організації ставового рибництва кліматич-

ний фактор має велике значення. Він справляє 

вплив на форму ведення господарства, інтен-

сифікаційні заходи, в значній мірі визначає якість 

вирощування риб, тривалість вегетаційного 

періоду. 

Інтенсивний розвиток водних організмів, 

якими живиться риба а також інтенсивне живлення 

і ріст риби відбувається при температурі води вище 

15ºС. При температурі води 8-10ºС живлення може 
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частково тривати, але ріст риби припиняється. 

При аналізі температурного режиму до-

сліджуваних ставів суттєвої різниці температури 

води не спостерігалось. Температура для виро-

щування риби в ставах була сприятливою. Вона ко-

ливалась від 19,6ºС на початку сезону і до 22,4ºС у 

середині його. Температура води 20ºС і вище дося-

гала 68 днів, а сума температур складала 1493,5 гра-

дусів. Найбільш теплим був 1995 рік, де кількість 

днів з температурою 20ºС і вище складала 79, а сума 

температур – 1720,7 градусів. 

Під час вегетаційного періоду проводився кон-

троль за станом кисневого режиму в вирощуваль-

них ставах. Кисневий режим ставів є важливим 

фактором, що визначає ріст і живлення риби, а та-

кож використання штучних кормів. 

 Вміст розчинного у воді кисню в період про-

ведення досліджень в ставах був на рівні норми, 

дані наведені нижче в табл. 2 

Таблиця 2 

Вміст розчинного у воді кисню в досліджу вальних ставах (мг/л) 

Дата 

Вміст кисню, мг/г 

Терешків Курницький 

7ºº 13ºº 19ºº 7ºº 13ºº 19ºº 

30.05.19 4,1 5,4 7,2 5,5 6,2 7,1 

11.06.19 4,9 6,6 7,8 5,4 6,7 7,2 

23.06.19 4,4 5,3 6,1 5,4 6,6 7,0 

05.07.19 4,6 5,7 6,2 5,0 6,4 7,1 

17.07.19 4,8 5,6 6,7 5,1 6,5 7,1 

29.07.19 4,5 5,5 6,6 5,3 6,9 7,2 

16.08.19 4,2 5,0 6,2 4,8 6,9 7,3 

28.08.19 4,2 5,1 6,2 5,0 6,1 7,0 

09.09.19 4,3 5,2 6,3 4,9 6,0 7,1 

21.09.19 4,3 4,8 5,2 4,7 5,8 7,2 

30.09.19 4,3 4,9 6,1 4,6 5,9 7,2 

 

Аналізуючи одержані дані, можна зробити 

висновок, що вміст розчиненого кисню був у межах 

4,1 – 7,3 мг/л, тобто ці показники відповідали риб-

ницьким нормативам і сприяли вирощуванню то-

варної риби. Саме з цієї причини на протязі вегета-

ційного періоду задухи риби не спостерігалось. 

Важливе значення для гідрохімічного режиму 

ставів має активна реакція середовища (7,5 – 7,8), з 

недостатньою кількістю біогенних елементів, особ-

ливо таких як азот, фосфор, залізо. 

Графік вмісту розчинного у воді кисню в до-

сліджу вальних ставах наведений на рисунку 1. 
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Рис. 1 Графік вмісту розчинного у воді кисню в досліджу вальних ставах 

 

В цілому вода водоймища є гідрокарбонатною, 

високої якості і за переважною більшістю хімічних 

показників відповідає рибогосподарським вимо-

гам, що обумовлюють можливість вирощування то-

варної риби. 

Активна реакція води (рН) і кількість розчине-

ного кисню знаходяться в межах норми, а показ-

ники останнього є досить високими. 

Сума іонів визначається серед катіонів 

кальцієм (62-70 мг/л) та магнієм (27-34 мг/л), показ-

ники яких дещо перевищують нормативні, але ці 

перевищення стосуються окремих - ділянок і є не-

значними. 

Кількість хлоридів та сульфатів серед аніонів 

невелика - відповідно 27 мг/л та 30-50 мг/л., у воді 

водоймища домінують гідрокарбонати (330-347 

мг/л), що досить характерно для водойм даної зони 

України. В інших водоймах ці показники досягають 

величини 500-550 мг/л, однак за характером дії 

гідрокарбонати мало впливають на біологічні особ-

ливості та продуктивні показники риб. 

Кількість основних біогенних показників азоту 

та фосфору (амоній-іон, нітрити, нітрати та фос-

фати), загального коливалась: в травні від 3,4 до 

10,9 г/м³, в червні 12 г/м³, в липні зменшилась від 

2,9 до 7,8 г/м³, в серпі від 5,2 до 13 % г/м³, у вересні 

від 6,2 до 10,0 г/м³. 

Отже, за усіма дослідженими гідрохімічними 

показниками вода водосховища відповідає рибо-

господарським нормативам та є придатною для ви-

рощування товарної риби і її подальшої реалізації 

населенню. 

В 2019 році біомаса зоопланктону досліджува-

них ставів була вищою, ніж в 2009 році і коливалась 

в травні від 4,2 до 12,9 г/м³, в червні від 3,12 до 29,4 

г/м³, в липні від 6,62 до 52,2 г/м³ і у вересні від 3,6 

до 16,1 г/м³. 

Гідробіологічні дослідження показали, що біо-

маса зоопланктону коливалась: в травні від 3,4 до 

10,9 г/м³, в червні 12 г/м³, в липні зменшилась від 

2,9 до 7,8 г/м³, в серпі від 5,2 до 13 % г/м³, у вересні 

від 6,2 до 10,0 г/м³. 

Біомаса зообентосу в досліджуваних ставках 

коливалась в межах 0,1 – 4,0 г/м³. 

Ці показники наближаються до нормативних 

для лісостепової зони України.  

Обстежували і ремонтували гідротехнічні спо-

руди, відновлювали меліоративну мережу, ліквіду-

вали не спускні ділянки ставів. 

Обробляли ґрунт для запобігання появі нових 

заростей, жорстку рослинність видаляли разом із 

кореневищами. Для цього ділянки ставів, вкриті 

рослинністю, ретельно переорювали, видаляючи 

коріння рослин, також ґрунт ложа ставів боро-

нували на глибині 4 см. 

Внесення вапна після закінчення ремонтних 

робіт та агро обробітку ложа ставів. Вапнуванням 
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дезінфікували водойми, а також знижували кис-

лотність ґрунту. З метою дезінфекції дно ставів ва-

пнували восени після закінчення ремонтних робіт 

та проведення агро обробітку, використовуючи 20 

ц/ га негашеного і 3 ц/ га хлорного вапна. Особливо 

ретельно дезінфікували усі гідротехнічні споруди. 

Внесення органічних добрив проводили за 3 

тижні до заповнення ставів водою. Перепрілий гній 

великої рогатої худоби вносили по ложу ставу до 

заповнення його водою залежно від забезпеченості 

ґрунту органічною речовиною (від 0,5 до 5,0 т/га). 

Найкращі результати дає внесення гною рано 

навесні по мерзлому ґрунту. 

Підготовка кормових місць проводили за 

тиждень до заповнення ставів водою. Кормові 

місця готували на глибині 0,5 м ущільненням 

ґрунту піском та встановленням розпізнавальних 

вішок. Кількість кормових місць визначають із ро-

зрахунку 10 - 15 на 1га ставу. Щоб контролювати 

поїдання рибою штучних кормів, встановлювали 

контрольні пішки із розрахунку 2-3 шт. на 1га 

ставу. Рівень поїдання кормів перевіряли за допо-

могою спеціальних сачків щодня через 3 год, після 

годівлі. 

Заповнення ставів водою проводили травень - 

червень. Вода у стави подавалась крізь фільтр (ри-

босміттєвловлювач) з розміром вічка 1,0мм. Філь-

три періодично очищали від сміття та вловлених 

організмів, а у разі їх несправності ремонтували, які 

не підлягали ремонту заміняли новими. Перед засе-

ленням в стави першого порядку личинками щільно 

закривали водоспускні споруди, щоб запобігти най-

меншому витіканню води. Це стосується передусім 

випадків, коли цьоголіток вирощують з личинок 

або молоді, маса одиниці якої не більш як 50 мг. 

Далі (коли середня маса досягне 0,1 - 0,2г) на спус-

ках встановлювали решітки, які перешкоджали ви-

ходу риби. І у ставах відбувається водообмін. Про-

точність води та розмір отворів в решітках збільшу-

вали по мірі росту риби. 

Зариблення ставів проводили травень-червень 

під рощеною личинкою; червень-липень – під ро-

щеною молоддю. Найбільш поширеною є система 

вирощування цьоголіток коропа, при якій його ли-

чинок безпосередньо з нерестовика саджають на 

вирощування у вирощувальні стави. Але з впро-

вадженням заводського відтворення під рощеними 

личинками чи мальками. Молодь випускають у став 

обережно з відра чи бідона вздовж підвітряного 

боку берегової лінії у кількох місцях, особливо там, 

де помічене скупчення зоопланктону. Пересад-

жувати личинок із нерестовиків у вирощувальні 

стави краще у прохолодний час доби: рано вранці 

чи ввечері після заходу сонця. Результати зариб-

лення наведені в табл. 3 

Таблиця 3 

Результати зариблення вирощувальних ставів 

№ ставу Площа ставу, 

га 

Щільність посадки 

тис/га 

Загальна кількість 

тис./екз 

Норматив щільності посадки 

тис. шт./га 

Терешків 4,2 100 400 50-100 

Курницький 4,0 200 800 50-100 

 

По результатах зариблення видно, що виро-

щувальний став Терешків був зариблений з ро-

зрахунку 100 тис. шт./га що відповідало нормі, а 

став Курницький був зариблений при ущільненій 

посадці з розрахунку 200 тис. шт./га, тобто норма 

була перевищена в два рази. 

При сучасних щільності посадки вже немож-

ливо вирощувати коропа без використання 

комбікормів. При годівлі можна збільшити щіль-

ність посадки риби на одиницю площі, досягнути 

стандартної маси цьоголіток, значного збільшення 

продуктивності ставу. 

Корм, який згодовувався цьоголіткам повинен 

бути збалансований по білкам, жирам, вуглеводам і 

вітамінам, подрібнений до степені можливості спо-

живання молодняком і бути обов’язково гранульо-

ваний для кращого засвоєння рибою. Гранульова-

ний рибний комбікорм для цьоголіток повинен 

містити не менше 26 % сирого протеїну. Годували 

рибу за графіком, який складався з урахуванням 

температури води, газового режиму, поїдання 

корму, маси риби її фізіологічного стану. 

Графік годівлі риби, контроль за поїданням 

кормів здійснювали рибоводи і спеціалісти вироб-

ничої лабораторії господарства. Графік годівлі 

наведений в табл.4 

Таблиця 4 

Графік годівлі коропа на 2019 рік 

Згодовування кормів т. 11 % 

травень 

20 % 

червень 

33 % 

липень 

30 % 

серпень 

5 % 

вересень 

5-11 16-31 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-31 1-15 16-30 

15 5% 6% 6% 7% 7% 8% 12% 13% 15% 10% 6% 3% 3% 

28 5% 6% 6% 7% 7% 8% 12% 13% 15% 10% 6% 3% 3% 

 

У стави корм подавався по кормових доріж-

кам. Кормові місця періодично змінювались: у 

липні 2 рази на місяць, в серпні, вересні 1 раз на 

тиждень. Кормові місця вапнували 1 раз на тиждень 

з розрахунку 5-8 кг негашеного вапна на 1 кормове 

місце. Перевірка поїдання корму рибою проводи-

лась через 3- 4 години після роздачі корму. 

Зниження вживання кормів спостерігалось при 

зниженні вмісту розчиненого кисню у воді за межі 

оптимальних значень і при захворюваннях риби. По 

скільки витрати на корми в структурі виробництва 
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риби складають більше 50 %, зменшення витрат 

суттєво впливало на собівартість вирощеної про-

дукції. 

Для спостереження за ростом молодняку та 

його станом не менше 3 разів на місяць (1 раз на 

декаду) проводили контрольні вилови, при яких 

рибу обдивлялись та зважували. Визначали приріст 

за проміжок часу між двома виловами і робили 

співставлення з витратами корму при паралельному 

покращенні гідрохімічного режиму, стимулювали 

розвиток природної кормової бази та передивля-

лися норму годування табл. 5 

Приріст маси цього річок (щодекадний) за ли-

пень – серпень по контрольному ставу Терешків 

склав від 3,1 до 4,1г, по дослідному Курницький від 

2,2 до 3,4 г, а у вересні відповідно 2,9-3,3 та 1,5-2,8г. 

Таблиця 5 

Показники росту цьоголіток впродовж вегетаційного періоду 

Дата контрольного зважування Терешків Курницький 

маса, г приріст, г маса, г приріст, г 

30.05 0,9-1,0 0,9-1,0 0,9-1,0 0,9-1,0 

11.06 3,8-4,0 2,9-3,0 2,3-2,5 0,4-0,5 

23.06 6,8-7,1 3,0-3,1 4,5-4,6 2,2-2,1 

05.07 10,1-10,2 3,3-3,1 7,8-8,0 3,3-3,4 

17.07 13,9-14,1 3,8-3,9 10,0-10,4 2,2-2,4 

29.07 17,9-18,2 4,0-4,1 13,2-13,3 3,2-2,9 

16.08 21,8-22,0 3,9-3,8 15,5-15,7 2,3-2,4 

28.08 25,5-25,6 3,7-3,6 18,2-18,3 2,7-2,6 

09.09 27,0-27,1 3,3-3,1 20,9-21,1 2,7-2,8 

21.09 30,0-30,2 3,0-3,1 22,5-22,6 1,6-1,5 

30.09 32,0-32,1 2,0-1,9 23,0-23,2 0,5-0,6 

 

 
Рис. 2 Графік росту коропа вирощувальних ставів Терешків і Курницький 
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Значить, що починаючи з червня по жовтень, 
по дослідним ставам весь час зберігалось відста-
вання в рості цьоголіток. В кінцевому результаті 
вирощування цього річок на контрольних ставах се-
редня маса (32,0-32,1 г), а на дослідних склала 
(23,0-23,2 г). Отже при ущільненій посадці в ставу 
Курницький цьоголітки коропа не досягли до нор-
мативної маси 2 г, але це не вплинуло на їх зимівлю. 

Із настанням зниження середньодобових тем-
ператур нижче 10°C було припинено годівлю риби, 
а ще через дві неділі коли риба повністю очистила 
травний тракт від корму, був розпочатий спуск ви-
рощувальних ставів та вилов рибо- посадкового ма-
теріалу див. табл. 6 

Таблиця 6 
Тривалість спуску і облову ставів 

Назва ставу Площа Початок 
спуску 

Кінець 
спуску 

Тривалість спуску, 
днів 

Початок 
облову 

Кінець 
облову 

Тривалість 
облову, днів 

Терешків 4,2 05.10.10 10.10.10 6 11.10.10 12.10.19 2 

Курницький 4,0 05.10.10 10.10.10 6 11.10.10 13.10.19 3 

 
Облов вирощувальних ставів проводили во-

сени. В залежності від зони рибництва з вересня до 
кінця жовтня, для чого складали графік спуску та 
вилову цьоголіток здійснювався збиранням риби у 
рибо збірних канавах, ямах, звідки виловлювали не-
великими волоками з густої делі (розмір 8-10 мм). 

Вигризка цьоголіток в більшості випадків викори-
стовується за допомогою крана «Піонер» або трак-
тора «Рачка» та баді різних розмірів та об’ємів. 
Тривалість спуску ставу становила не більше 2-х – 
4-х діб. Результати вирощування рибопосадового 
матеріалу наведені в табл. 7 

Таблиця 7 
Результати вирощування рибо-посадового матеріалу 

Назва ставу Площа ставу, га 
Щільність посадки коропа, тис. Вихід коропа Загальний вихід із ставу 

на 1га всього % тис.екз./га екз. маса, кг 

Терешків 4,2 100 400 27 27 108 3456 

Курницький 4 200 800 23 46 184 4048 

Аналізуючи результати вирощування можна 
зробити висновок, що ущільнена посадка в ставу 
Курницький була більш ефективна і економічно 
вигідна. Адже вирощувальні стави призначені для 
вирощування рибо - посадкового матеріалу і по-
дальшого зариблення ним товарних водойм. Чим 
більше екземплярів буде вирощено, тим краще і 
ефективніше буде зариблене саме водосховище. 
При переведенні цьоголіток співвідношення їх 
відносно води складало 1:4, підрахунок цьоголіток 
проводився наступним чином. Відбирався від за-
гальної кількості відром певний об’єм цьоголіток, 
зважувався, після чого відраховували 100-200 шт. 
Різницею між вагою першого та другого об’єму 
була вага відібраних штук цьоголіток, яку ділили на 
загальну кількість виловленої маси і визначали за-
гальну кількість штук із даного ставу. 

Український аграрний сектор з потенційним 
виробництвом, що значно перевищує потреби 
внутрішнього ринку, може сприяти розвитку націо-
нальної економіки та її ефективній інтеграції у 
світовий економічний простір, а отже, зростанню 
доходів задіяного в аграрній економіці сільського 
населення, кількість якого становить понад третину 
всього населення країни, а також забезпечити муль-
типлікативний ефект розвитку інших галузей націо-
нальної економіки. При цьому метою розвитку аг-
рарного сектору економіки країни слід вважати 
стабільне забезпечення населення якісною, без-
печною, доступною вітчизняною сільськогоспо-
дарською продукцією, різновидом якої виступає 
продукція рибництва. Варто зауважити, що 
фізіологічно обґрунтована річна потреба в рибі та 
рибній продукції становить близько 20 кг на душу 
населення (близько 1 млн. тонн). Натепер середній 
рівень споживання становить лише трохи більше 
8 кг на рік. У період тенденції світового падіння 
рибних запасів, що спостерігається у здійсненні 

промислового рибальства за останні десятиріччя, 
стрімкого розвитку набуває виробництво продукції 
аквакультури – вирощування водних біоресурсів у 
контрольованих умовах. 

Крім цього, стан світового рибного господар-
ства свідчить, що у розвинутих країнах відбу-
вається заміщення споживання виловленої риби та 
морепродуктів продукцією аквакультури. У пере-
дових рибальських країнах вона визнана одним із 
основних чинників, що поліпшують стан еко-
номіки, насичують внутрішній ринок, забезпечу-
ють продовольчу незалежність країни, зайнятість 
населення, збільшують експортні надходження. 
Саме тому відповідно до положень Стратегії ро-
звитку аграрного сектору економіки на період до 
2020 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 17.10.2013 р. № 806-р., нада-
ватиметься пріоритетна підтримка для забезпе-
чення розвитку рибництва, тобто розвитку аква - та 
марикультури на водних об’єктах загальнодержав-
ного та місцевого значення. 

За результатами вирощування цьоголіток ко-
ропа були одержані наступні результати: з виро-
щувального ставу Терешків було виловлено 3456 кг 
рибо- посадкового матеріалу коропа, а з виро-
щувального ставу Курницький – 4048 кг коропа. На 
їх вирощування та всі затрати, які були пов’язані з 
їх вирощуванням, перевезенням та подальшою 
зимівлею. 

Для визначення економічної ефективності ви-
робництва рибо - посадкового матеріалу вирахо-
вували показники щільності посадки, поштучний 
вихід риби, рибопродуктивність ставів, індивіду-
альну масу цьоголіток (г), на основі яких порів-
нювали дані інтенсивних та екстенсивних техно-
логій вирощування риби в господарстві, а також за-
трати органічних та мінеральних добрив табл.8 
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Таблиця 8 
Затрати на виробництво та рівень рентабельності 

Показники Терешків Курницький 

Оплата праці 39000 39000 

Відрахування на соціальні доходи 13000 13000 

Матеріали: в тому числі   

Нафтопродукти 9340 9470 

Електроенергія 7600 7800 

Амортизація основних засобів 12300 12700 

Годівля риби 17290 21800 

Інші витрати 400 832 

Всього витрат 98704 104602 

Реалізаційна ціна 1кг річняка, грн. 34 34 

Дохід 117504 137632 

Прибуток 18800 33030 

Рентабельність 16 24 

 
В результаті вирощування цьоголіток у ставу 

Терешків був вирощений рибопосадковий ма-
теріал, який був за масою вище стандарту, а у виро-
щувальному ставу Курницький вирощений чистий 
короп, але його маса була значно нижча, що суттєво 
не вплинуло на дохід від виробленої продукції. Так 
прибуток з вирощувального ставу Терешків стано-
вив 18800 грн., а з вирощувального ставу Курниць-
кий – 33030 гривень. Відповідно рівень рентабель-
ності становив – 16 та 24 %. Основні затрати при 
вирощуванні рибо посадкового матеріалу пішли на 
годівлю риби, оплату праці, нафтопродукти та інші 
витрати пов'язанні із орендою землі спец водокори-
стуванням. 

Отже, у сучасних умовах господарювання ак-
туальності набуває перехід до концепції сталого ро-
звитку як основи економічного розвитку країни, 
насичення ринку якісною та безпечною сільсько-
господарською продукцією, складником якої ви-
ступає продукція аквакультури (рибництва), а та-
кож підтримання екологічної рівноваги у сфері ви-
робничо-господарської діяльності, що зумовлює 
раціональне використання та охорону водних 
біоресурсів як складової частини природних ре-
сурсів. 

Висновки і перспективи подальших до-
сліджень. 

1. При інтенсивному риборозведенні в моно-
культурі погіршується гідрохімічний режим во-
дойм і потрібно затрачати додаткові кошти на його 
покращення. 

2. При вирощуванні рибопосадкового ма-
теріалу з ущільненою посадкою на початкових ета-
пах інтенсивно використовується природна кор-
мова база водойм, збільшується рибопродук-
тивність ставу яка одержана за рахунок природно 
кормової бази, але для цього слід спостерігати за 
гідрохімічним режимом водойм і при необхідності 
вносити добрива. 

3. При збільшені щільності посадки в ставу 
Курницький до 200 тис. шт. га, зменшився відсоток 
виходу цьоголіток, який становить 28 %, але загаль-
ний вихід рибопродукції з даного ставу був вищий. 

4. Дану технологію слід використовувати при 
вирощуванні рибо- посадкового матеріалу для ви-
рощувальних ставів – це дасть змогу одержати 

більшу кількість двохліток нормативної маси. Але 
при цьому слід своєчасно створювати природну 
кормову базу вирощувальних ставів, або ж викори-
стовувати стартові комбікорми для годівлі 
цьоголіток, що дасть змогу збільшити відсоток ви-
ходу цьоголіток. 

5. Так прибуток з вирощувального ставу Те-
решків становив 18800 грн., а з вирощувального 
ставу Курницький – 33030 гривень. Відповідно 
рівень рентабельності становив – 16 та 24 %. 

 6. При інтенсивній технології вирощування 
рибопосадкового матеріалу слід дотримуватись за-
риблення личинкою однаковою за віком та поро-
дою. 

7. При ущільненій посадці коропа слід викори-
стовувати стартові комбікорми. 
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Аннотация 

Изучены реакции мононатриевой соли окси кислоты с хлорацетилпирогаллолом в присутствии диме-

тилформамида и диметилсулфоксида. Высокие выходы достигнуты в реакции продуктов в присутствии 

диметилформамида в качестве растворителя. Строение полученных веществ установлено методами ИК- и 

УФ- спектроскопии. 

Abstract 

A study of the reaction of the sodium salt of oxycarbon acid trichlorchloracetylpirogallole in presence of 

dimethylformamide and dimethylsulfokside. The experiments attained the best exposures in the presence of dime-

thylformamide. The structure of the obtained materials are installed by means of IR- and UF- spectroscopy. 

Ключевые слова: винная кислота, мононатрийцитрат, трихлорацетилпирогаллоле, нуклеофильное 

замещение, диметилформамид, спектроскопия. 

Keywords: tartaric acid, monosodium sitrate, trichloracetylpirogallole, nucleophilic substitution, dimethyl-

formamide, spectroscopy. 

 

Введение. Оксикислоты являются представи-

телями бифункциональных соединений, в составе 

молекулы которых находятся гидроксильная и кар-

боксильная группы. При этом указанные группы 

могут быть присоединены как к насыщенному уг-

леводородному фрагменту, так и к ароматическому 

ядру. 

Эфиры лимонной кислоты в настоящее время 

применяются как пластификаторы ПВХ при произ-

водстве игрушек, пищевых и медицинских изде-

лий. Эти пластификаторы относят к «зеленым», т.к. 

они являются нетоксичными, биоразлагаемыми и 

при их производстве используется возобновляемое 

растительное сырье. Наибольшее применение в 

промышленности нашли ацетил-три-н-бутилцит-

рат (Citroflex А-4), ацетил-три-н-гексилцитрат 

(Citroflex А-6), н-бутил-три-н-гексилцитрат 

(Citroflex B-6). 

Так, в литературе описаны методы получения 

и свойства бистриалкилцитратов, синтезируемых 

из сложных эфиров лимонной кислоты и хлоран-

гидридов алифатических дикарбоновых кислот [1-

4], которые показали хорошие пластифицирующие 
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свойства, низкую летучесть и низкую экстрагируе-

мость из ПВХ-пластикатов. Было установлено, что 

миграция пластификаторов на основе лимонной 

кислоты из пластиката прямопропорционально свя-

зана с молекулярным весом и стерическими пара-

метрами молекулы [1]. 

Методы и материалы. Чистота полученного 

продукты реакции О-трихлорацетилпродукта – 

три-1,2,3-О-хлорацетилпирогаллола контролирова-

лась методом тонкослойной хроматографией 

(Silufol UB-254, в системе хлороформ-метанол 

20:1; проявитель – УФ лучей). ИК-спектры соеди-

нений были получены в спектрометре UR-20 на 

таблетке KBr. Спектры поглощения измеряли на 

спектрофотометре СФ-46 и КФК-3 [5]. 

Получение трихлорацетилпирогаллола. В 

круглодонной колбе, снабженную трубкой для 

отведения хлороводорода и обратным 

холодильником растворяют 12,6 г (0,1 моль) 

пирогаллола в 50 мл хлороформа. После полного 

раствореия гидрохинона по каплям добавляют 33,9 

г (0,3 моль) хлорацетилхлорида и реакционную 

смесь нагревают 16 часов. Окончание реакции 

определяют прекращением выделения 

хлороводорода. Растворитель отгоняют водяным 

насосом, выделенный продукт очищают 

перекристаллизацией из этанола. 

Синтезы сложные эфиры 

трихлорацетилпирогаллола (общая методика). 

2,94 г безводного гликолевокислого натрия 

растворяют в 50 мл диметилформамиды, затем 

прибавляют 3,55 г трихлорацетилпирогаллола, 

перемешивают при нагревании 150 ℃ в течение 5 ч. 

Продукты реакции разлагают водой и 

экстрагируют этилацетатом. После высушивания и 

отгонки растворителя выделяют 3,8 г (80%) 

сложных эфира.  

Результаты и обсуждение. На основе раньше 

разработанной методики получения сложных эфи-

ров [6], взаимодействием солей кислот с 

трихлорацетилпирогаллолами, были получены три-

ацетатовые эфиры замещенных окси кислот с высо-

ким выходом. 

Уравнение реакции имеет следующий вид: 

 
 

Схему механизма образования продуктов проведенных реакций можно представить следующим 

образом: 
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Эту схему можно применить на другие анало-

гичные реакции. Как известно, в реакциях нуклео-

фильного замещения первичных алкилгалогенидов 

часто используют апротонные растворители. Для 

из ученных нами реакций были использованы апро-

тонные растворители как диметилформамид и ди-

метилсульфоксид, которые хорошо растворяют 

соли карбоновых кислот [7]. 

Проведены реакции мононатриевой соли окси 

кислоты с трихлорацетилпирогаллолом в диметил-

сульфоксиде (ДМСО) и диметилформамиде 

(ДМФА). Опыты проводились путём кипячения ре-

акционный смеси с различной продолжительно-

стью. Проведение реакций в растворе диметилфор-

мамида дает более высокие выходы по сравнению с 

реакциями в ДМСО.  
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Как известно, биполярные апротонные раство-

рители (ДМСО, ДМФА, ТГФ, ацетон, диоксан), об-

легчают реакцию бимолекулярного нуклеофиль-

ного замещения в алкилгалогенидах за счёт сольва-

тации катиона солей карбоновых кислот этими рас-

творителями. 

Уравнение реакции имеет следующий вид:  

O

O

O

C(O)CH2Cl

C(O)CH2Cl

C(O)CH2Cl

3HOCH2  COONa

O

O

O

C(O)CH2OOCCH2OH

C(O)CH2OOCCH2OH

C(O)CH2OOCCH2OH

 
O

O

O

C(O)CH2Cl

C(O)CH2Cl

C(O)CH2Cl O

O

O

C(O)CH2

C(O)CH2

C(O)CH2OOCCH(OH)CH(OH)COOH

3HOOC CH CH

OH OH

COOK

OOCCH(OH)CH(OH)COOH

OOCCH(OH)CH(OH)COOH
 

 
 

В связи с этим уравнение и механизм реакции 

трихлорацетилпирогаллола с натрий гликолятом в 

присутствии диметилформамида сольватация 

катиона натрия дает возможность проникновения 

НОСН2СОО- иона в органической слой и облегчает 

реакцию. Схему механизма образования продуктов 

проведенных реакций можно представить 

следующим образом: 

HOCH2COONa  H C

O

N
CH3

CH3

HOCH2COO     CH3 N

CH3

CH O

Na

OOC

COO

COO

CH2Cl  

ClCH2

ClCH2

OOCCH2OH

HOCH2COO  

HOCH2COO  

OOC

COO

COO

C H
H

OOCCH2OH

Cl

C

H

H

ClHOCH2COO

C
H

H

ClHOCH2COO

OOC

COO

COO

CH2OOCCH2OH 

HOCH2COOCH2

HOCH2COOCH2

3NaCl

 
 

Эту схему можно применить на другие анало-

гичные реакции. 

В УФ - спектре полученного эфира: Поглоще-

ние карбонильной группы связано с переходами 

электронов кратной связи С = О и переходами ℼ-

электронов неподеленных пар атома кислорода. 

Соответствующие переходы разрешены, и полосы 

имеют высокую интенсивность. В спектре 
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хлорэфира имеются две полосы поглощения, мак-

симумы которых находятся при 295 и 185 нм.  

В ИК спектре сложного эфира пирогаллола 

наблюдаются полоса поглощения, отвечающая 

ножничным колебаниям метиленовых групп, нахо-

дится при 1467 см-1. Маятниковые колебания мети-

леновых групп находятся в области 790-720 см-1. 

Поглощение в области 1600—1500 см-1 в спектрах 

ароматических соединений может проявиться в 

виде четырех полос: при 1600, 1580, 1500, 1450 см-

1; интенсивность этих полос меняется в очень ши-

роких пределах. Как правило, полоса в области 

1500 см-1 интенсивнее полосы при 1600 см-1. Интен-

сивное поглощение в спектрах бензольных углево-

дородов, находящееся в области ниже 900 см-1, от-

носится к неплоским деформационным колебаниям 

С-Η ароматического кольца. Для самого бензола 

этому колебанию соответствует полоса при 671 см-

1. Наиболее характерные полосы поглощения появ-

ляются в областях 3600-3000 см-1 (валентные коле-

бания О-Н-группы) и 1400-1000 см-1 (колебания, 

связанные с группировкой С-О-Н). В области 1599 

см-1 наблюдается сильное поглошенние, характер-

ное для тризамешенного ароматического кольца, 

при 3071см-1 наблюдается слабое поглощение, в 

области 1470см-1 наблюдается средний максимум 

поглощения, характерный для тризамещенного 

ароматического кольца. При 1731см-1 наблюдается 

максимум сильного поглощения, характерное для 

сложных эфиров уксусной кислоты [8]. 

Заключение. С целью синтеза новых произ-

водных 1,2,3-трихлорацетилпирогаллолов изучено 

взаимодействие натриевой солями окси кислот с 

эфирами хлоруксусной кислоты и найдены опти-

мальные условия С-алкилирования указанных 

1,2,3-трихлорацетилпирогаллоловых систем. Раз-

работан удобный метод синтеза фениловых эфиров 

замещенных окси кислот. Выявлено влияние рас-

творителя, температуры, а также количества диме-

тилформамида на реакцию нуклеофильного заме-

щения эфиров монохлоруксусной кислоты. 
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Аннотация 

В статье проведено теоретическое исследование распределения импульсных электромагнитных волн 

СВЧ диапазона внутри икринок рыбы, находящихся в инкубационной емкости. Рассмотрен случай, когда 

длина падающей волны на порядок больше линейных размеров икринок. Это дало возможность привести 

задачу к решению интегродифференциальных уравнений в случае квазистатики. Выражения для внутрен-

них полей в икринках получены в приближении ее двухслойности. Проведены численные расчеты зависи-

мости среднего значения напряженности электрического поля в теле икринки от скважности импульса и 

для различных расстояний от плоскости антенны до поверхности воды. Исследована также зависимость 

среднего значения напряженности электрического поля в теле икринки от частоты заполнения импульса. 

Abstract 

A theoretical study of the distribution of microwave pulsed electromagnetic waves inside fish eggs in an 

incubation tank is carried out in the article. The case is considered when the incident wavelength is an order of 

magnitude longer than the linear size of the eggs. This made it possible to bring the problem to the solution of 

integer-differential equations in the case of quasistatics. Expressions for internal fields in eggs are obtained in the 

approximation of its bilayer. Numerical calculations of the dependence of the average value of the electric field in 

the egg body on the duty cycle of the pulse and for various distances from the plane of the antenna to the surface 

of the water have been performed. The dependence of the average value of the electric field strength in the egg 

body on the pulse filling frequency was also investigated. 

Ключевые слова: икра осетровых рыб; электромагнитные поля; уравнения Максвелла; квазистатика; 

импульсные поля; электрофизические характеристики. 

Keywords: sturgeon caviar; electromagnetic fields; Maxwell's equations; quasistatics; impulse fields; elec-

trophysical characteristics. 

 

Постановка задачи 

Несмотря на определенный прогресс, достиг-

нутый в исследованиях по воздействию низкоэнер-

гетического ЭМП на биологические объекты [1–5], 

много первичных молекулярных механизмов этих 

воздействий теоретически и экспериментально не 

раскрыты. Знание же этих первичных, физически 

обоснованных механизмов даст возможность про-

гнозировать их возникновение, что особенно важно 

для повышения репродуктивной способности осет-

ровых рыб [4, 5]. 

Применение электромагнитных излучений с 

определенными биотропными параметрами позво-

лит повысить устойчивость икры осетровых к ин-

фекционным болезням, ускорить процесс ее созре-

вания, увеличить количество и качество мальков. 

Однако определение оптимальных параметров 

электромагнитного излучения сантиметрового диа-
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пазона для повышения эффективности производ-

ства осетровых рыб требует проведения как экспе-

риментальных, так и теоретических исследований. 

Поскольку исследование механизма взаимо-

действия электромагнитных полей с икрой осетро-

вых требует точную информацию об их распреде-

лении внутри объекта, что экспериментально ис-

следовать практически невозможно, предложено 

решение этой задачи теоретическими методами. 

Рассмотрены низкоэнергетические поля, которые 

распределены внутри икринки таким образом, 

чтобы их влияние равномерно стимулировало об-

менные процессы во всем ее объеме. Это возможно, 

когда длина волны значительно больше размеров 

самой икринки, что соответствует случаю квазиста-

тики. Поскольку диаметр икринок осетровых лежит 

в диапазоне 2–3 мм, рассмотрено влияние электро-

магнитных полей на них с частотами порядка 9–11 

ГГц. В этом случае длина волны на порядок 

больше, чем размеры самой икринки. 

Цель статьи 

Проведение теоретического анализа распреде-

ления импульсных электромагнитных волн СВЧ 

диапазона внутри икринок рыбы, находящихся в 

инкубационной емкости. 

 Основной материал 

Будем искать решение задачи для икринок, 

размеры которых малы по сравнению с длиной па-

дающей волны. В этом случае поля внутри и вне 

них можно разложить по малому параметру 𝑙 𝜆⁄ , где 

l – линейные размеры икринки, 𝜆 – длина рассеян-

ной волны, и построить соотношения для различ-

ных приближений внутренних полей. 

В работе [6] предложен метод решения для од-

нородных малых тел, который позволяет получить 

достаточно простые выражения для внутренних и 

внешних полей. Однако реальные биологические 

объекты, удовлетворяющие требованию 
𝑙

𝜆
≪ 1, в 

частности, икра стерляди, имеют сложную внут-

реннюю структуру, которая приводит к многослой-

ности (в первом приближении - двухслойности). 

Найдем внутренние поля в рассеивателях подоб-

ного типа. 

С этой целью проведем моделирование рассе-

яния электромагнитных волн на малых двухслой-

ных телах с помощью уравнений Максвелла в инте-

гральной форме, автоматически учитывающих гра-

ничные условия на границе слоев и самого тела с 

окружающей средой, то есть водой [6]. 

Обозначая диэлектрическую и магнитную про-

ницаемость воды, в которой находятся икринки, 𝜀в 

и 𝜇в = 𝜇0 = 4𝜋10
−7  

Гн

м
, соответственно, исполь-

зуем уравнения Максвелла для описания �⃗�  и �⃗⃗�  со-

ставляющих ЭМП во всех точках этого простран-

ства с учетом перерассеяния этих полей на самих 

икринках. При этом будем иметь в виду гармонич-

ную зависимость указанных векторов от времени, 

связанную с появлением множителя 𝑒𝑖𝜔𝑡 [7]: 

{
𝐫𝐨𝐭�⃗� в + 𝑖𝜔𝜇0�⃗⃗� в = 0;                          

𝐫𝐨𝐭�⃗⃗� в − 𝑖𝜔𝜀в�⃗� в = 0,                     (1) 
 

где i – мнимая единица; 𝜔 = 2𝜋𝑓 – угловая ча-

стота излучения. 

При определении полей, действующих на каж-

дую икринку, будем их рассматривать в виде 

сферы, внешним слоем которой является мембрана, 

а внутренним – само тело икринки. Если первый 

внешний слой характеризуется проницаемости 𝜀1 и 

𝜇0, а второй – 𝜀2 и 𝜇0, то во внутренних точках ик-

ринки диэлектрическая проницаемость рассматри-

вается как функция координат и меняется скачко-

образно при переходе от слоя к слою. В принципе, 

считая, что при переходе от икринки к окружающей 

ее воде диэлектрическая проницаемость скачкооб-

разно меняется от 𝜀1 до 𝜀в, уравнения (1) можно 

рассматривать, как описывающие не только всю 

инкубационную емкость с водой, но и сам рассеи-

вающий объект. При этом внутри икринки электро-

магнитное поле будет удовлетворять уравнениям 

[7] 

{
𝐫𝐨𝐭�⃗� + 𝑖𝜔𝜇0�⃗⃗� = 0;                                 

𝐫𝐨𝐭�⃗⃗� − 𝑖𝜔𝜀в�⃗� = �⃗� ,                           (2) 
 

где �⃗� = 𝑖𝜔(𝜀 − 𝜀в)�⃗� . 
С помощью простых преобразований уравне-

ния системы (2) можно записать в виде дифферен-

циальных уравнений второго порядка, зависящих 

только от одной переменной �⃗�  или �⃗⃗� ]: 

{
𝐠𝐫𝐚𝐝𝐝𝐢𝐯�⃗� − ∆�⃗� − 𝑘в

2�⃗� = −𝑖𝜔𝜇0�⃗� ;              

𝐠𝐫𝐚𝐝𝐝𝐢𝐯�⃗⃗� − ∆�⃗⃗� − 𝑘в
2�⃗⃗� = 𝐫𝐨𝐭�⃗� .             (3)

 

где 𝑘в =
2𝜋

𝜆в
 – волновое число в воде вокруг ик-

ринки. 

Введем электрический потенциал Герца: 

П⃗⃗ э =
1

4𝜋
∫(

𝜀

𝜀в
− 1) �⃗� (𝐫 )𝑓(|𝐫 − 𝐫 ′|)𝑑𝐫 ,    (4) 

где 𝑓(|𝐫 − 𝐫 ′|) =
𝑒−𝑖𝑘в|𝐫 −𝐫 

′|

|𝐫 −𝐫 ′|
;  𝐫  и 𝐫 ′ – радиус-век-

торы внешних и внутренних точек икринки, соот-

ветственно; интеграл берется по объему икринки. 

В этом случае выражения для рассеянных на 

икринке полей можно представить следующим об-

разом: 

{
�⃗� (𝐫 ) = �⃗� в(𝐫 ) + (𝐠𝐫𝐚𝐝𝐝𝐢𝐯 + 𝑘в

2)П⃗⃗ э;            

�⃗⃗� (𝐫 ) = �⃗⃗� в(𝐫 ) + 𝑖𝜔𝜀в𝐫𝐨𝐭П⃗⃗ 
э.                    (5)

 

Интегралы, определяющие П⃗⃗ э в (4) и (5), рас-

пространяются на весь объем V, занимаемый ик-

ринкой. 

Раскладывая выражения для составляющих 

электрического �⃗� (𝐫 ) и магнитного поля �⃗⃗� (𝐫 ), а 

также функции 𝑒−𝑖𝑘в|𝑟 −𝑟 
′| в степенной ряд по пара-

метру малости 𝑙 𝜆⁄ , систему (5) можно записать та-

ким образом: 
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�⃗� (0)(𝐫 ) + (𝑖𝑘в)�⃗� 
(1)(𝐫 ) + (𝑖𝑘в)

2�⃗� (2)(𝐫 ) + ⋯ = �⃗� в
(0)(𝐫 ) + (𝑖𝑘в)�⃗� в

(1)(𝐫 ) + 

(𝑖𝑘в)
2�⃗� в

(2)(𝐫 ) + ⋯+
1

4𝜋
(𝐠𝐫𝐚𝐝𝐝𝐢𝐯 + 𝑘в

2) ∫(
𝜀

𝜀в
− 1) ⟦�⃗� (0)(𝐫 ) + (𝑖𝑘в)�⃗� 

(1)(𝐫 ) +

 

𝑉

 

+(𝑖𝑘в)
2�⃗� (2)(𝐫 ) + ⋯⟧ [

1

|𝐫 − 𝐫 ′|
− 𝑖𝑘в −

𝑘в
2

2
|𝐫 − 𝐫 ′| + ⋯ ]𝑑𝐫 ′,                        (6)  

�⃗⃗� (0)(𝐫 ) + (𝑖𝑘в)�⃗⃗� 
(1)(𝐫 ) + (𝑖𝑘в)

2�⃗⃗� (2)(𝐫 ) + ⋯ = �⃗⃗� в
(0)(𝐫 ) + (𝑖𝑘в)�⃗⃗� в

(1)(𝐫 ) + 

+(𝑖𝑘в)
2�⃗⃗� в

(2)(𝐫 ) + ⋯+
𝑖𝜔𝜀в
4𝜋

𝐫𝐨𝐭∫(
𝜀

𝜀в
− 1) ⟦�⃗� (0)(𝐫 ) + (𝑖𝑘в)�⃗� 

(1)(𝐫 ) +

 

𝑉

 

+(𝑖𝑘в)
2�⃗� (2)(𝐫 ) + ⋯⟧ [

1

|𝐫 − 𝐫 ′|
− 𝑖𝑘в −

𝑘в
2

2
|𝐫 − 𝐫 ′| + ⋯ ]𝑑𝑟 ′,                       (7)  

 

В выражениях (6), (7) верхние индексы в со-

ставляющих электрического и магнитного поля 

указывают на степень приближения, с которыми 

эти составляющие находятся. 

Очевидно, что данные равенства будут выпол-

няться в том случае, когда коэффициенты при рав-

ных степенях (𝑖𝑘в) будут равны между собой. По-

скольку в нашем случае размеры икринки значи-

тельно меньше длины падающей на нее электро-

магнитной волны, можно ограничиться нулевым 

приближением: 

 

�⃗� (0)(𝐫 ) = �⃗� в
(0)(𝐫 ) +

1

4𝜋
𝐠𝐫𝐚𝐝𝐝𝐢𝐯∫(

𝜀

𝜀в
− 1) �⃗� (0)(𝐫 )

1

|𝐫 − 𝐫 ′|

 

𝑉

𝑑𝐫 ′, 

�⃗⃗� (0)(𝐫 ) = �⃗⃗� в
(0)(𝐫 ).                                                                             (8) 

 

Основываясь на известных соотношениях из 

теории поля [8, 9], а также на том, что для диффе-
ренциальных операторов координата r  и выраже-

ния, содержащие ее, являются константами, равен-

ства (8) можно преобразовать следующим образом: 

�⃗� (0)(𝐫 ) = �⃗� в
(0)(𝐫 ) +

1

4𝜋
∫((

𝜀

𝜀в
− 1) �⃗� (0)(𝐫 ′)𝐠𝐫𝐚𝐝)𝐠𝐫𝐚𝐝

1

|𝐫 − 𝐫 ′|

 

𝑉

𝑑𝐫 ′; 

�⃗⃗� (0)(𝐫 ) = �⃗⃗� в
(0)(𝐫 ).                                                                         (9) 

 

Принимая во внимание, что падающая волна 

может быть представлена в виде: 

�⃗� в(𝐫 ) = �⃗� в𝑒
−𝑖𝑘в|𝐫 −𝐫 

′|,                  (10) 
разложим экспоненциальный множитель в сте-

пенной ряд по параметру малости l/λ. Поскольку 

принятое нами нулевое приближение определяется 

первой составляющей этого разложения, равной 

единице, получаем, что 

�⃗� в
(0)(𝐫 ) = �⃗� в.                               (11) 

Проведя аналогичные рассуждения для 

�⃗⃗� в
(0)(𝐫 ), получим, что нулевое приближение для 

внутреннего магнитного поля также является кон-

стантой, то есть 

�⃗⃗� в
(0)(𝐫 ) = �⃗⃗� в,                          (12) 

но оно, в отличие от электрической составляю-

щей, больше ни от чего не зависит и никак не свя-

зано ни с размерами тела, ни с его электромагнит-

ными характеристиками. Таким образом, следует 

рассматривать только решение первого уравнения 

(9) для электрической составляющей электромаг-

нитного поля. При этом следует отметить, что в ка-

честве �⃗� в и �⃗⃗� в необходимо брать выражения для 

полей в воде. 

После несложных преобразований [10] это 

уравнение приобретает вид: 

�⃗� (0)(𝐫 ) −
1

4𝜋
((
𝜀

𝜀в
− 1) �⃗� (0)(𝐫 )𝐠𝐫𝐚𝐝)𝐠𝐫𝐚𝐝∫

−𝑑𝐫 

|𝐫 − 𝐫 ′|

 

𝑉

= �⃗� в
(0)(𝐫 ).                       (13) 

 

Поскольку уравнения (13) является вектор-

ным, то оно распадается на три скалярных уравне-

ния для каждой координаты.  

Определитель полученной системы не равен 

нулю, система невырожденная и имеет единствен-

ное решение. Используя метод Крамера [10] данное 

решение можно получить в виде: 

�⃗� (0)(𝐫 ) = �⃗� в
(0) +

𝐴

2𝜋∆
(
𝜀

𝜀в
− 1)𝑃�⃗� в

(0) (
2

𝑅
−
𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2

3
),                        (14) 

 

где P – дифференциальный оператор, следую-

щий из (13); ∆ – определитель решаемой системы; 

A – оператор, определяемый электрофизическими 

характеристиками среды [6]. 

Поскольку рассматривается двухслойная мо-

дель икринки, то в мембране (слой 1) поле будет со-

держать два слагаемых: то поле, которое пришло 
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снаружи из воды �⃗� пад
(0)1

 и отраженное от внутреннего 

слоя икринки �⃗� отр
(0)1

, то есть 

�⃗� (0)1 = �⃗� пад
(0)1 + �⃗� отр

(0)1.                    (15) 

В теле икринки (слой 2) электрическая состав-

ляющая будет определяться полем, которое про-

шли сквозь мембрану (слой 1): 

�⃗� (0)2 = �⃗� пад
(0)2.                         (16) 

Указанный подход в определении электромаг-

нитных полей внутри икринки ведет к системе из 

двух уравнений, неизвестными величинами в кото-

рых будут напряженности электрического поля в 

каждом из слоев: 

{
 
 

 
 �⃗� (0)1 =

𝐴1
∆1
�⃗� в
(0) +

𝐴2
2𝜋∆2

(
𝜀2
𝜀1
− 1)𝑃�⃗� (0)1 (

2

𝑅2
−
𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2

𝑅2
3 ) ;                                

�⃗� (0)2 =
𝐴2
∆2
�⃗� (0)1.                                                                                                            (17)

 

 

∆1, ∆2, 𝐴1, 𝐴2 – имеют тот же смысл, что и 

выше; 𝑅2 – радиус слоя 2. 

Обозначим для краткости матрицу 

�̂� −
𝐴2
2𝜋∆2

(
𝜀2
𝜀1
− 1)𝑃 (

1

𝑅2
−
𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2

𝑅2
3 ) = 𝐵1. 

Тогда решением системы (17) будут 

�⃗� (0)1 = 𝐵1
−1
𝐴1
∆1
�⃗� в
(0);                           (18) 

�⃗� (0)2 =
𝐴2
∆2
𝐵1
−1
𝐴1
∆1
�⃗� в
(0).                     (19) 

Здесь 𝐵1
−1 – матрица, обратная матрице 𝐵1. 

Полученные выражения (18), (19) позволяют 

вычислить наведенные на икринке стерляди элек-

тромагнитные поля и оценить их влияние на ее со-

стояние. Следует отметить, что вычисление выра-

жений (18) и (19) выполняется с учетом того, что 

�⃗� в
(0) = {𝐸𝑥в

(0), 0, 0}. 

Полученные аналитические выражения о рас-

пределении электромагнитных полей, как внутри 

инкубационной емкости с водой, так и внутри са-

мой икринки, позволяют проанализировать резуль-

таты их влияния на развитие зародышей рыбы. 

Выясним, прежде всего, к чему приводит появ-

ление внешнего электромагнитного поля, падаю-

щего на икринки стерляди. С этой целью были ис-

пользованы соотношения (18) и (19), чтобы найти 

напряженности наведенных на икринках электро-

магнитных полей с учетом ее двухслойности. Для 

оценки таких параметров электромагнитного облу-

чения, как скважность и частота заполнения сна-

чала предполагалось, что амплитуда поля облуче-

ния |�⃗� 0| равняется единице. При расчетах радиус 

внешнего размера икринки брался равным 𝑅1 = 1 

мм, внутренний размер – 𝑅2 = 0,9 мм [11]. Тол-

щина мембраны бралась равной 0,1 мм. 

Учитывая, что инкубационная емкость облуча-

ется электромагнитными импульсами, в дальней-

шем вместо величины �⃗� (0)2 (19), от которой зависят 

процессы, происходящие в теле икринки под дей-

ствием электромагнитного поля, была введена 

усредненная характеристика напряженности элек-

трического поля, а именно 

|�⃗� ср
(0)2| =

1

𝜏𝑉
∫ 𝑑𝑡 ∫|�⃗� (0)2|𝑑𝑉

 

𝑉

𝑡0+𝜏

𝑡0

,           (20) 

где 𝑡0 = √𝜀0𝜇0ℎ + √𝜀в𝜀0𝜇0ℎв – время, за кото-

рое импульс доходит до области D, соответству-

ещей объему икринки; 𝜏 – длительность импульса; 

V – объем области D; ℎв – глубина положения ик-

ринки в воде. 

С помощью (20) были проведены расчеты по 

определению оптимальных параметров электро-

магнитного импульсного сигнала, при которых 

среднее значение напряженности электрического 

поля внутри икринки достигает максимального зна-

чения. 

Выясним, какой должна быть длина импульса. 

Как известно [12], она определяется из соотноше-

ния 

𝜏 =
𝑀

𝑓
.                                     (21) 

Размер М для существующих импульсных ге-

нераторов лежит в пределах 500≤М≤1500 [12]. Сле-

довательно, длительность импульса может изме-

няться в пределах 0,5·10-7с ≤ ≤ 1,5·10-7 с. 

Была исследована зависимость |�⃗� ср
(0)2| от 

скважности импульса 𝑄 =
𝑇

𝜏
. Длительность им-

пульса бралась равной 𝜏 = 100 нс. Величина |�⃗� ср
(0)2| 

нормировалась величиной |�⃗� (0)2|. При расчетах 

значения относительной диэлектрической прони-

цаемости брались с учетом структуры икринки. 
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Рис. 1. Зависимости среднего значения напряженности электрического поля в теле икринки от скваж-

ности импульса для различных расстояний от плоскости антенны до поверхности воды: 

 1 – ℎ = 0,3 м; 2 – ℎ = 0,4 м; 3 – ℎ = 0,35 м 

 

На рис. 1 представлены результаты проведен-

ных расчетов амплитуды электрического поля 

внутри тела икринки в зависимости от скважности 

импульсов. Расчеты проводились для различных 

расстояний h от плоскости раскрыва антенны до по-

верхности воды в инкубационном емкости. 

Как следует из анализа результатов расчетов, 

оптимальное значение скважности электромагнит-

ного импульса 𝑄 =
𝑇

𝜏
 соответствует значению 𝑄 =

100. При этом значении скважности реализуется 

максимум среднего значения напряженности элек-

трического поля внутри икринки. Кроме того, 

наиболее оптимальным расстоянием от антенны до 

воды является ℎ = 0,35 м. 

Поскольку скважность импульса должна быть 

≅ 100, то легко получить, что период повторения 

импульсов должен изменяться в пределах: 

0,5 ∙ 10−5 ≤ 𝑇 ≤ 1,5 ∙ 10−5 𝑐.            (22) 
Исследована зависимость среднего значения 

напряженности электрического поля (19) от ча-

стоты 𝑓з заполнения радиоимпульсов. Предполага-

лось, что область D, по которой проводится усред-

нение электрического поля, совпадает с областью, 

заполненной одной икринкой. Результаты расчетов 

представлены на рис. 2. 

,f Ггц
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Рис. 2. Зависимость среднего значения напряженности электрического поля в теле икринки от ча-

стоты заполнения импульса 

 

Из рис. 2 следует, что оптимальное значение 

частоты заполнения радиоимпульса составляет 𝑓з =
10 ГГц. При этой величине частоты среднее значе-

ние напряженности электрического поля прини-

мает максимальное значение внутри икринки. 

Проведенные расчеты показывают, что в зави-

симости от скважности импульсов электромагнит-

ного облучения инкубационной емкости с икрой 

стерляди, частоты заполнения этих импульсов, а 
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также от размещения облучающей антенны над по-

верхностью воды значение отношения |�⃗� ср
(0)2 �⃗� 0⁄ | 

можна довести до величини 0,6–0,7. При этом 

скважность должна быть порядка 𝑄 ≈ 100, а ча-

стота заполнения импульсов 𝑓з лежать вблизи 10 

ГГц. 

Выводы 

1. Показано, что представленная в статье мо-

дель рассеяния электромагнитного импульсного 

излучения, использующая приближения квазиста-

тики, на икринках стерляди в инкубационном емко-

сти дает возможность определить все параметры 

этого излучения для нахождения оптимального по-

ложительного влияния на развитие икры. 

2. Теоретический анализ разработанной мо-

дели показал, что для повышения производитель-

ности икры необходимо инкубационную емкость 

облучать импульсным электромагнитным полем со 

следующими параметрами: длительность импульса 

– 100 í ñ  ; скважность импульсов – 100; 

мощность источника излучения не менее 160 Вт; 

частота заполнения импульсов 10 ГГц; высота ан-

тенны над поверхностью воды – 0,35 м; время экс-

позиции 40...45 с. 
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Аннотация 

В этой статье рассмотрено моделирование рассеяния электромагнитных волн в среде их распростра-

нения на основе метода конечных разностей, в компьютерной программе FDTDpro. Показано, что этот 

подход можно использовать, для моделирования распространения и рассеяния электромагнитных волн на 

неровных реальных поверхностях и в воздухе. Мы также опишем, как использовать этот подход для раз-

личных материалов или граничных условий в вычислительном пространстве. Результаты моделирования 

полей, которые были взяты в разное время и для реальных условий, подтверждают хорошие возможности 

этого метода. 

Abstract 

In this paper, we simulate the scattering of electromagnetic waves in the diffusion environment based on the 

FDTD method in the FDTDpro computer program. This approach can be used to simulate the propagation and 
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scattering of electromagnetic waves on uneven real surfaces and air elements. We describe how to use this ap-

proach for different materials or boundary conditions within computational space. The simulation results, which 

have been taken at different times to simulate the fields, confirm the capability of this method. 

Ключевые слова: распространение электромагнитных волн, конечно-разностный метод во времен-

ной области, моделирование рассеяния, FDTD, FDTD pro, отражение и преломление. 

Keywords: electromagnetic wave propagation, finite-difference method in the time domain, scattering mod-

eling, FDTD pro, reflection and refraction. 

 

1- Введение 

К настоящему времени разработано много ме-

тодов анализа электромагнитных задач. Большин-

ство из этих методов основаны на полно-волновом 

(Full-wave) методе, на анализе во временной или ча-

стотной области. Каждый из этих методов подхо-

дит для анализа ряда вопросов. Одним из наиболее 

распространенных численных методов является 

метод конечных разностей во временной области 

(англ. Finite Difference Time Domain, FDTD), ис-

пользуем этот метод для моделирования в компью-

терной программе. Эта проблема особенно оче-

видна, когда электромагнитные волны в городской 

среде включают здания, деревья или естественную 

среду, включая леса и горы. Это сейчас очень важно 

для фирм — провайдеров мобильной связи. Для вы-

бора мест расположения сотовых станций, осо-

бенно в горной местности. 

Одной из проблем, с которыми мы всегда стал-

киваемся при моделировании задач распростране-

ния волн, является определение формы рассеянного 

тела электромагнитных волн в компьютерной вы-

числительной среде. Форма рассеянного тела волн 

может иметь неправильную геометрию, поэтому ее 

трудно создать в компьютере. Чтобы определить 

форму неровностей, можно выбрать количество то-

чек в местах, где важны изменения неровностей, и 

нарисовать их на двумерном пространстве с помо-

щью мышки в нужном направлении. Очевидно, что 

выбор точек мышкой, может вызвать ошибку в 

окончательной геометрии. Кроме того, если вы-

браны не правильные точки на неровной модели, 

нарисованная кривая, может не совпадать с реаль-

ной структурой. На рисунке (1) показана внешняя 

часть рассеивающего объекта, предназначенного 

для моделирования явления распространения 

волны. В зависимости от длины волны и типа рас-

сеивающего материала, глубиной неровностей по-

верхности объектов, можно пренебречь. Поэтому 

можно предположить, что волна не проникает в 

глубину объекта, а отражается от ее поверхности. 

При использовании численных методов мы должны 

определить форму неравномерности рассеяния в 

среде, как граничное условие в программе. 

В этой статье мы определяем форму рассеян-

ной модели в компьютерной программе в виде дву-

мерных изображений, полученных из места распо-

ложения источника волны. В тексте этой статьи 

имеются окончательные формулы, используемые 

для полей, которые получены из дискретных урав-

нений Максвелла, выраженные простым и понят-

ным способом. В следующем разделе описывается 

определение электрических проводников в вычис-

лительном пространстве. В конце на разработанной 

модели отображаются различные изображения по-

лей и распространение волн. 

1- Определение на графике, модели рассея-

ния в вычислительном пространстве про-

граммы 

Предположим, у нас есть модель, поверхность 

которой черная, а пространство вокруг модели - бе-

лое. Мы хотим, чтобы черные части были опреде-

лены внутри нашего кода FDTD, как электрические 

проводники, а белые части - как свободное про-

странство. Для этого все пиксели изображения в 

программе должны быть введены в виде матрицы. 

Выполняя поиск в матрице, программа находит в 

ней черные пиксели, записывает их местоположе-

ния, и выполняет действия, в соответствии с алго-

ритмом.В дискретных и совпадающих пикселях на 

изображении модель показана на рис.1 . В сетке 

ячеек, форма модели видна в виде ступенек. В этой 

модели намеренно рассматриваются размеры боль-

ших ячеек сетки, чтобы сделать операцию дискре-

тизации понятной. Чем меньше размер ячеек, тем 

точнее будет адаптация изображения к сетке. 
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Рис. 1. Дискретное изображение в пикселях, и его реализация в ячеистой сетке FDTD 

 

Чтобы стимулировать вычислительное поле 

пространства, источник электромагнитной (ЭМ) 

волны, представленный в этом примере, покрывает 

весь объем вычислительного пространства. Форма 

импульса выбирается из типа радиоимпульса, а ча-

стота волны составляет 300 МГц. 

Принципы работы не меняются при определе-

нии других граничных условий, и только магнит-

ные компоненты должны быть установлены на 

ноль в указанных точках. Также можно определить 

различные электромагнитные материалы, такие как 

проводники, или диэлектрические материалы с раз-

ной проницаемостью, в пределах вычислительной 

области. Затем, присваивая значения электриче-

ских и магнитных коэффициентов, или различных 

граничных условий, мы завершаем задачу опреде-

ления модели в вычислительном пространстве. 

1- Дискретный уравнений Максвелла в двумер-

ных пространствах для ТЕ-поляризации 

В этой статье мы используем эту технику для 

ТЕ поляризации. Очевидно, что процесс для второй 

поляризации одинаков. Учитывая, что хотим прове-

сти наш анализ в двумерных пространствах для по-

ляризации TEx с компонентами, показанными на 

рис.2, трехмерные уравнения применяются к дву-

мерным уравнениям. На рис.2 показано простран-

ственное расположение узлов электрического и 

магнитного полей для ТЕ-поляризации. В этой 

форме компоненты полей, которые закрыты внутри 

строки, имеют идентичные индексы при реализа-

ции алгоритма в программе. Узлы электрического 

поля показаны наполненный кружочками, а узлы 

магнитного поля - полыми квадратами. 

 
Рис. 2. Конфигурация узлов магнитного и электрического поля для ТЕ поляризации,  

использованная при моделировании 
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Треугольные линии представляют группу уз-

лов, которые имеют одинаковые индексы массива в 

компьютерном алгоритме. Например, в левом ниж-

нем углу все три узла внутри треугольной линии 

имеют индекс (i =1,k=1). В нижней части рисунка 3 

слева показаны узлы для каждого поля и его ин-

дексы для группы. Справа те же узлы и их индексы 

массива отображаются при использовании в компь-

ютерной программе. Следовательно, вся сеть пред-

ставляет собой совокупность этих трех групп узлов 

электрических и магнитных полей. 

С этими объяснениями уравнения с 1 по 3 бу-

дут проиндексированы следующим образом в ком-

пьютерном алгоритме: 

𝐻𝑥
𝑛+

1

2(𝑖, 𝑘) = 𝐻𝑥
𝑛−

1

2(𝑖, 𝑘) +
∆𝑡

𝜇∆𝑧
(𝐸𝑦

𝑛(𝑖, 𝑘 + 1) − 𝐸𝑦
𝑛(𝑖, 𝑘))                                             (1) 

 

𝐻𝑧
𝑛+

1

2(𝑖, 𝑘) = 𝐻𝑧
𝑛−

1

2(𝑖, 𝑘) −
∆𝑡

𝜇∆𝑥
(𝐸𝑦

𝑛(𝑖 + 1, 𝑘) − 𝐸𝑦
𝑛(𝑖, 𝑘))                                            (2) 

𝐸𝑦
𝑛(𝑖, 𝑘) = 𝐸𝑦

𝑛−1(𝑖, 𝑘) +
∆𝑡

𝜀∆𝑧
(𝐻𝑥

𝑛−
1

2(𝑖, 𝑘) − 𝐻𝑥
𝑛−

1

2(𝑖, 𝑘 − 1)) −
∆𝑡

𝜀∆𝑥
(𝐻𝑧

𝑛−
1

2(𝑖, 𝑘) − 𝐻𝑧
𝑛−

1

2(𝑖, 𝑘))  (3) 

 

В алгоритме программирования вычисляются 

компоненты электрического поля в момент вре-

мени ∆𝑡, 2∆𝑡, 3∆𝑡 … , 𝑛∆𝑡 и компоненты магнитного 

поля в момент 
1

2
∆𝑡,

3

2
∆𝑡,

5

2
∆𝑡… , (𝑛 +

1

2
) ∆𝑡 рассчи-

тываются. Материальные физические параметры, 

такие как 𝜀 и 𝜇, связаны с точками, в которых поля 

оцениваются и вычисляются, и с учетом того, что 

узлы электрического и магнитного полей в про-

странстве относительно далеко друг от друга. Сле-

довательно, в уравнениях с 1 по 3 эти параметры не 

обязательно должны быть одинаковыми даже в i и 

k. 

2- Электрические проводники внутри вычисли-

тельного пространства в ТЕ поляризации 

Модель, определенная на рисунке 1, считается 

идеальным металлическим проводником в вычис-

лительном пространстве. Если центр ячейки нахо-

дится внутри проводящей среды, предполагается, 

что вся ячейка находится внутри проводника. Сле-

довательно, все компоненты электрического поля 

этой ячейки считаются равными нулю. На ри.3 по-

казано, как проводник расположен внутри вычис-

лительного пространства, а граница между провод-

ником и свободным пространством показана в виде 

кривой. Узлы электрического поля, которые сле-

дует считать нулевыми, показаны внутри серых 

прямоугольников. 

 

 
Рис. 3: Проводники в вычислительном пространстве, для ТЕ-поляризации, нулевые компоненты элек-

трического поля, ячейки внутри пространства проводников (серые квадраты). 

 

Как показано на рисунке, в соответствии с дис-

кретным характером вычислительного простран-

ства кривая между этим проводником и свободным 

пространством оценивается как ступенчатая траек-

тория. В алгоритме программирования компоненты 

электрического поля рассчитываются в моменты 

∆𝑡, 2∆𝑡, 3∆𝑡 … , 𝑛∆𝑡 и компоненты магнитного поля 

рассчитываются в моменты 
1

2
∆𝑡,

3

2
∆𝑡,

5

2
∆𝑡 … , (𝑛 +

1

2
) ∆𝑡. Переменная n в окончательных уравнениях 

представляет собой количество временных шагов с 

момента запуска алгоритма программы. Перемен-

ные i , k соответственно для указания расстояния до 

точки 𝑥𝑖 , 𝑧𝑘считаются количеством ячеек по гори-

зонтальной и вертикальной осям начала координат. 

Способ отображения распространения и рассеяния 

волн в вычислительном пространстве состоит в 

том, чтобы показать размер поля в виде цветов на 

двумерной поверхности. Для цветного отображе-

ния программа FDTDpro имеет стандартное цвета. 
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Эта программа показывает соотношение разных 

цветов к разным размерам поля (Нормализован-

ное), разных точках в двухмерном изображении. На 

рис.4 и рис.5 показаны горизонтальные и верти-

кальные компоненты электрического поля (Ey) 

внутри двумерного резонатора в одновременно. 

 
Рис. 4. Изображение полученное от излучения источника в нужном месте, когда модель для компьютер-

ной программы определено как проводник. 

 

 
Рис. 5. Цветовая диаграмма поля двумерного резонатора ТЕ поляризации 

 

Как видно на изображении выше, волны рассе-

иваются, когда они сталкиваются с определенным 

проводником, и это рассеяние вызывает падение 

волн. Это падение излучения зависит не только от 

поверхности и геометрии объекта, но также от рас-

стояния и высот. 

С использованием данного метода моделиро-

вания, нами проводились исследования затухания 

ЭМ волн в различных слоях земной атмосферы. На 

рисунке 6 приведена модель, позволяющая оценить 

степень ослабления ЭМ волн от спутниковых си-

стем, до приемников, расположенных на поверхно-

сти земли. 
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Рис. 6. Компьютерная модель для изучения распространения ЭМ волн от спутниковых систем  

в атмосфере 

1 – Излучающая фрактальная антенна «Крест», 2 – Плоский отражатель, для направленного излуче-

ния, 3 – Ионосфера, 4 – Стратосфера, 5 – Тропосфера, 

6 – Параболический отражатель приемной антенны 

 

 
Рис. 7, Компьютерная модель распространения ЭМ волн от спутниковых систем в земной атмосфере 

1 - Плоский отражатель, для направленного излучения, 2 - Излучающая фрактальная антенна «Крест», 

3 - Параболический отражатель, 4 – Вхождение радиоволны в ионосферу, 5 – Радиоволна в космосе, 

6 – Радиоволна возле излучающей фрактальной антенны, 7 - Радиоволна у поверхности земли 

 

3- Заключение 

В этой статье описан метод определения раз-

личных электромагнитных материалов в вычисли-

тельном пространстве FDpro для двумерной мо-

дели. Мы экспериментально продемонстрировали 

влияние различных материальных и граничных 

условий на распространение и рассеяние волн. Ис-

пользование этой идеи сокращает время процесса 

определения модели в компьютере и дает очень хо-

рошие и точные результаты для изучения практиче-

ских областей. Одним из таких применений явля-

ется получение рассеяния электромагнитных волн 

от предметов сложных форм или для изучения раз-

личных антенн. Данные исследования принесут не-

оценимую пользу для гражданской авиации, для 

изучения причин возникновения различных атмо-

сферных явлений, для оптимизации схем располо-

жения объектов сотовой связи. По результатам ис-

следования опубликована серия научных статей, 

создан действующий макет установки, проведено 

компьютерное моделирование распространения 

ЭМ волн в атмосфере, подана заявка на изобрете-

ние способа сканирования атмосферы.  
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Аннотация 

В хронофармакологическом эксперименте рассмотрено действие двух препаратов в комбинациях на 

поведение экспериментальных животных, подвергнутых хронической алкогольной интоксикации. Выяв-

лено снижение порога чувствительности к электрическому раздражению и длительности агрессивной ре-

акции на фоне применения депримирующего средства и повышение данных показателей при комбинации 

данного препарата с антиоксидантом. Показано десинхронизирующее дейтвие антиоксиданта на поведен-

ческие реакции лабораторных животных в течение двух суток, что свидетельствует о выраженном адапта-

ционном влиянии. Установлено снижение процессов разрушения гистологической структуры миокарда на 

фоне хронической алгкоголизации в случае применения комбинаций депримирующего средства с антиок-

сидантом. 

Abstract 

In a chronopharmacological experiment, the effect of two drugs in combinations on the behavior of experi-

mental animals subjected to chronic alcohol intoxication is considered. A decrease in the threshold of sensitivity 

to electric irritation and the duration of an aggressive reaction against the background of the use of a depressing 

agent and an increase in these indicators with a combination of this drug with an antioxidant were revealed. The 

desynchronizing effect of the antioxidant on the behavioral reactions of laboratory animals for two days is shown, 

which indicates a pronounced adaptive effect. A decrease in the processes of destruction of the histological struc-

ture of the myocardium against the background of chronic alcoholization in the case of the use of combinations of 

a depriving agent with an antioxidant has been established. 

Ключевые слова: хронофармакологии, хронический алкоголизм, Дроперидол, Мексиприм. 

Keywords: chronopharmacology, chronic alcoholism, Droperidol, Mexiprim. 

 

Хонофармакологический эффект лекарствен-

ных средств может быть полезным или нежелатель-

ным, в связи со способностью лекарств вмеши-

ваться в течение ритмических процессов на всех 

уровнях организации биосистемы [2]. Высокой сте-

пенью осложнений со стороны сердечно-сосуди-

стой, нервной систем, печени и желудочно-кишеч-

ного тракта характеризуется хроническая алкоголь-

ная интоксикация [3]. Лечение сопутствующих за-

болеваний не будет эффективным без избавления 

пациента от абстинентного синдрома, возникаю-

щего при прекращении употребления алкоголя [5]. 
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Эффективных методов фармакотерапии и исследо-

ваний в рамках данной проблемы на сегодняшний 

день недостаточно [1]. В показаниях к применению 

антиоксидантных препаратов указан алкогольный 

абстинентный синдром с преобладанием неврозо-

подобных и вегетативно-сосудистых расстройств, 

однако данная группа препаратов не используется в 

клинической практике при лечении данного заболе-

вания, в связи с чем существует дефицит официаль-

ной информации об эффективности этих препара-

тов [9]. Согласно официальным источникам, Этил-

метилгидроксипиридина сукцинат (Мексиприм®) 

повышает резистентность организма к воздействию 

экстремальных факторов, в том числе к электро-

шоку и кислородзависимым патологическим состо-

яниям [4]. Действие препарата проявляется в сни-

жении проявлений абстинентного синдрома, одним 

из проявлений которого является повышенная 

агрессия. 

В ходе эксперимента нами было рассмотрено 

действие трех групп препаратов на поведенческие 

реакции крыс для наиболее эффективного подбора 

оптимальных комбинаций препаратов, применяе-

мых в лечении больных с алкогольной зависимо-

стью и купировании абстинентного синдрома. 

Цель исследования: выявить хронофармако-

логические особенности чувствительности цен-

тральной нервной системы в виде оценки реакций 

агрессии лабораторных крыс к действию антиокси-

дантных препаратов на фоне хронической алко-

гольной интоксикации. 

Исследование одобрено локальным этическим 

комитетом ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

(19.02.2017г.). Статистическая обработка получен-

ных экспериментальных данных проводилась с ис-

пользованием пакета программ Statistica 10.0. Для 

анализа данных использовалась проверка типа рас-

пределения данных с помощью теста Шапиро-

Уилка и непараметрические тесты: для зависимых 

выборок – критерий Вилкоксона; для независимых 

выборок – U-критерий Манна-Уитни. Уровень зна-

чимости в указанном исследовании принимался 

при значении р ≤ 0,5. Для исследования параметров 

биологического ритма использовалась компьютер-

ная программы для косинор – анализа «Cosinor» 

3.1, «Acro» 3.5, разработанные профессором уни-

верситета Бойсе (США) R. Refinetti [2]. Уровень 

значимости в указанном исследовании принимался 

при значении р ≤ 0,5. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проведено на 220 белых поло-

возрелых лабораторных крысах (виварий ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России, г. Екатеринбург) – 

самцах чистой линии с массой 250 - 400 г., содер-

жащихся в условиях лабораторного вивария с круг-

лосуточным доступом к воде и корму. Группам жи-

вотных, включенных в исследование, кроме кон-

трольной группы, для моделирования хронической 

алкогольной интоксикации вместо воды в поилки 

заливали 12% водный раствор этилового спирта в 

течение 20 дней [8]. Препараты, использовавшиеся 

в ходе исследования: Дроперидол® (Раствор для 

внутривенного и внутримышечного введения 2,5 

мг/мл, во флаконах по 5 мл, производитель: ОАО 

Дальхимфарм, Россия); Этилметилгидроксипири-

дина сукцинат, в дальнейшем Мексиприм® (рас-

твор для внутривенного и внутримышечного введе-

ния 50 мг/мл; ампула 2 мл; производитель: Москов-

ский эндокринный завод, Россия). Препараты 

вводили крысам внутрибрюшинно в течении 10 

дней по 1 мл 0,3% растворов (дозы были подобраны 

в соответствии с используемыми в клинике из пе-

рерасчета на поверхность тела животного) [7]. По-

сле проведения насыщения препаратами крысам 

проводили тест электротермического раздражения 

конечностей, предназначенной для измерения реак-

ции агрессии под действием фармакологических 

эффектов лекарственных препаратов в ответ на фи-

зический фактор раздражения (электрический ток) 

[4]. Крыс помещали в клетку, дно которой проводит 

ток. С пульта управления давалось напряжение, 

начинающееся от 10 V, постепенно нараставшее до 

уровня, когда крысы проявляли агрессию по отно-

шению друг к другу (сцепление животных в стойке 

на задних лапах). Фиксировали показатель напря-

жения тока, вызывавшего агрессивную реакцию, в 

вольтах и длительность стойки в секундах. Экспе-

римент проводили в регулярном режиме в течение 

двух суток. Все крысы были поделены на 6 групп, 

по 2 пары, путем стратифицированной рандомиза-

ции (стратификация по полу, возрасту и весу). 

Всего, в течение двух суток, исследовали 6 пар жи-

вотных, поочередно помещаемых в электрическую 

установку, интервал для каждой пары 16 часов, в 

соответствии с протоколами ведения хронобиоло-

гических исследований [10]. Принципом поста-

новки животных в пару было обязательное условие 

их проживания в разных клетках, при этом во время 

последующего помещения животных в экспери-

ментальную установку пары ротировали для ис-

ключения привыкания. Впоследствии животных 

подвергли патоморфологическому исследованию 

после эвтаназии путем усыпления под эфирным 

наркозом и взятием крови из сердца до его оста-

новки.  

Группы сравнения: 

1. Интактные крысы (контрольная группа) в 

количестве 24 (на стандартном режиме содержа-

ния, без введения алкоголя и лекарственных 

средств);  

2. Животные с моделированным хроническим 

алкоголизмом в количестве 34 (предоставление 

12%-ного раствора этанола в течение 20 дней);  

3. Животные с применением Мексиприма® на 

фоне модели хронического алкоголизма в количе-

стве 32 (предоставление 12%-ного раствора этанола 

в течение 20 дней и последующее внутрибрюшин-

ное введение Мексиприма® в течение 10 дней); 

4. Животные, которым вводили Дроперидол на 

фоне хронической алкогольной интоксикации (28 

животных); 

5. Животные (34 экземпляра), которым вво-

дили Дроперидол и Мексиприм® на фоне хрониче-

ской алкогольной интоксикации [6]. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Проведенные экспериментальные исследова-

ния показали, что изучаемые психотропные препа-

раты, оказывают значимое воздействие на биологи-

ческие ритмы организма животных, подвергнутых 

хронической алкогольной интоксикации (рис. 1). 

При проведении косинор-анализа по данным, полу-

ченным при эксперименте, были построены коси-

нусоиды предполагаемых биологических ритмов 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Сравнительная характеристика порога чувствительности к электрическому току, вызываю-

щего агрессивную реакцию.  

(Цвет косинусоиды соответствует цвету группы исследуемых животных) 

 

Дроперидол, препарат группы нейролептиков, 

на фоне алкогольной интоксикации на статистиче-

ски достоверном уровне снижал мезор порога чув-

ствительности животных к электрическому раздра-

жению (до 150 V на 5 утра в первые сутки, тогда как 

у интактных крыс этот уровень в данное время су-

ток составлял 200 V, а у крыс, получавших комби-

нацию Дроперидола с Мексипримом®, 240 V). При 

проведении косинор-анализа было выявлено, что 

Дроперидол у животных, подвергнутых хрониче-

ской алкогольной интоксикаиции, увеличивал пе-

риоды между положительными экстремумами (ак-

рофазами) порога чувствительности к электриче-

скому раздражению до 17 часов (от 13 часов дня по 

5 часов утра), в сравнении с интактной группой (15 

часов), тогда как при комбинации Дроперидола с 

Мексипримом® у крыс на фоне хронической алко-

голизации период между двумя акрофазами соста-

вил 12 часов (от 19 часов вечера по 7 часов утра). В 

ходе эксперимента выявлена способность Мек-

сиприма стабилизировать состояние нервной си-

стемы при хронической алкоголизации и приеме 

депримирующих средств, о чём свидетельствует 

повышение величины напряжения, вызывающего 

агрессивную реакцию. Таким образом, Мек-

сиприм® оказывает прямое физиологическое влия-

ние на чувствительность лабораторных животных к 

электрическому раздражению, повышая их порог 

чувствительности и приближая его к нормальному 

(у интактных животных). Достоверное увеличение 

мезора в сравнении с группой животных, получав-

ших один Дроперидол на фоне хронической алко-

голизации, доказывает присутствие анальгезирую-

щего воздействия на организм лабораторных жи-

вотных.1
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. 2.  3.  

Рис. 2. Гистологический срез препарата (окраска гемоксилин-эозином, увеличение х40)  

1. сердца интактной крысы (кардиомиоциты с несколько расширенными межмышечными промежут-

ками за счет небольшого отека); 

2. сердца крысы после алкогольной интоксикации и приёма Дроперидола (строма межмышечных проме-

жутков неравномерно отечна, определяются дистрофическо-дегенеративные изменения кардиомиоци-

тов: умеренно выраженная волнообразная деформация пучков кардиомиоцитов, мышечные волокна с 

признаками атрофии, местами гипертрофии, единичные клетки имеют вытянутые ядра и зернистость 

цитоплазмы по типу белковой дистрофии); 

3. сердца крысы после алкогольной интоксикации и приёма комбинации Дропериол+Мексиприм® (мы-

шечные волокна с признаками гипертрофии, дегенеративно-дистрофическими явлениями и потерей по-

перечной исчерченности, гомогенизация стенки сосуда, неравномерное плазматическое пропитывание, 

кардиомиоциты с волнообразной деформацией, признаки кардиомиопатии) 

 

В ходе гистоморфологического исследования 

установлено, что на фоне хронической алкогольной 

интоксикации Дроперидол® вызывает поражение 

сердечной мышцы, в отличие от Мексиприма®, в 

комбинации с которым наблюдается снижение 

ишемизированных зон в миокарде (рис. 2). 

Выводы:  

1. Дроперидол при 10-тидневном курсовом 

приеме способствует достоверному снижению дли-

тельности проявления агрессивной реакции у 

группы животных, подвергнутых хронической ал-

коголизации, по сравнению с интактной группой 

(р˂0,05), кроме того, обнаружено снижение мезора 

ритма у группы после приема препарата на 42% 

(р˂0,05); 

2. При анализе данных в контрольной группе 

экспериментальных животных с данными групп 

сравнения (без использования данных о статисти-

ческой значимости) прослеживается укорочение 

периода ритма со снижением экстремумов у 

группы после приема Дроперидола в сравнении с 

данными группы, где применяли комбинацию Дро-

перидол+Мексиприм®.  

3. Приём Мексиприма позволяет снизить раз-

рушительные эффекты Дроперидола на мор-

фоструктуру миокарда. 
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Анотація 

Із експериментальних даних по в’язкості цезію в газовій фазі одержано значення ефективних перерізів 

зіткнень «атом-атом» та відносних перерізів зіткнень «атом-молекула». Розроблено таблиці в’язкості та 

теплопровідності пари цезію при високих температурах. 

Abstract 

From the experimental data on cesium viscosity in the gas phase, the values of effective cross sections of 

atom-atom collisions and relative cross-sections of atom-molecule collisions were obtained. The viscosity and 

thermal conductivity tables of cesium vapor at high temperatures have been developed. 
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Вступ 

При температурах до 2000 К і тисках 1...1500 

кПа лужні метали в газовій фазі можна розглядати 

як бінарну газову суміш, що складається з атомів і 

двохатомних молекул, між якими протікають реак-

ції дисоціації.  

Експериментальні дослідження процесів пере-

носу в парах лужних металів пов’язані з трудно-

щами, що виникають при реалізації експеримента-

льних методів через високу хімічну активність лу-

жних металів при високих температурах, а при 

дослідженні цезію виникає ряд додаткових усклад-

нень, що зв'язані з його специфічними властивос-

тями. У реальних умовах експерименту можуть 

проявлятися процеси, пов’язані з термоелектрон-

ною емісією і поверхневою іонізацією фотоефек-

том і фотоіонізацією, при високих температурах ро-

сте число непружних зіткнень атомів, а при високих 

тисках проявляється реальність газів. Однак, можна 

створити такі умови експерименту, при яких пере-

раховані ефекти помітно не проявляються, та виді-

лити область стану пари, у якій для опису явищ пе-

реносу може бути застосовна модель ідеального 

газу, в якому протікають реакції утворення та роз-

паду молекул, що дозволяє застосувати результати 

строгої кінетичної теорії Чепмена-Єнскога і Гірш-

фельдера-Брокау [1] для суміші реагуючих газів та 

її специфічного застосування для пари лужних ме-

талів [2]. 

Мета даної роботи встановити залежність 

в’язкості та теплопровідності пари цезію від темпе-

ратури та тиску. Розробити розрахункові рівняння і 

таблиці в’язкості та теплопровідності пари цезію у 

широкому інтервалі температур та тисків. 

Аналіз останніх досліджень. 
Значний внесок у дослідження в’язкості та те-

плопровідності лужних металів у газовій фазі вне-
сли такі фізики-експериментатори: Варгафтік Н.Б., 
Яргін В.С., Тимрот Д.Л., Махров В.В, Bonilla C.F. 
та ін. 

Виклад основного матеріалу. 
Теоретичні методи розрахунку коефіцієнтів 

переносу пари лужних металів як реагуючої газової 
суміші атомів і двохатомних молекул, істотно об-
межені через відсутність досить точних даних про 
потенціали взаємодії «атом-молекула» і «молекула-
молекула». Існуючі методи розрахунку пов’язані з 
рядом спрощень, що зводять результати таких роз-
рахунків на рівень оцінок. Експеримент поки є єди-
ним джерелом одержання необхідної інформації 
про коефіцієнти переносу пари лужних металів. Од-
ним із найзручніших експериментальних методів 
дослідження в’язкості пари лужних металів є метод 
віскозиметра з кільцевим каналом. В такому віско-
зиметрі пара лужного металу протікає через канал 
між двома коаксіальними циліндрами. Така конст-
рукція віскозиметра дає можливість, по відно-
шенню до класичних капілярних методів, змен-
шити на порядок лінійні розміри робочого елеме-
нта, що забезпечує стабільність температури пари 
та стабільність її складу по довжині робочого еле-
мента. 

В’язкість пари лужного металу можна вира-
зити через два параметри: ефективні перерізи зітк-

нень «атом-атом» 
*)2,2(

11

2

11  та відносний переріз 

зіткнень «атом-молекула» 
2

12 . Ефективні перерізи 

зіткнень «атом-атом»  T*)2,2(

11

2

11  характеризу-

ють залежність в’язкості одноатомної пари від тем-

ператури, а відносні 
2

12 – залежність в’язкості від 

концентрації двохатомних молекул, яка є функцією 
тиску.  
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Залежність в’язкості однотомної пари 
1  від температури в широкому інтервалі температури опису-

ється лінійною залежністю: 

   100001  TAT  ,    (3) 

Одночасно в’язкість одноатомної пари  T1  та ефективні перерізи зіткнень атомів  T)*2,2(

11

2

11  

зв’язані між собою співвідношенням:  
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T
T

*)2,2(

11

2

11
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1

693,26
10






     (4) 

Для визначення невідомих параметрів 
2

120 A  ,,  потрібно мінімізувати цільову функцію  
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де 
i  – експериментальне значення в’язкості, i  – похибка i-го значення в’язкості, 

Ti  – значення 

в’язкості обчислене, за схемою ідеального дисоціюючого газу [2]. 
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де 
2x – молярна доля двохатомних молекул в парі,  2121 bbaa ,,, – коефіцієнти, які визнача-

ються через перерізи зіткнень «атом-атом» 
*),( 22

11

2

11  та «атом-молекула» 
2

12  [2]. 

Результати мінімізації цільової функції  2

120 AF  ,,  для експериментальних даних [3,17] при ене-

ргії дисоціації молекул цезію 100044380D0

Cs0  Дж/моль [14] наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Результати обробки експериментальних даних [3,17] 

Метал 7

0 10 , Пас 
710A , Пас/К 

2

12 ,  , % A , % 2

12 , % 

Cs 292,4 0,256 2,2 1,8 2,4 5,2 

 

Перерізи зіткнень «атом-атом» 
*),( 22

11

2

11  пари узгоджуються з літературними даними рис.1. що 

дає можливість розробити таблиці коефіцієнтів переносу в широкій області параметрів стану. 
 

T,K 

2
11, 

2

A
  

 [11] 

 [7] 

 [8] 

 [5] 

 [6] 

 [4] 

 [13] 

Дана робота 

 
Рис.1. Ефективні перерізи зіткнень атомів в парі цезію 
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На основі отриманих у даній роботі параметрів 
2

120 A  ,, , за методикою [2], розроблено таблиці 

в’язкості і теплопровідності пари цезію в інтервалі 

температур 700-2000 К при тисках 1-1500 кПа, 

включаючи лінію насичення. Тиск пари на лінії на-

сичення визначався за [15], термодинамічні конста-

нти, необхідні при розрахунку складу пари і тепло-

провідності взяті з [16]. Результати розрахунків 

приведені в таблицях 2-6. 

Таблиця 4 

В’язкість пари цезію  сПа  ,107  

Т, К Одноатомна пара, 
1  P, кПа Лінія насичення, 

S  
10 100 400 1000 1500 

700 215,6      203,6 

800 241,2 230,2     220,6 

900 266,8 261,0     235,9 

1000 292,2 288,9 264,1    250,2 

1100 318,0 315,8 298,3    264,1 

1200 343,6 342,0 329,3 298,1   277,9 

1300 369,2 368,1 358,4 332,8 299,2  291,9 

1400 394,8 393,9 386,4 365,3 334,8 316,7 306,2 

1500 420,4 419,7 413,7 396,1 368,9 351,7 321,1 

1600 446,0 445,4 440,5 425,6 401,4 385,4 336,4 

1800 497,2 496,8 493,3 468,4 448,1 433,8 - 

2000 548,4 548,1 545,4 536,9 521,5 510 - 

 

Таблиця 5 

Теплопровідність пари цезію  )/(,104 КмВт   

Т,К Одноатомна пара, 
1  P, кПа 

Лінія насичення, 
S  

10 100 400 1000 1500 

700 50,6      62,9 

800 56,6 64,9     71,5 

900 62,6 65,9     78,6 

1000 68,6 70,1 79,8    84,4 

1100 74,6 75,3 80,8    89,2 

1200 80,6 81,0 84,1 90,3   93,4 

1300 86,6 86,8 88,6 92,7 96,6  97,2 

1400 92,6 92,7 93,8 96,5 99,3 100,4 100,9 

1500 98,6 98,7 99,3 101,8 102,9 103,8 104,6 

1600 104,6 104,6 105,0 106,1 107,3 107,9 108,4 

1800 116,6 116,6 116,7 117,0 117,4 117,5 - 

2000 548,4 548,1 545,4 536,9 521,5 510 - 

 

Таблиця 6 

Відносні похибки табличних значень в’язкості та теплопровідності пари цезію, %. 

Т, К ε,% 

1 1 s s 

1650 3 3,5 5 6 

>1650 4,5 6 10 10 

 

Висновки. 

Отримані перерізи зіткнень атомів та молекул 

пари цезію на основі експериментальних даних 

[3,17] добре узгоджуються з літературними да-

ними, мають достатньо високу надійність і точ-

ність, тому розроблені на їх основі розрахункові рі-

вняння та таблиці для в’язкості і теплопровідності 

цезію в газовій фазі можна рекомендувати для 

практичного використання в інженерних та науко-

вих розрахунках. 
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Abstract 

The paper considers possibilities to increase the wear resistance, corrosion resistance, and service life for 

parts machines and mechanisms via their hardening and renovating using electric arc coatings characterized by 

high density, adhesion strength, and micro hardness thanks to activation of the spraying process. Also, the possi-

bility of controlling the properties of restored surfaces owing to choice of the related equipment with required 

structure and characteristics in order to prolong the service life of machinery parts is shown. The right choice of 

equipment for spraying makes it possible to increase the speed and temperature of the spraying gas and particles, 

reduce the droplet diameter, increase the density and reduce the oxidation of coatings. The influence of spray 

factors such as the flow rate and pressure of working gases, composition of combustion mixture, spraying distance, 

dispersion of the spray, properties of wire material, etc. on the properties of the coatings obtained has been inves-

tigated.  

Keywords: electric arc spraying, spraying process, wear resistance, corrosion resistance, adhesion strength, 

protective coating, electric arc coating. 

 

Statement of the problem. The use of coatings 

makes it possible to increase the wear and corrosion 

resistance of working surfaces of machine parts and 

mechanisms, in particular ship parts, and so to reduce 

the costs of alloyed steels and alloys [1]. 

The coatings application is associated with 

implementation of a fundamentally new approach, ac-

cording to which the strength and carrying capacity of 

a part is provided by its basic material, whereas the 

resistance to corrosion, wear, and other factors may be 

increased via using hardening protective coatings. 

There are many alternative methods for producing 

coatings, from which it is advisable to choose an opti-

mal, easy to implement, and inexpensive one [2]. 

Of the variety of methods for hardening coating 

deposition, the most common technologies used to 

restore and improve the performance properties of parts 

are gas-thermal spraying techniques [1, 2], among 

which the cheapest and simplest method is electric arc 

spraying (EAS), whose current improvement is aimed 

at modifying and activating the spraying process [1, 2]. 

A significant increase in the properties of EAS 

coatings is possible through combining arc spraying 
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with ultrasonic [3], electric-spark [3], laser [4, 5-7], 

electron-beam, and other processing techniques [9]. 

High wear resistance, hardness, and other surface 

properties of EAS coatings from iron based alloys can 

be provided by methods of chemical heat treatment [1, 

2]. The use of a combination of techniques for EAS and 

subsequent chemical heat treatment opens up great op-

portunities in creating composite coatings with special 

properties. Methods for improving the quality of elec-

tric arc coatings via subsequent heat treatment or mod-

ification are easily implemented in practice, in particu-

lar when part dimensions permit it. Such combined 

technologies do not require additional expensive equip-

ment and operations, which predetermines a reduction 

in the cost of hardening processes. 

Analysis of recent researches and publica-

tions. From the standpoint of these conditions, the use 

of electric arc spraying (EAS) is promising [3]. In the 

world practice of hardening, recovery, and anticorro-

sion protection, EAS has become widespread as the 

most technologically advanced and productive method 

(productivity is 3-4 times that for flame spraying) [3]. 

EAS is widely used in the European countries and dis-

places the traditional gas-flame method [3]. This is due 

to the simplicity of the equipment, the availability of 

energy source for metal melting, higher thermal effi-

ciency, which reaches 57% compared to 13 and 17% 

for gas and flame spraying [3]. The quality of EAS 

coatings are practically the same as that of coatings 

produced by plasma and detonation methods, and the 

coating-to-base adhesion strength is greater than in the 

case of flame spraying. In [3], information is given 

about the advantages of EAS over surfacing in terms 

of labor input and consumption of electrode material: 

duration of surfacing is 1 h 10 min and wire consump-

tion 1.3 kg, while for EAS these parameters are 24 min 

and 0.95 kg, respectively.  

The successful use of EAS is provided by its ad-

vantages such as obtaining coatings with a thickness of 

0.1 to 10 mm; the absence of significant thermal effects 

on the part; the possibility of applying coatings on parts 

made of various materials; obtaining coatings with de-

sired properties, et al. EAS is characterized by techno-

logical flexibility concerning application to various 

standard sizes of parts, low recovery cost (by 1.4-1.8 

times lower than for surfacing). The equipment on 

which coating is performed is relatively simple and 

light and can be moved fairly quickly. The part dimen-

sions do not limit the use of EAS [3]. This method is 

effective and economical in the manufacture and reno-

vation of parts in the conditions of repair enterprises 

and small workshops with a single production [3]. 

The EAS process consists in heating (to melting) 

converging wires (electrodes) by an electric arc and 

spraying the molten metal with compressed air [3]. 

Two wires move forward in two channels in the spray 

head, and between their tips an electric arc is excited. 

A jet of compressed gas (air), which sprays the 

molten metal wires and transports the melt in the form 

of particle flux to the surface being restored (or hard-

ened), flows out of the central channel of the EAS 

apparatus head. For spray, a wire with a diameter of 0.8; 

1.0; 1.6, and 2.0 mm is traditionally used. The use of 

thermoreacting cored wires is promising [3]. It should 

be noted that in the course of EAS, the sprayed metal in 

the form of droplets falls on a substrate and cool to the 

substrate temperature for a short time, providing the 

formation of quenched structures in the coating; herein 

the hardness of the sprayed layer exceeds that of the 

starting material [3]. 

The EAS technology includes three main proce-

dures: jet-abrasive processing, deposition of a sublayer 

from refractory Ni-Cr alloy, and deposition of a main 

layer of carbon alloyed steel [9, 10]. The coating ob-

tained is machined with some allowance. The main 

types of processing sprayed coatings are cutting and 

grinding. For processing coatings from corrosion-re-

sistant and carbon steels, high-speed and hard-alloy 

tools may be used. Pretreatment of the base surface is 

an important factor for providing strong adhesion of the 

sprayed coating to the part [9, 10]. The increase in the 

adhesion strength is associated with an increase in the 

part area and preparation of a developed surface rough-

ness on before spraying. 

The main EAS process parameters are: the com-

position, diameter, and feed speed of wires to be 

sprayed; arc power; flow rate of spraying gas; spraying 

distance; velocity of the spray spot. Traditionally, the 

distance from the spraying apparatus is 100–200 mm 

[9, 10]. 

In addition to the positive qualities of EAS (manufac-

turability, simplicity, high efficiency, absence of thermal 

conductors, low cost, versatility, etc.), there are also disad-

vantages such as increased metal oxidation; the presence of 

porosity; insufficient adhesion of the coating to the base; 

cooling of the molten metal particles with spraying com-

pressed air, etc. As a result of the latter, cracks and peels 

may appear due to the presence of residual internal stresses 

[9, 10]. Small feed speeds of the wire lead to its oxidation, 

and a large amount of heat generated during arc burning 

leads to a significant burning out of the alloying elements 

included in the material being sprayed (for example, the 

carbon content in the coating material decreases by 40-

60%, and silicon and manganese by 10-15%).  

The microstructural analysis made it possible to 

establish that coatings obtained with the use of wires 

containing a high percent (from 0.8 to 2.3) of silicon 

and manganese have the most porous structure due to 

iron insoluble slags, and, accordingly, the lowest 

strength properties as compared to coatings from wires 

with a lower content of deoxidizers. A conclusion fol-

lows that for efficient EAS, it is advisable to use wires 

with as low content of manganese and silicon as possi-

ble, which allows deliverance of the coating obtained 

from delamination and chipping. 

Low hardness of coatings, causing carbon burnout 

during spraying, was always considered to be a limiting 

factor for the use of EAS. The maximal achievable 

hardness of coatings from different steels is within 35-

50 HRCE, which markedly reduces their wear re-

sistance. The above mentioned disadvantages of the 

EAS procedure limit the efficiency and narrow the area 

of its application to increase the service life of parts. 

Despite the large number of innovations concerning 

EAS, researches on the improvement of this method 

and required equipment are actively being carried out 
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and has become aimed at activating the spray process 

using various techniques, methods, and devices [3, 10].  

Preheating of the substrate was established to lead 

to decreasing the rates of crystallization, cooling of fall-

ing particles, and developing their chemical interaction 

with the substrate. As a consequence, adhesion strength 

increases. However, in the case of heating above 500 

K, the rate of oxide formation increases and adhesion 

strength decreases. Moreover, preheating to 500 K is 

impossible when thin-walled parts are coated because 

of unavoidable thermal deformation, and this operation 

is undesirable in restoring parts that operate under al-

ternating or cyclic loads (as fatigue cracks grow under 

heating). 

The use of activation techniques which intensify 

heat exchange processes in the “jet-particle” system 

and increase the dynamic parameters of particles, and 

allows reducing the wire particle size or of those that 

allow modifying (strengthening) the sprayed layer 

seems to be most expedient means. 

On the basis of studying the problem of hardening 

and restoring parts of the using EAS coatings, the aim 

of the work was set up to increase the wear resistance, 

corrosion resistance, and service life of parts via com-

bining EAS coatings characterized by high density, ad-

hesion strength, and microhardness due to the activa-

tion of the spray process  

Statement of the objective. The aim of the work 

was shows the possibility, through the selection of de-

sign parameters and characteristics of equipment for 

EAS, to control the properties of coated surfaces in or-

der to increase the service life of restored parts. The 

right choice of equipment for EAS allows one to in-

crease the speed and temperature of the jet of spraying 

gas and particles, decrease the size of droplets, increase 

the density and reduce the oxidation of coatings. to de-

velop a new combined method of surface engineering 

for the formation of hardening protective coatings on 

the basis of combination of EAS.  

The main material. For coating deposition, an 

apparatus for activated arc spraying ADN-10 was used. 

Coating materials were 0.8-2.8 mm diameter wire from 

steel of the martensitic (40Kh13, 95Kh18), ferritic (Sv-

08G2S), and austenitic (Kh18N10Т, 12Kh18N10Т) 

grades. A feature of martensitic and austenitic steels of 

is the ability to phase transformations and structural 

changes during deposition and treatment of coatings. 

This allows improvement of physic mechanical and 

performance properties of hardened surfaces and an in-

crease in their wear and corrosion resistances. The PIN 

process lasted 2 h in the temperature range 600-800 К. 

Microstructure was examined on etched and 

unetched thin sections using a light microscope «MeF-

3» (Firm "Reichert", Austria) with magnifications 

100, 200, and 500. The microhardness was meas-

ured on a Micromet II microhardness meter with a load 

of 100 g from the coating surface edge to the base 

through the transition zone. A quantitative stereological 

analysis of coating porosity was carried out on a certi-

fied automatic image analyzer “Mini-Magiscan” (Firm 

“Joyce Loebl”, England) using the program “Genias 

26”. The main stages of the image analysis were: image 

calibration, image fixation, segmentation, and porosity. 

The study was performed on a CamScan scanning elec-

tron microscope (Oxford Instruments, England) with an 

X-ray energy dispersive analyzer. The morphology (to-

pography) of the coating surface was examined in the 

regime of reflected electrons at an accelerating voltage 

of 10–20 kV.  

The quality of EAS coatings used for renovation 

and hardening of the working surfaces of parts mark-

edly depend on the technical characteristics of the 

equipment used. 

Currently, there is in operation a wide range of 

power sources and devices for spraying produced by 

various companies [1-7]. However, a comparative anal-

ysis of the influence of the main technical characteris-

tics of spray units and power sources on the physicome-

chanical properties of the coatings obtained has not 

been carried out; and no science-based recommenda-

tions on the use of EAS equipment have been made. 

The above reasons make it difficult to choose the right 

equipment for EAS that could provide high perfor-

mance and quality of the recovered parts. This paper 

presents the characteristics of the most used units and 

analysis of them in order to ensure their correct choice. 

The characteristics of the power source and the de-

sign of an apparatus for an electric arc determine such 

EAS factors as the welding current; the type, pressure, 

and flow rate of the spraying gas; the diameter and 

shape of the nozzle, and the scheme of a blowing sys-

tem. 

To create EAS coatings, units with various blow-

ing systems and nozzle geometry are used [8, 9]. Cur-

rently, there are several schemes for the formation of 

the metal-air flow for EAS, namely diaphragm, central-

nozzle, differential, and closed ones. In particular, the 

most widespread diaphragm scheme is used in the man-

ufacture of EAS units at the Barnaul plant (Russia) and 

firms "Metco" and "Mogul" (the United States). For 

this scheme, formation of a fairly wide metal-air flow 

is characteristic. The use of it is effective for obtaining 

anti-corrosion coatings. The central nozzle scheme is 

used in the electric arc apparatus EM-17 (Barnaul), 

where a narrow metal-air flow is created, which is par-

ticularly efficient for coating of bodies of revolution, 

for example shafts, including crankshafts [8, 9]. 

At the Physical-Mechanical Institute (PMI) of 

NAS of Ukraine (Lviv), through improving the design 

of EAS equipment and increasing the protective-energy 

level of the spray arc flame, the problem of increasing 

the physicomechanical properties of coatings was 

solved by weakening the dispersed metal oxidation in 

the spray flame and increasing the velocity of particles 

[8,9]. In order to improve the quality of coatings, an 

electric arc apparatus with a spray head was used [8,9], 

which was based on a closed scheme for the formation 

of metal-air flow (Fig. 1). Such a scheme is used in the 

units manufactured by the GMP "Gasothermic" at PMI 

of NAS of Ukraine. 



Slovak international scientific journal # 40, (2020) 37 

 

Figure 1. A closed scheme for formation of metal-air flow during EAS: 

(1) air flow; (2) cored wire; (3) annular divergence of the metal-air flow (10-15) 
Source: compiled by the author using data from [12] 

 

The advantages of EM-14 units with a closed 

scheme and a differential nozzle over an open scheme 

and a central nozzle are considered in [8-11]. The 

closed scheme of metal-air flow formation allows the 

manufacture of extremely fine fractions of sprayed par-

ticles (below 50 μm) thanks to their high flight velocity 

(50-130 m/s) from the burning arc zone to the surface 

being restored (Fig. 2). Such a spray scheme (Fig. 2) 

should be used when the need arises in fine-particle (50 

- 200 μm) coatings via spraying wires that include re-

fractory components. 

If the metal-air flow scheme is closed, the arc 

burns in a channel bounded with the spray head of the 

EAS apparatus. This scheme realizes its advantages 

when the arc cross section size becomes commensurate 

with the cross section of the cylindrical channel where 

it burns. The closed metal-air flow scheme allows two 

deposition modes: continuous and pulsed. Upon reduc-

ing the diameter of the nozzle cylindrical part, the pres-

sure in the nozzle may become equal to that in the arc 

gap. With this, cold air may actively penetrate into the 

arc burning zone and so help decrease its length. When 

the arc length decreases so much that the melt can close 

the arc gap, a pulsed mode is realized. The pressure in 

the arc markedly depends on the nozzle diameter and 

arc power. 

It was established experimentally that the larger 

the nozzle diameter, the greater the arc power should be 

in order to realize the pulsed mode of the electric arc 

apparatus operation. When the pulverization apparatus 

is in the pulsed mode, the wire tips become parallel. 

The liquid phase closes the tips, and the reycotron ef-

fect is realized, which is manifested in the fact that an 

electrodynamic force acts parallel to the surfaces of 

wires, which melt in the gaps between the two parallel 

wires-electrodes. The melt is ejected from the gap by 

electrodynamic forces, and after a pause the cycle re-

peats. The frequency of emissions depends on the wire 

feed speed. Portions of the liquid metal receive an ad-

ditional impulse owing to the reycotron effect, which 

increases the velocity of particles and contributes to the 

melt dispersion. 

 
Figure 2. Dependence of the velocity of metal particles on their size for different modes of metal-air flow for-

mation:(a) central nozzle scheme; (b) closed scheme 

Source: compiled by the author 

 

The use of the closed scheme for the formation of 

metal-air flow during EAS [8-11] allows production of 

coatings with a density of over 90% and adhesion 

strength to 180 MPa. The maximum size of sprayed 

particles does not exceed 50 μm. Thus, the EM-14 

spraying system (Fig. 3), which provides arc burning in 

a channel bounded with the nozzle walls or in the 

formed flow of pressing air, makes it possible to pro-

duce droplets with a high flight velocity, which im-

proves the properties of the surfaces being restored.  

In the apparatus EDM-6GD designed by the Mariu-

pil State University and the company TOPAZ, spraying is 

performed with gas-dynamic dispersion of metal and us-

ing an external chamberless combustion scheme. Here the 

energy source (electric arc and compressed air) is replaced 

by an electric arc and a fast jet of the products of liquid 
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hydrocarbon fuel combustion [8-11]. This design allows 

reduction in the oxidation potential of the medium com-

pared to air by twice and improvement in the properties of 

surfaces restored. The adhesion strength of coatings in-

creases by 56% and hardness by 18%, while the porosity 

of coatings decreases by 2.6 times. At the same time, the 

cost of the EAS process decreases thanks to the replace-

ment of cored wires with 2-3 times cheaper standard solid-

drawn ones. 

 

 
Figure 3. Apparatus EM-14 for EAS 

Source: compiled by the author using data from [12] 

 

The units for EAS produced by NPOOO "MAD" 

(Minsk) combine the advantages of electric arc and fast 

spraying [8-11] (Fig. 4). The main distinguishing fea-

ture of the EAS unit is the presence of an efficient 

small-sized chamber for propane/air mixture combus-

tion. A fast jet of the combustion products leaves it with 

a speed of 1500 m/s at the outlet. The unit operates on 

the basis of melting wires by an electric arc and spray-

ing molten wire droplets with the fast jet of combustion 

products. It requires supply of compressed air with 

pressure from 0.6 to 0.8 MPa and propane with pressure 

from 0.3 to 0.45 MPa as well as a source of welding 

current with a “hard” voltage-current characteristic (of 

the “VDU-506” type). By varying the consumption of 

propane and air, it is possible to create a neutral or re-

ducing atmosphere in the melting zone of the electrode 

wire and thereby to weaken metal oxidation and burn-

out of alloying elements [8-11]. Moreover, the design 

features of such units make it possible to increase the 

velocity of sprayed material particles and the coeffi-

cient of material utilization to 0.85; herein the jet angle 

does not exceed 10o. 

 

 
Figure 4. Unit for EAS with a propane-air  

combustion chamber 

Source: compiled by the author using data from [3] 

 

The EAS-10 unit has an electric drive which pro-

vides the required speed of wire electrode feed. It is 

powered from a three-phase network of 220 V, fre-

quency 50 Hz. In the case of using an alternating cur-

rent, the electric arc burning proceeds with periodic in-

terruptions that occur as a result of the voltage drop. 

The power supply for the electric arc apparatus with a 

direct current forms the necessary conditions for ob-

taining coatings with a uniform thickness. Analysis of 

the research results made it possible to recommend the 

EM-14 apparatus (Fig. 3) and the EAS-10 unit (Fig. 4) 

for deposition of EAS coatings. The proper manage-

ment of the design parameters of equipment for EAS 

provides the creation of coatings with high perfor-

mance characteristics, which is very important for in-

creasing the service life of parts. 

Thus, the work shows the possibility, through the 

selection of design parameters and characteristics of 

equipment for EAS, to control the properties of coated 

surfaces in order to increase the service life of restored 

parts. The right choice of equipment for EAS allows 

one to increase the speed and temperature of the jet of 

spraying gas and particles, decrease the size of droplets, 

increase the density and reduce the oxidation of coat-

ings. Additionally, it has made it possible to use 

standard solid-drawn wires from martensitic steels 

40Kh13 and 95Kh18 and austenitic steels Kh18N10T 

and 12Kh18N10T instead of more expensive cored 

wire FMI.  

A distinct feature of the martensitic and austenitic 

steels is the ability for phase transformations and 

structural changes during deposition and processing of 

coatings, which results in improving the 

physicomechanical and operational properties of 

hardened surfaces. The process of restoration of SMM 

surfaces via EAS coating is divided into three main 

stages: surface preparation, coating, and subsequent 

treatment of the surface coated. 

Conclusions. The present work recommends to 

increase the wear resistance, corrosion resistance, and 

service life of parts via hardening and renovating them 

using EAS coatings characterized by high density, ad-

hesion strength, and microhardness due to activation of 

the spraying process. It has been shown that by properly 

choosing design parameters and characteristics of 

equipment for EAS, it is possible to control the proper-

ties of restored surfaces in order to increase the service 

life of parts. The right choice of equipment for spraying 

will allow one to increase the speed and temperature of 

the jet of spraying gas and molten particles, decrease 

the droplet diameter, increase the density, and reduce 

the oxidation of coatings. 

The research has revealed the influence of the 

spraying process factors such as the flow rate and pres-

sure of working gases, composition of combustible 

mixture, spraying distance, dispersion of spray, proper-

ties of the wire material, etc. on the properties of EAS 

coatings. Furthermore, the effects of the spraying dis-

tance, the size of sprayed particles, and the properties 

of the wire material on the porosity and coating-to-sub-

strate adhesion was evaluated. Moreover, the phase 

composition and microhardness of coatings obtained by 

spraying wires from austenitic and martensitic steel 

were investigated. The presence of an abnormally large 
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amount of residual austenite (to 50 vol%) in coatings 

from martensitic steel was established.  

Studies of the resistance to fatigue failure showed 

that coatings deposited by EAS of wires provide a slight 

decrease in the fatigue strength limit to 10–13% (for 

comparison, coatings obtained by vibro-arc surfacing 

reduce the fatigue limit by 35–40%). 
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Анотація 
Описано етапи виробництва риборозведення. Досліджено облік витрат на виробництво рибної про-

дукції на кожному етапі, а також особливості документування процесу риборозведення на прикладі 
"ОБ'ЄДНАННЯ УКРРИБГОСП". Описано розрахунок собівартості рибної продукції. 

Abstract 
We described the stages of fish production. We researched the calculation of expenditures of fish production 

and also the peculiarities of documentation of fish production for example open join-stock company 
"UKRRIBGOSP ASSOCIATION". We described the calculation of prime cost. 
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Актуальність. Основною метою діяльності 

кожного підприємства в ринковому середовищі є 
одержання прибутку. Саме таку мету переслідують 
і рибницькі господарства. Одним із основних фак-
торів , від якого залежить успішне досягнення цієї 
мети, є налагоджена система обліку витрат. Непра-
вильно обрана і налагоджена система обліку витрат 
може призвести господарство до банкрутства. 
Особливості синтетичного і аналітичного обліку 
витрат рибної галузі визначаються комплексом біо-
технічних процесів, що обумовлює послідовне фор-
мування витрат на вирощування рибопосадкового 
матеріалу до посадки в нагульні стави до одер-
жання товарної риби. Рибний ринок покликаний за-
довольняти потреби населення у високоякісних 
продуктах харчування. Крім того, ринок має спри-
яти надходженню до державного бюджету податків 
у національній та вільноконвертованій валюті. Ос-
новним напрямом формування ринку рибної про-
дукції повинен стати розвиток власного рибогоспо-
дарського комплексу України. 

Дослідження виробництва продукції на 
підприємствах риборозведення України підтвер-
дили, що висока собівартість рибопродукції влас-
ного виробництва, а звідси і її ціноутворення, яке 
нерідко перевищує світові ціни, значною мірою за-
лежить від того, що технологія виробництва і си-
стема обліку витрат та контролю формування 
собівартості рибопродукції на цей час не адапто-
вані до вимог ринкової економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Здійснені дослідження свідчать, що сучасні умови 
діяльності рибницьких господарств характеризу-

ються роботою не на повну потужність та не-
ритмічним випуском продукції, а самі методичні 
підходи до обліку витрат не зовсім відповідають 
ринковим вимогам. Чинна система обліку не забез-
печує прийняття ефективних рішень, спрямованих 
на досягнення позитивних результатів господарсь-
кої діяльності. Питанням теорії й практики обліку 
витрат на виробництво сільськогосподарської про-
дукції присвятили роботи багато вчених, серед 
яких: А .  Нечитайло А. Шеремета, Ф. Бутинець, В. 
Єфіменко, М. Кужельний, Т. Лагода, В. Лінник, В. 
Моссаковський, П. Саблук, В. Сопко, Л. Сук, І. 
Торопова, М. Чумаченко, Л. Шатковська, А. Яро-
шовець та інші. Серед зарубіжних авторів ці про-
блеми висвітлено в наукових працях П. Безруких, 
Л. Бенеша, К. Друрі, І. Душанової, К. Кеулімжаєва, 
В. Радостовця та ін. 

Мета дослідження полягає в розробленні про-
позицій щодо вдосконалення обліку витрат вироб-
ництва і формування собівартості живої риби з 
урахуванням чинних стандартів для раціонального 
використання виробничих ресурсів, оптимізації 
ціноутворення конкурентоспроможної продукції на 
ринку. 

Завдання дослідження: 
● описати етапи виробництва риборозведення з 

метою використання обліку і контролю в управлінні 
витратами за місцями їх виникнення; 

● дослідити облік витрат на виробництво риб-
ної продукції і формування її собівартості, виявити 
вади та розробити пропозиції, спрямовані на покра-
щення обліку; 

● провести перелік статей витрат для обліку і 
контролю, виходячи із галузевої специфіки; 
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● описати особливості документування процесу 
риборозведення на прикладі "ОБ'ЄДНАННЯ 
УКРРИБГОСП"; 

● дослідити облік і калькулювання собівартості 
продукції. 

Виклад основного матеріалу. Організація 
бухгалтерського обліку на рибницьких господар-
ствах має свої особливості. Специфіка риборозве-
дення полягає у довготривалому виробничому про-
цесі, сезонності робіт та безперервності процесу, 
оскільки риба продається паралельно з дозріван-
ням. Витрати на вирощування риби розподіляються 
здебільшого на весь період вирощування, а про-
дукцію отримують у короткий проміжок цього 
періоду. 

Рибницькі господарства за способом вироб-
ництва поділяють на: 

● повносистемні, головним завданням яких є ви-
рощування товарної риби – від ікринки до товарної 
маси. Оборот дво- і трирічний за інтенсивною, рідше 
екстенсивною, формою ведення господарства; 

● неповносистемні, які вирощують рибопосад-
ковий матеріал (риборозплідники) або товарну рибу 
з рибопосадкового матеріалу, отриманого від інших 
господарств (нагульні господарства) [5]. 

"ОБ'ЄДНАННЯ "УКРРИБГОСП" є повноси-
стемним господарством, що спеціалізується на ви-
рощуванні товарної риби (короп, білий амур, 
товстолоб, щука, карась, форель), рибопосадкового 
та маточного матеріалу. Вирощування рибопосад-
кового матеріалу і товарної риби на підприємстві 
складається з окремих послідовних стадій техно-
логічного процесу (рис. 1) [4]. 

 
Рис. 1. Стадії технологічного процесу вирощування рибопосадкового матеріалу і товарної риби 

 

Технологія вирощування рибопосадкового ма-

теріалу полягає у виконанні такого комплексу робіт 

(табл. 1): 

1. Меліоративні роботи. Меліорація спрямо-

вана на покращення екологічного стану ставів, 

підвищення їх продуктивних якостей, покращення 

умов експлуатації. Вона охоплює агрооброблення 

дна, внесення вапна, мінеральних та органічних до-

брив тощо. 

2. Агрообробіток. Здійснюють розчищення 

осушувальної мережі, вилучення рослинності, 

розпушення ґрунту на глибину до 5 см.  

3. Внесення вапна. Вапнування здійснюють 

для дезінфекції, а також для зниження кислотності 

ґрунту. Норми розраховують залежно від рН соль-

ової витяжки ґрунту та нейтралізуючої здатності 

вапна [2]. 

4. Застосування органічних добрив. Вносять 

перегній або компост, залежно від забезпеченості 

ґрунту органічною речовиною від 0,5 до 5 т/га; на 

піщаних та супіщаних ґрунтах за низького вмісту 

гумусу (менше 2,5 %) – до 5,0 т/га, на торфових 

ґрунтах – 2,0 т/га, на важких ґрунтах із вмістом гу-

мусу 3,5 %. 

Табл. 1 

Комплекс технологічного процесу вирощування рибопосадкового матеріалу 

№ Назва етапу Період виконання (протягом року) 

1 Меліоративні роботи Вересень-березень 

2 Агрообробіток Після осіннього облову до льодоставу 

3 Внесення вапна На ставах з твердим дном – восени, після осушення ложа, з тор-

фовим дном – взимку, після промерзання ложа 

4 Застосування органічних добрив Вересень 

5 Підготовка кормових місць Квітень-вересень 

6 Наповнення ставів Березень 

7 Зариблення нагульних ставів Березень-квітень 

8 Профілактично-антипаразитарне 

оброблення риби 

Березень-квітень 

9 Покращення природної кормової 

бази ставів 

Вересень 

10 Внесення органічних добрив Квітень-червень 

11 Внесення мінеральних добрив Березень-вересень 

12 Вапнування ставів Травень-вересень, 1-2 рази на місяць 

13 Розпушування ложа ставів 1-2 на вегетаційний сезон, липень-серпень 

14 Рибоводно-біологічний 

контроль на ставах 

Не менше 2-х разів на місяць 
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5. Підготовка кормових місць. Кормові місця 

готують на глибині 0,5-1,0 м. шляхом ущільнення 

ґрунту вапном або піском. Кількість кормових 

місць розміром 2×3 м визначають з розрахунку 10-

12 місць на 1 га. За механічного роздавання кормів 

краще влаштовувати кормові смуги розміром 2×10 

м. Кормові місця відзначають віхами. 

6. Наповнення ставів. Вода повинна бути 

якісною, відповідати за хімічними та органічними 

показниками вимогам державних стандартів та ін-

ших нормативних документів. Використовують 

воду, зазвичай, ту, що йде наприкінці повені, бо 

вона має більше поживних речовин, необхідних для 

розвитку природної кормової бази. Заповнюють 

став водою поступово, починаючи з березня. Для 

запобігання проникненню у стави смітної риби та 

іншої хижої фауни надходження води обов'язково 

здійснюється через спеціальні гравійні та сітчасті 

фільтри [1]. 

7. Зариблення нагульних ставів. Зариблюють 

нагульні стави відразу після звільнення зимуваль-

них ставів від льодового покриву і проходження по- 

вені. Збільшення щільності посадки риб і пору-

шення їхнього видового співвідношення, зазвичай, 

призводить до розбалансування екосистеми ставів, 

погіршення природної кормової бази, гідрохіміч-

ного режиму, що негативно позначиться на рості 

риб і рибопродуктивності водойми. 

8. Профілактично-антипаразитарне оброб-

лення риби. Профілактичне оброблення посадко-

вого матеріалу виконують під наглядом іхтіопато-

логів відповідно до існуючих інструкцій та наста-

нов. 

9. Методи покращення природної кормової 

бази ставів. Рибопродуктивність ставів визна-

чається станом природної кормової бази, доступ-

ністю кормових організмів риб, ефективністю ви-

користання різних видів коро- пових риб, 

гідробіонтів окремих ланок трофічного ланцюга во-

дойми та інших факторів. Для збільшення кормо-

вих ресурсів водойми застосовують різні методи: 

удобрення ставів органічними та мінеральними 

сполуками, різні меліоративні заходи (боронування 

ложа ставів, скошування рослинності) [7]. 

10. Внесення органічних добрив. Як ор-

ганічні добрива у рибницьких господарствах засто-

совують перегній великої рогатої худоби, кінський 

гній, компости, пташиний послід. Надмірне вне-

сення органічних добрив може призвести до зни-

ження розчиненого у воді вмісту кисню, підви-

щення вмісту органічних речовин, інших небажа-

них явищ – метанового бродіння, денітрифікації 

тощо. При цьому погіршуються умови для розвитку 

кормових організмів, знижується засвоєння кормів 

рибою, погіршується її ріст. Комбікорми риба 

з'їдає, але зазвичай засвоює їх не повністю, і вони 

деякою мірою також стають органічними добри-

вами. Тому в нагульних ставах з ущільненими по-

садками риби краще обмежитись внесенням ор-

ганічних добрив тільки навесні, а влітку застосо-

вувати мінеральні сполуки та вапно[3]. 

11. Внесення мінеральних добрив. Міне-

ральні добрива застосовують, зазвичай, двох видів 

– фосфорні й азотні. З фосфорних добрив викори-

стовують суперфосфати простий та подвійний, 

рідше – томашлак, з азотних – аміачну селітру, 

сульфат амонію, аміачну воду. Ці добрива стиму-

люють розвиток фітопланктону, таксономічна 

структура якого значною мірою визначає газовий 

режим води. Внаслідок фотосинтезу водоростей 

відбувається активне насичення води киснем. 

12. Вапнування ставів. Вапнувати стави з ме-

тою профілактики необхідно з розрахунку – 100-

200 кг/га за одноразове внесення. Великий вміст ва-

пна може негативно вплинути на стан природної 

кормової бази. Вапнують водойми шляхом розпи-

лювання вапна по воді перед внесенням мінераль-

них добрив. 

13. Розпушування ложа ставів. Розпушу-

вання (боронування) ложа ставів у літній період є 

одним із шляхів мінералізації органічних речовин 

донних відкладів, а отже – вивільнення біогенів, 

необхідних для розвитку фітопланктону. Відразу 

після боронування вапнують і вносять, за потре-

бою, мінеральні добрива. 

14. Рибоводно-біологічний контроль на ста-

вах. Процес вирощування риби повинен супровод-

жуватися постійним контролем, оскільки лише за 

належної його організації є можливість застосувати 

ті чи інші заходи коригування виробничого процесу 

для усунення чинників, що стримують як розвиток 

кормової бази, так і темп росту риб. Необхідні та-

кож спостереження (не менше 2 разів на місяць) за 

розвитком природної кормової бази (фіто-, зоо-

планктон, зообентос), оскільки від її розвитку зале-

жить темп росту риби. 

Контроль за вирощуванням риби здійснюють 

внаслідок контрольних обловів один раз на декаду 

або двічі на місяць. Виловлену рибу (різні види) 

підраховують, зважують, визначають середню 

масу. Якщо риба відстала в рості, з'ясовують при-

чину і вживають заходів для усунення відставання. 

Треба також аналізувати витрати комбікормів на 

приріст риби за період перед контрольним обловом. 

Під час контрольних обловів здійснюють клінічний 

огляд риби на наявність зовнішніх ознак захво-

рювання. У разі потреби, рибу лікують, оскільки 

хвора риба відстає в рості. Не виявлені вчасно за-

хворювання призводять до масової загибелі риби. 

Виловлюють товарну рибу по воді сітковими 

знаряддями лову і через рибовловлювач. Облікову-

ють вирощену рибу об'ємно-ваговим методом [9]. 

Документування процесу риборозведення на 

ОБ'ЄДНАННІ "УКРРИБГОСП"наведено у табл. 2. 

У табл. 2 наведено типові форми в порядку 

переходу риби з одного технологічного процесу до 

іншого. Водночас передачу риби з одного процесу 

на інший (наприклад, із зимувального ставка до 

нагульного) та передачу (реалізацію) на сторону 

доцільно оформляти накладною-вимогою на 

відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів [10]. 
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Табл. 2 

Основні форми первинної документації процесу риборозведення на "ОБ'ЄДНАННІ "УКРРИБГОСП" 

Номер та назва фо-

рми 

Зміст форми Реквізити форми 

I. Вирощування рибопосадкового матеріалу 

Інкубаційно-селекційна робота 

П-335 "Журнал спо-

стережень з інкуба-

ції ікри" 

Записують (цілодобово) 

дані про умови інкуба-

ції ікри. 

Вид риби; дата запису; номер апарату; об'єм апарату; кіль-

кість закладеної ікри; кількість запліднень (%); час інкубації; 

температура води (макс. та мін.); вміст кисню; пересаджу-

вання личинок (тип ємності та 

час); вихід (%); підпис на кожну дату рибовода та бригадира. 

№ П-314 

"Журнал  

отримання статевих  

продуктів від плід-

ників" 

Записують (цілодобово) 

дані про результати ін-

кубації ікри. 

Вид риби; дата запису; кількість самок, від яких отримано ікру; 

кількість отриманої та закладеної ікри; номер апарату; об'єм апа-

рату; вихід личинок; напрямки використання личинок (реаліза-

ція, підрощування, вирощування тощо); підпис на кожну дату 

рибовода, 

бригадира та робітників інкубаційного цеху. 

№ П-303 

"Акт про ре- зуль-

тати інкубації ікри" 

Складається після переса-

джування личинок, отрима-

них із кожної партії,  

закладеної ікри на підставі 

форми  

№ П-314 у двох примірни-

ках: один – для бухгалтерії, 

інший – для рибовода. 

Зазначають дані про ре-

зультати інкубації ікри. 

Ті самі дані, що й у формі № П-314, тільки не на конкретну 

дату, а за період, плюс дані про склад комісії, що склала акт 

та дані про затвердження акта головою господарства (підпис 

та дата). 

Вирощування мальків 

№ П-304 

"Акт про резуль-

тати підрощування 

личинок" 

Складається після завер-

шення усього процесу підро-

щування на всі ставки за да-

ними форми 

№ П-303 у двох примірни-

ках: один – для бухгалтерії, 

інший – для рибовода. 

Склад комісії, що склала акт; номер та категорія ставка, де 

відбулося вирощування личинок; площа ставка; середня 

глибина ставка; вік личинок; кількість личинок, які поса-

джено у ставки; терміни підрощування – початок та кінець; 

кількість, середня вага та вихід (%) виловлених личинок; но-

мер ставка (господарства), куди посаджено (реалізовано) ли-

чинок; підписи членів комісії; дані про затвердження 

акта головою господарства (підпис та дата). 

Вирощування цьогорічки 

№ П-300 

"Акт про зариб-

лення вирощуваль-

ного ставка" 

Складається за фактом зари-

блення личинками вирощу-

валь-ного ставка у двох при-

мірниках: один – для бухга-

лтерії, інший – для 

рибовода. 

Склад комісії, що склала акт; номер та категорія ставка, 

де відбулося зариблення; період зариблення; площа ста-

вка; вид риби; спосіб отримання личинок; кількість і вік 

личинок; середня маса; підписи членів комісії; дані про 

затвердження акта головою господарства (підпис та 

дата). 

№ П-306 

"Акт про об- лов ви-

рощу- вального ста-

вка" 

Складається за фактом об-

лову вирощуваль-ного ста-

вка у двох примірниках: 

один – для бухгалтерії, ін-

ший – для рибовода. 

Склад комісії; номер та категорія ставка, де відбувся облов; 

період облову; площа ставка; вид риби; вік; вага; середня 

маса одного малька; кількість вилову; частка виходу; під-

писи членів комісії; дані про затвердження акта головою го-

сподарства (підпис та дата). 

П-302 "Акт 

про зариблення зи-

мувальних  

ставків" 

Складається за фактом зари-

блення зимувальних ставків 

у двох примірниках: один – 

для бухгалтерії, інший – для 

рибовода. 

Склад комісії, що склала акт; період зариблення; номер ста-

вка, де відбулося зариблення; площа ставка; дата зариб-

лення; вид і вік риби; дані про посаджених риб - кількість, 

середня маса одного цьоголітка, вага; номер ставка, з якого 

надійшла риба для зариблення; підписи членів комісії; дані 

про профілактичну обробку риби; дані про затвердження 

акта головою господарства (підпис та дата). 

Утримання цьогорічки у зимувальних ставках 

№ П-308 

"Акт про облов 

зиму- вальних  

ставків" 

Складається за фактом облову 

зимувальних ставків у двох 

примірниках: 

один – для бухгалтерії, інший 

– для рибовода. 

Містить реквізити, аналогічні формі 

№ П-306. 
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Відповідно до цього, облік витрат на першій 

стадії (рис. 1) ведеться на рахунку 231 "Виро-

щування рибопосадкового матеріалу". Перший 

етап скла- дається з трьох стадій: вирощування 

мальків, вирощування цьогорічки, утримання 

цьогорічки в зимувальних ставах. Облік витрат ве-

деться на окремих аналітичних рахунках під 

відповідними номерами: 2311, 2312, 2313. 

На аналітичному рахунку 2311 "Вирощування 

мальків" обліковують витрати на утримання маточ-

них, нерестових і малькових ставів, інкубаційних 

цехів та на утримання плідників у маточних і нере-

стових ставах (витрачання кормів, органічних і 

мінеральних добрив для внесення в маточні й нере-

стові стави, оплату праці з догляду за плідниками 

тощо). На рахунку "Вирощування мальків" витрати 

відображають за заданою номенклатурою витрат, 

за винятком статті "Сировина". 

При цьому до окремих стадій вирощування 

відносять витрати на утримання плідників, на сиро-

вину, матеріали, спрацювання і ремонт знарядь 

лову, промислового спорядження і промислового 

інвентарю, основну і додаткову заробітну плату ви-

робничих робітників з відрахуванням на соціальне 

страхування, витрати на утримання та експлуата-

цію машин і обладнання, транспортні витрати. 

Витрати на вирощування мальків відобража-

ють у відомостях або в картках. Стадія "Виро-

щування мальків" завершується після нерестового 

періоду і посадки мальків у вирощувальні стави. 

Після завершення виробничого циклу "Виро-

щування мальків" усі витрати, пов'язані з утриман-

ням плідників, отриманням мальків і їх посадкою у 

вирощувальні стави, списуються з аналітичного 

рахунку стадії "Вирощування мальків" на аналітич-

ний рахунок "Вирощування цьогорічки" та відобра-

жаються за статтею "Сировина". У бухгалтерсь-

кому обліку ці операції матимуть такий вигляд: 

внесено мінеральні та органічні добрива в стави 

(маточні, нерестові, малькові); 

 Дт 2311 "Вирощування маль-

ків"; Кт 201 "Сировина й матеріали" 

- списано вартість кормів на вирощування маль-

ків; 

 Дт 2311 "Вирощування маль-

ків"; Кт 201 "Сировина й матеріали" 

- нараховано суму спрацювання знарядь лову, 

промислового спорядження та інвентарю; 

 Дт 2311 "Вирощування мальків"; Кт 132 "Знос ін-

ших необігових матеріальних активів" 

- нараховано заробітну плату виробничим робіт-

никам; 

 Дт 2311 "Вирощування мальків"; Кт 661 

"Розрахунки за заробітною платою" 

- на суму відрахувань на соціальне страхування; 

 Дт 2311 "Вирощування мальків";

 Кт 65 "Розрахунки за страхуванням"  

- списано суму розподілених загальновиробни-

чих витрат за звітний період; 

 Дт 2311 "Вирощування мальків"; Кт 91 "За-

гальновиробничі витрати"списано витрати, пов'язані 

з вирощуванням мальків. 

 Дт 2311 "Вирощування мальків"; Кт 2312 

"Вирощування цьогорічки" 

На аналітичному рахунку 2312 "Вирощування 

цьогорічки" за статтею "Сировина" обліковують 

кількість і вартість мальків, посаджених із нересто-

вих (малькових) у вирощувальні стави, а також 

вартість купованої сировини (мальків) за встанов-

леними цінами з додаванням транспортно-за-

готівельних витрат (якщо вони не включені у вста-

новлені ціни). Витрати, які припадають на наступні 

стадії, називають незавершеним виробництвом. 

Процес вирощування цьогорічки на цій стадії про-

довжується до облову вирощувальних ставів. Бух-

галтерські проведення з обліку витрат на виро-

щування цьогорічки аналогічні проведенням з 

обліку витрат на вирощування мальків. 

На повносистемних господарствах 

собівартість риби, зазвичай, визначається по кож-

ному технологічному переділу. Щодо таких госпо-

дарств у "ОБ'ЄДНАННІ УКРРИБГОСП" 

В методрекомендаціях зазначено, що 

собівартість 1 тис, мальків визначають шляхом 

ділення суми витрат на утримання плідників, що 

знаходяться протягом року в маточниках і нересто-

вих ставках, на кількість мальків, пересаджених з 

нерестових ставків. Собівартість одного центнера 

цього- літок визначають діленням загальної вар-

тості мальків та витрат на вирощування рибопосад-

кового матеріалу (цьогорічка) на кількість цент-

нерів обчисленої продукції. При цьому середня 

маса цьогорічки приймається за 40- 60 грамів.  

Вартість цьогорічок, що залишилися в ставках-

зимівниках, розглядають як витрати на незавер-

шене виробництво, що переходить на майбутній 

рік. До витрат на утримання вигульних ставків за-

раховують вартість випущених цьоголіток і вит-

рати на їх вирощування до вилову і реалізації. Фак-

ІІ. Вирощування товарної риби 

П-301  

"Акт про зариб-

лення нагульного 

ставка" 

Складається за фактом зариб-

лення нагульного ставка у 

двох примірниках: один – для 

бухгалтерії, інший – для рибо-

вода. 

Містить реквізити, аналогічні формі 

№ П-302. 

№ П-307 

"Акт про облов на-

гульного ставка" 

Складається за фактом об-

лову нагульного ставка у 

двох примірниках: 

один – для бухгалтерії, ін-

ший – для рибовода. 

Містить реквізити, аналогічні формам 

№ П-306 та № П-308. 
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тичні витрати на вирощування живої риби на охо-

плюють такі статті витрат: рибопосадковий ма-

теріал (власний, завізний із філій, покупний), корми 

(комбікорм, пшениця, інші корми, пивна дробина, 

барна), профілактичні препарати, запасні частини, 

ПММ, інші матеріали, канцтовари, електроенергія, 

заробітна плата, нарахування на заробітну плату, 

відрядження, амортизація, послуги транспорту, ве-

теринарні свідоцтва, фіксований сільськогоспо-

дарський податок, охорона (військова частина), 

інші витрати. Перелік даних статей формує 

собівартість вирощування 1 кг риби. Якщо відняти 

власний рибопосадковий матеріал та амортизацію, 

то отримаємо значення собівартості вирощування 1 

кг риби за мінусом власного рибопосадкового ма-

теріалу та амортизації, а додавши зальновиробничі 

та адміністративні витрати, отримаємо загальні 

витрати на вирощування риби. Собівартість 1 ц то-

варної риби визначають діленням всіх витрат на її 

вирощування на кількість одержаної товарної риби. 

Рибопосадковий матеріал та товарну рибу відно-

сять на незавершене виробництво, тобто облікову-

ють на рахунку 23. 

Висновок.  

Важливим завданням для рибницьких госпо-

дарств є розвиток на класифікації витрат. Значний 

вплив на фінансові результати має облікова 

політика Дослідження обліку формування собівар-

тості риби на підприємстві дає змогу зробити вис-

новки і пропозиції щодо удосконалення обліку вит-

рат на виробництво та зниження собівартості про-

дукції, а саме: запровадити ефективну систему 

контролю облікових процесів у галузі риборозве-

дення. Насамперед, необхідно посилити контроль в 

управлінні витратами за місцями їх виникнення та 

центрами відповідальності на кожному з етапів ри-

борозведення. Ефективний та послідовний кон-

троль дасть змогу виявити та усунути вади у фор-

муванні собівартості продукції. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности биохимических и гематологических показателей крови у новорож-

денных телят в зависимости от сезона рождения. У телят, родившихся зимой, больше концентрация лей-

коцитов, тромбоцитов и альбумина. У телят, родившихся летом, выше показатели углеводного, белкового, 

минерального обмена и активность энзимов. 

Abstract 

In article features of biochemical and hematologic indicators of blood at newborn calfs depending on a birth 

season are considered. At the calfs who were born in the winter concentration of leukocytes, platelets and albumine 

is more. At the calfs who were born in the summer indicators of carbohydrate, proteinaceous, mineral exchange 

and activity of enzymes are higher. 

Ключевые слова: новорожденные телята, кровь, время года. 

Keywords: newborn calfs, blood, season. 

 

Исследование выполнено за счет средств феде-

рального бюджета по заказу Минсельхоза России в 

2020 году 

The study was carried out at the expense of the 

federal budget on the order of the Ministry of Agricul-

ture of Russia in 2020 

Введение. Индустриализация животноводства, 

с одной стороны, предъявляет все более высокие 

требования к состоянию здоровья крупного рога-

того скота, с другой, позволяет провести его оценку 

на месте. Показатели крови широко используются 

в ветеринарии, и представляют надежный индика-

тор текущего состояния организм, так как именно 

кровь является стационарной физико-химической 

системой наиболее чутко реагирующей на сдвиги в 

гомеостазе [1; 2]. Изучение влияния неблагоприят-

ных экологических факторов на организм живот-

ных – один из фундаментальных вопросов совре-

менной физиологии и ветеринарной экологии [4]. 

Довольно часто ученые исследуют влияние эндо- и 

экзогенных факторов, таких как генотип, физиоло-

гическое состояние, направление продуктивности, 

сезон года на иммунобиологическое состояние ко-

ров [5]. В тоже время остается не до конца выяснен-

ными вопросы, связанные с влиянием времени года 

на гематологические и биохимические показатели 

крови новорожденных телят. 

Цель исследования: оценить гематологические 

и биохимические показатели крови телят, родив-

шихся в летнее и зимнее время года. 

Материалы и методы исследования. В научно-

производственный опыт включены телята костром-

ской породы, полученные от коров 3-4-летнего воз-

раста. Содержание коров безвыгульное, тип корм-

ления силосно-концентратный, поение без ограни-

чений. Коровы имели одинаковые показатели про-

дуктивности, живую массу и состояние здоровья.  

У новорожденных телят до первой выпойки 

молозива проводили взятие крови из яремной вены. 

Пробы крови получали в специальные вакуумные 

пробирки с К3 ЭДТА и исследовали на автоматиче-

ском гематологическом анализаторе BCE-90Vet, с 

активатором свертывания – на полуавтоматиче-

ском биохимическом анализаторе BA-88A. 

Статистическую обработку данных проводили 

с помощью табличного процессора Excel. 

Результаты исследования. 

После рождения на организм телят обрушива-

ется лавина различных стрессоров. Приспособле-

ние молодого организма к воздействию факторов 

окружающей среды происходит в ходе его онтоге-

неза, одновременно с адаптацией совершенству-

ются неспецифические механизмы защиты [3; 7]. 

Анализ данных табл.1 показал, что у телят, родив-

шихся в разные сезоны года отличается концентра-

ция общего белка в сыворотке крови и соотношение 

белковых фракций, а именно содержание общего 

белка больше у телят родившихся в летний период 

на 13,7% (р≤0,05), в основном, за счет глобулино-

вой фракции. Процентное содержание глобулина в 

крови у телят, родившихся летом больше на 6,8% 

(рис.1). Соответственно, у телят, родившихся зи-

мой, доминируют альбумины, что свидетельствует 

о преобладании анаболизма и состоянии антиток-

сического барьера [8]. 
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Рис.1. Процентное содержание альбумина и глобулинов в сыворотке крови у телят. 

 

У телят родившихся летом на 44,0% (р≤0,01) 

выше содержание глюкозы, что, вероятно, связано 

с гипоксией, вызванной накоплением в клетках и 

тканях организма продуктов перекисного окисле-

ния липидов из-за высокой температуры, влажно-

сти и концентрации углекислого газа в животно-

водческом помещении. Так же об активации угле-

водного обмена у телят, родившихся летом, 

свидетельствует более высокая активность щелоч-

ной фосфатазы, 732,63 ед/л против 565,54 ед/л у те-

лят, родившихся зимой. Кроме того, у телят, родив-

шихся в летний период более высокая активность 

трансаминаз: уровень аспартатаминотрансферазы 

(АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ) больше 

на 13,7% и 82,7% (р≤0,01), соответственно. 

Активность ферментов, содержание глюкозы в 

сыворотке крови телят, родившихся летом, свиде-

тельствуют о вовлечении в процессы обмена и ми-

неральных веществ. Очень важным компонентом 

для новорожденных является содержание фосфора, 

так как он участвует во всех реакциях переамини-

рования и декарбоксилирования [10], его концен-

трация в сыворотке крови телят, родившихся ле-

том, превысила таковое у телят, родившихся зимой 

на 27,6% (р≤0,05). Также у телят, родившихся ле-

том, содержание магния больше на 7,7%, а кальция 

меньше на 22,8%. Несмотря на выраженный дисба-

ланс кальция и фосфора в крови, для новорожден-

ных телят это не является патологическим состоя-

нием. 

У телят, родившихся летом, более высокая ак-

тивность ферментов, содержание глюкозы и белка, 

в том числе, глобулинов, свидетельствует о актив-

ном формировании иммунной системы. 

Таблица 1 

Биохимические показатели у новорожденных телят родившихся в летний и зимний период, M±m, n=10 

Показатель Телята, родившиеся летом Телята, родившиеся зимой 

АСТ, ед/л 63,28±5,99 55,66±2,19 

АЛТ, ед/л 21,45±1,04 11,74±1,63 

Щелочная фосфатаза, ед/л 732,63±46,84 565,54±57,37 

Общий белок, г/л 67,5±3,91 56,46±1,59 

Альбумин, г/л 34,7±1,64 32,86±1,85 

Глобулины, г/л 37,83±2,56 23,60±1,20 

Белковый коэффициент 1,07±0,05 1,40±0,13 

Глюкоза, ммоль/л 4,87±0,15 3,38±0,16 

Общий кальций, ммоль/л 2,13±0,06 2,76±0,07 

Неорганический фосфор, ммоль/л 2,45±0,22 1,92±0,04 

Магний, ммоль/л 0,88±0,05 0,82±0,03 

 

Оценка общего анализа крови телят родив-

шихся летом и зимой показала отсутствие досто-

верной разницы в содержании эритроцитов 

(табл.2). Несколько больше была концентрация ге-

моглобина и гематокритная величина у телят, ро-

дившихся летом. Тем не менее, в обеих группах жи-

вотных показатели не выходили за пределы рефе-

ренсных значений [6]. 

У телят, родившихся зимой, больше циркули-

рующих в крови тромбоцитов на 35,7% (р≤0,05) и 

значительно, более чем в два раза, лейкоцитов. Ве-

роятно, эти особенности постэмбрионального кро-

ветворения, связаны с временем года и являются 

адаптационно-приспособительной реакцией орга-

низма телят [9].  
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Таблица 2 

Гематологические показатели у новорожденных телят, родившихся в летний и зимний период,  

M±m, n=10 

Показатель Телята, родившиеся летом Телята, родившиеся зимой 

Эритроциты, ×1012/л 6,71±0,44 6,97±0,04 

Гемоглобин, г/л 105,0±4,21 98,40±2,08 

Гематокрит, % 33,2±1,3 30,16±0,58 

Лейкоциты, ×109/л 6,73±0,08 15,86±0,13 

Тромбоциты, ×109/л 264,8±7,1 359,40±5,68 

 

Заключение. Проанализировав результаты ге-

матологических и биохимических исследований 

крови новорожденных телят, родившихся в летний 

и зимний сезон года, можем отметить следующее: 

- у телят, родившихся летом, более высокая ак-

тивность ферментов, содержание фосфора, магния, 

глюкозы, белка, в том числе гемоглобина и глобу-

линов; 

- у телят, родившихся зимой, более высокое со-

держание гемоцитов: тромбоцитов и лейкоцитов.  
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Анотація 

В даній статті обґрунтували використання різних форм і джерел (Мn) Мангану, Cu (Купруму) і Zn 

(Цинку) в раціонах корів з урахуванням їхнього фізіологічного стану і рівня продуктивності. 

Abstract 

In this article, the use of various forms and sources Mn, Cu, and Zn in the diets of cows was justified, taking 
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Молочне скотарство є однією з ефективних га-

лузей тваринництва, яка забезпечує населення 

цінними продуктами харчування. Тому з метою 

збільшення обсягів виробництва молока в Україні 

проводиться подальша робота зі створення нових 

високопродуктивних порід, типів і ліній тварин. 

Поряд з цим удосконалюються норми їх годівлі, 

тому що організація повноцінної годівлі – одне з 

найбільш важливих завдань у реалізації генетич-

ного потенціалу тварин. Вирішальним фактором 

повноцінної годівлі є її рівень, який визначається 

кількістю енергії, протеїну, незамінних амінокис-

лот, жирів, вуглеводів та широким спектром 

біологічно активних речовин, які мають надходити 

в організм з кормами в оптимальних співвідношен-

нях. 

На території України знаходиться ряд 

геохімічних провінцій, для яких є характерною не-

стача тих чи інших мікроелементів у ґрунтах, кор-

мах, а також у раціонах тварин. Нестача мікроеле-

ментів у раціонах призводить до порушення обміну 

речовин в організмі тварин, зниження їхньої про-

дуктивності, якості продукції, імунітету та до ви-

никнення різних захворювань. Для поповнення 

раціонів дефіцитними мікроелементами застосову-

ють різноманітні премікси. 

Важливу роль у профілактиці мікроелемен-

тозів відіграє раціональна годівля тварин добро-

якісними кормами. З кормами мікроелементи над-

ходять у вигляді складних металоорганічних спо-

лук, з яких вони легко засвоюються. Проте, одні 

лише корми не задовольняють потребу високопро-

дуктивних корів в окремих мікроелементах, тому 

до їх раціонів уводять різні премікси та 

комбікорми, що містять неорганічні солі. Неор-

ганічні солі мікроелементів, у складі комбікормів 

не завжди безпечні для здоров’я тварин і мають 

низьку біологічну доступність.  

Підвищують біологічну доступність мікроеле-

ментів їх комплексні сполуки з амінокислотами та 

іншими органічними речовинами, так званими 

лігандами.  

Взаємодія іонів металів з лігандами полягає в 

їх координації, здебільшого ліганди зв’язуються з 

іонами мікроелементів через аміно- та кар-

боксильні групи. Мікроелементи хелатного ком-

плексу, який складається з металів та лігандів, ма-

ють високу біологічну активність та засвоюваність 

(95–100 %). За рахунок поступового розриву хелат-

них зв’язків препарати проявляють пролонговану 

дію. При відщепленні мікроелементів ліганди ефек-

тивно використовуються організмом. Все це дає 

змогу зменшувати дози мікроелементів, а також по-

зитивно вирішувати екологічні та економічні про-

блеми. Впровадження цих препаратів у вироб-

ництво дозволяє позбутися забруднення навко-

лишнього середовища важкими металами. Таким 

чином, дія життєво необхідних елементів в ор-

ганізмі тварин залежить не тільки від їх кількості, а 

й від форми, в якій вони знаходяться.  

Враховуючи вищевикладене, нами була по-

ставлена мета на основі результатів проведення за-

планованих досліджень з’ясувати, як вплинуть на 

продуктивність корів та якість молока неорганічні 

та органічні форми мікроелементів. 

Організація годівлі високопродуктивних корів 

має ґрунтуватися на наукових положеннях щодо фі-

зіологічної потреби їх у комплексі поживних речо-

вин та вмісту в них доступної енергії. При цьому 

необхідно враховувати, що потреба корів у пожив-

них і біологічно активних речовинах змінюється за-

лежно від їхньої живої маси, вгодованості, віку, рі-

вня продуктивності, складу молока та характеру те-

хнології його виробництва, від періодів лактації.  

Найбільш інтенсивна лактаційна діяльність під 

впливом нейрогуморальної регуляції спостеріга-

ється у перші місяці лактації. Синтез молока у цей 

період відбувається за рахунок мобілізації запасів 

поживних речовин з організму, тому при неповно-

цінній годівлі в цей період можливі найбільші 

втрати живої маси корів. Апетит корів у ранній 

період лактації значно нижчий, ніж в наступні 

періоди, тому для збільшення споживання коро-

вами сухої речовини, корми мають бути високо-

якісними, легкоперетравними та легкозасвоюва-

ними. Крім того, у сухій речовині необхідно кон-

тролювати концентрацію поживних та біологічно 

активних речовин.  

Потреба корів в сухій речовині розраховується 

на 100 кг живої маси і становить на добу 3,6–4,0 кг, 

а для корів – рекордисток – до 7 кг.  

Оптимальна норма споживання сухої речо-

вини коровами по періодах лактації залежить також 

від рівня їхньої продуктивності. При цьому необ-

хідно враховувати, що потреба корів в енергії зрос-

тає значно швидше, ніж спроможність споживати 

суху речовину.  

У період роздою концентрація енергії в 1 кг су-

хої речовини високопродуктивних корів має бути – 

від 11,8 до 14,2 МДж, в період виробництва молока 

середня – 9,4–11,8 МДж і в період запуску – до 9,4 

МДж обмінної енергії.  

Рівень енергетичного живлення на кожні 100 

кг живої маси корів має зростати, в 6–7 разів при 

добових надоях 40–50 кг, порівняно з підтримую-

чою годівлею.  

Згідно з даними збільшення концентрації об-

мінної енергії в 1 кг сухої речовини раціонів від 8,7 

до 11,2 МДж обмінної енергії при годівлі корів до-

схочу, добові надої зросли від 10 до 35 кг, а витрати 

кормів на 1 кг молока знизилися з 6,6 до 5,1 МДж.  

Важливе значення при повноцінній годівлі ви-

сокопродуктивних корів має протеїн, особливо 

його розчинна і нерозчинна фракції та незамінні 

амінокислоти, які необхідні для оновлення білків 

організму, синтезу ферментів, гормонів, імунних 

тіл, а також білка молока.  

Забезпеченість раціонів протеїном з певною 

кількістю незамінних амінокислот, за даними ба-

гатьох науковців, є недостатнім чинником для оп-

тимального засвоєння білка. Необхідно врахо-

вувати також фактор доступності використання 

амінокислот організмом тварин, який у жуйних тва-

рин залежить від вмісту в рубці розчинного та не-

розчинного протеїну та його вивільнення із корму в 

процесі травлення.  
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Високопродуктивні корови потребують вищих 

рівнів сирого протеїну та важкорозчинної його 

фракції, при цьому підвищений вміст важкорозчин-

ного протеїну у рубці сприяє кращому споживанню 

сухої речовини корму та збільшення продуктив-

ності корів.  

Корми, в яких на одну кормову одиницю при-

падає менше 100 г перетравного протеїну, є не за-

безпечує норму годівлі.  

Кількість сирого протеїну в раціонах корів має 

становити за добовим надоєм: 30–40 кг – 16,5–18,5 

%; 25–30 кг – 15,5–16,5 %; 20–25 кг – 15–16 %; 15–

17 кг – 12–13 %, а за надою 10 кг – 11–12 %. Підви-

щені норми сирого протеїну слід використовувати 

лише в годівлі молочних корів у період роздою.  

Особливе значення в годівлі худоби мають 

легко перетравні вуглеводи (легкорозчинний цу-

кор, крохмаль) як основне джерело енергії. Важли-

вим кормовим фактором, що впливає на ефек-

тивність використання енергії, є рівень і співвідно-

шення легкоперетравних вуглеводів (цукор, 

крохмаль) до перетравного протеїну. За нормами 

вони коливаються 2-3:1, за зарубіжними – 1,7:1.  

Важливо при годівлі високопродуктивних 

корів забезпечувати нормальну життєдіяльність 

мікроорганізмів у рубці за рахунок оптимального 

співвідношення між цукром і перетравним про-

теїном, у відповідності до норми всього повинно 

становити 0,8–1,2:1. За малої кількості цукру нор-

мальна величина рН хімусу рубця знижується до 

5,0 (при нормі 6–6,5), що надто пригнічує розвиток 

мікроорганізмів, призводить до погіршення пере-

травності поживних речовин кормів, а при такій 

тривалій годівлі у корів розвивається ацидоз та 

остеомаляція.  

Надлишок цукрів спричинює депресію трав-

лення або в кращому випадку спрямовує їх на 

відкладання жиру у тілі, а не на синтез молока. Ос-

новними джерелами цукру для корів у зимовий 

період мають бути сіно та сінаж високої якості, кор-

мові буряки та кормова меляса.  

У жуйних тварин цукор впливає на за-

своювання організмом Нітрогену, органічних кис-

лот, каротину і мінеральних речовин. Цукру в 

раціоні має міститися 80–150 г на 100 г перетрав-

ного протеїну, а крохмалю – в 1,5–2 рази більше, 

ніж цукру.  

Клітковина має значення не лише як поживний 

субстрат, але й як об’ємистий, повільно перетрав-

люваний корм, необхідний для нормальної мото-

рики шлунково-кишкового тракту. Крім того, 

рівень клітковини має велике значення для пере-

травності поживних речовин раціону. При збіль-

шенні в раціонах жуйних клітковини від 14 до 35 % 

перетравність органічних речовин знижується, 

відповідно, від 75 до 61 %.  

Досконале вивчення впливу легкоперетравних 

вуглеводів на утилізацію клітковини показало, що 

рубцеві бактерії дуже чутливі до змін концентрації 

цукру. Невелика кількість цукру може стимулю-

вати процес перетравлення клітковини. Введення в 

раціон жуйних цукру в кількості 1–2 г на 1 кг живої 

маси тварини підвищує перетравність клітковини. 

Навпаки, велика кількість спричиняє зниження її 

перетравності. Тому кількість клітковини в раціоні 

дійних корів має становити 18 і 28 % від сухої ре-

човини корму, залежно від молочної продуктив-

ності. Для тільних сухостійних корів цей показник 

становить 25 % за їхньої живої маси 500 кг.  

В останні роки все більше уваги приділяється 

збалансованості раціонів за вмістом жиру, який є не 

тільки джерелом доступної енергії, але й забезпечує 

організм тварини незамінними факторами жив-

лення – деякими жирними кислотами, з жиром та-

кож надходять до організму тварин жиророзчинні 

вітаміни.  

У раціони корів слід вводити жир у кількості 

35 г на одну кормову одиницю, що є достатнім для 

потреб корів для забезпечення молочної продуктив-

ності.  

Велика роль у годівлі високопродуктивних 

корів відводиться мінеральним речовинам. При не-

достатньому їх надходженні з кормами в організм 

тварин знижується їх енергетична забезпеченість, 

молочна продуктивність, порушується відтворна 

функція, виникають захворювання (остеомаляція, 

родильний парез та інші).  

У годівлі тварин відводиться велика увага 

Кальцію і Фосфору, які необхідні для нормального 

функціонування організму корів.  

Жуйним тваринам, як правило, не вистачає 

Фосфору, що належить до ферментів активаторів-

каталізаторів, тобто таких, які виконують одно-

часно каталітичну дію і певну фізіологічну 

функцію. Він активує обмінні процеси в організмі і 

покращує відтворення.  

За недостатнього надходження Фосфору в ор-

ганізм корів зменшуються прирости їхньої живої 

маси, втрачається апетит, знижується молочна про-

дуктивність та ефективність використання пожив-

них речовин кормів, порушується функція яєч-

ників, що спричинює зниження естрогенної сек-

реції на ранніх стадіях вагітності, яка 

припиняється.  

У підвищенні біологічної повноцінності 

годівлі молочних корів худоби значну роль відігра-

ють мікроелементи – Ферум, Купрум, Цинк, Йод, 

Кобальт, Манган.  

Оскільки, мінеральні речовини тісно пов’язані 

з вітамінами в обміні поживних і біологічно актив-

них речовин, то в годівлі високопродуктивних 

корів необхідно велику увагу приділяти їх вітамін-

ному живленню. Вітамінні і мінеральні добавки 

слід згодовувати з урахуванням продуктивності і 

фізіологічного стану тварин.  

На сьогодні у годівлі корів нормуються лише 

жиророзчинні вітаміни А, D, Е, які мають постійно 

надходити з кормами. Проте, останніми досліджен-

нями науковців доведена необхідність у деяких 

випадках контролювати раціони високопродуктив-

них корів за вітамінами групи В і К, незважаючи на 

те, що вони утворюються при бактеріальному син-

тезі у рубці жуйних.  

Вітамін А впливає на білковий, жировий, ву-

глеводний і мінеральний обмін, на функцію залоз 

внутрішньої секреції, основним джерелом цього 
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вітаміну є каротин. У раціоні для корів має 

міститися не менше 50 мг каротину на 1 кг сухої ре-

човини.  

Вітамін D бере участь в обміні вуглеводів, 

жирів, білків та інших важливих компонентів, від 

його вмісту залежить здоров’я і продуктивність 

корів, оскільки він є незамінним фактором їх жив-

лення. Він бере участь в індукуванні утворення 

кальцієзв’язуючого білка та у всмоктуванні 

Кальцію, Фосфору, Мангану, Феруму, Марганцю, 

Кобальту, Цинку в тонкому відділі кишковику. 

Мінімальна потреба у вітаміні D – 10 МО на 1 кг 

живої маси, оптимальна норма – 20–30 МО/кг.  

Для нормального розвитку плода та правиль-

ного обміну речовин у матері особливе значення 

має надходження у її організм вітамінів А і D. Не-

стача вітаміну А може призвести до аборту, за-

тримки посліду та народження слабкого приплоду.  

Важливим для забезпечення молочної продук-

тивності є введення до складу раціонів вітаміну Е. 

Він тісно пов’язаний із сульфогідрильними гру-

пами ряду ферментів і з метаболізмом гормонів і го-

надотропінів, необхідний для синтезу ДНК, бере 

участь в обміні ліпідів та амінокислот. Норма 

вітаміну Е становить 20–30 мг/кг сухої речовини.  

Токоферол регулює білковий, жировий об-

міни, впливає на функцію надниркових і щито-

подібної залоз, відтворну здатність. Тварини отри-

мують вітамін Е з кормом. В раціоні корів на 1кг 

сухої речовини корму має припадати 30 мг вітаміну 

Е.  

Велику роль відіграють вітаміни групи В, які 

безпосередньо синтезуються в рубці жуйних: 

тіамін, пантотенова і фолієва кислоти, біотин, 

вітамін В12 і вітамін К. Причому концентрація пере-

рахованих вітамінів у рубці, залежними від умов 

годівлі, може в десятки разів перевищувати цей по-

казник у раціоні. Наявність інтенсивного бак-

теріального синтезу майже повністю задовольняє 

потребу у вітамінах групи В і К.  

Вітамін С бере участь у найважливіших 

біологічних процесах організму (клітинне дихання, 

окиснення, всмоктування). Практично всі тварини 

здатні синтезувати вітамін С. Встановлено його по-

зитивний вплив на кровотворні й імунобіологічні 

процеси в організмі. Важливу роль вітамін С 

відіграє у процесах утворення колагену. 

Досліджуючи, розкрили механізми позитив-

ного впливу мікроелементів на організм тварин. 

Мікроелементи сприяють підвищенню активності 

ферментів шлунково-кишкового тракту, покра-

щують перетравлення і використання організмом 

поживних та біологічно активних речовин і тим са-

мим підвищують коефіцієнт корисної дії кормів та 

продуктивність тварин.  

Мінеральний склад кормів залежить від типу 

ґрунтів, кліматичних умов, виду рослин, фази веге-

тації, агрохімічних заходів, технології зберігання і 

використання та інших чинників. 

Обмін мінеральних елементів не можна 

розглядати окремо, незалежно або ізольовано один 

від одного. У складному процесі обміну речовин в 

організмі мінеральні елементи перебувають у 

тісному зв’язку і взаємодії не лише між собою, але 

й з органічними компонентами.  

На багато функцій в організмі мінеральні еле-

менти впливають не окремо, а парами або групами, 

справляючи однакову дію, проте, деякі з них є ан-

тагоністами. Надлишкове надходження окремих 

елементів може завдати шкоди або спричинити 

отруєння, оскільки організм неспроможний вчасно 

виділити їх. Іноді окремі елементи замінюють один 

одного при утворенні органічно-мінеральних спо-

лук, що можна досить часто виявити в деяких фер-

ментів.  

У зв’язку з цим нерідко спостерігається не-

стача одних і надлишок інших елементів, що приз-

водить до виникнення захворювань, зниження про-

дуктивності, запліднення, погіршення якості про-

дукції та ефективності використання корму. Щоб 

запобігти цьому, використовують різні сполуки, 

проте їх біологічна доступність неоднакова. Крім 

того, технологічні властивості солей мікроеле-

ментів істотно впливають на якість преміксів і 

комбікормів.  

Взаємодія мікроелементів один з одним є важ-

ливим фактором у живленні тварин. Вивчати 

взаємозв’язки мінеральних елементів і поживних 

речовин досить важко, оскільки від кількості до-

сліджуваних елементів у раціоні залежить кількість 

груп тварин у досліді. Тому дослідники рідко вив-

чають у досліді більше трьох мінеральних еле-

ментів.  

У годівлі високопродуктивних корів особливо 

важливу роль відіграють Кобальт, Купрум, Йод, 

Ферум, Манган, Цинк, Селен і Молібден. Манган, 

Купрум і Кобальт дуже часто містяться в кормах 

лише в незначній кількості. Тому для підтримки 

нормального обміну речовин та забезпечення мо-

лочності необхідно давати високопродуктивним 

коровам ці елементи додатково, у вигляді солей або 

хелатних сполук. Крім того, потреба високопродук-

тивних корів у мікроелементах значно збіль-

шується при надмірному вмісті у кормовому 

раціоні деяких макроелементів. Так, наприклад, за 

високого вмісту у раціоні Кальцію знижується всм-

октування Цинку, а за його надлишку – Йоду. Крім 

цього, при підвищеному вмісті у раціоні Кальцію і 

фітинової кислоти збільшується потреба тварин у 

Цинку, оскільки при цьому утворюється кальціє-

цинко-фітатний комплекс у шлунково-кишкового 

тракті. Такий складний комплекс вважається важ-

корозчинним і практично недоступним для ор-

ганізму в процесі перетравлення і засвоєння.  

Встановлено вплив Мангану на зниження 

рівня цукру в крові, що супроводжується зміною 

гліко- літичної та амілолітичної активності крові. 

Найбільш активну дію на обмін жирів і ліпідів 

справляє Манган, який підсилює ліпотропну дію 

холіну.  

Манган позитивно впливає на процес крово-

творення у тварин, а також на обмін азотистих ре-

човин.  

Процеси остеогенезу, пігментації і кера-

тинізації вовни, формування меланіну, колагену, 
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еластину, відкладання солей Кальцію і Фосфору 

відбувається за безпосередньої участі Купруму. 

Для проведення досліду було сформовано 5 

груп по 10 голів, одна контрольна і чотири дослідні, 

схема проведення досліду представлена у таблиці 1.  

Таблиця 1 

Схема проведення досліду 

Група Кількість голів у групі Досліджуваний фактор 

1 контрольна 10 ОР 

2 дослідна 10 ОР + CuSO4-27,4 г/т; ZnSO4-379,4 г/т; Mn-169 г/т 

3 дослідна 10 ОР + MnSO4-295,4 г/т, ZnSO4-379,4 г/т; Cu-65 г/т 

4 дослідна 10 ОР + CuSO4-27,5 г/т; MnSO4-295,4 г/т; Zn-300 г/т 

5 дослідна 10 ОР + Mn-169 г/т, Cu-65 г/т, Zn-300 г/т 

 

Відбір середніх проб молока для аналізу про-

водили згідно з загальноприйнятими методиками. 

В даному випадку дуже важливо було визна-

чити сумарний ефект використання цих елементів 

організмом, з утворенням і нагромадженням основ-

них метаболітів у крові, які беруть участь у тому чи 

іншому обміні речовин (табл.2). 

Таблиця 2 

Гематологічні показники крові піддослідних корів (M±m; n=5) 

Показник  

Група 

контрольна дослідна 

1-а 2-а 3-я 4-а 5-а 

Еритроцити, 1012/л  9,69±0,283 9,85±0,217 10,01±0,266 9,86±0,309 9,86±0,311 

Гемоглобін, г/л  121,2±0,647 122,3±0,758 122,7±0,513 121,7±0,622 123,1±0,820 

Лейкоцити, 109/л  8,24±0,133 8,01±0,116 7,95±0,188 8,20±0,115 8,21±0,124 

Загальний білок,г/л  78,7±0,273 79,8±0,167* 81,4±0,210** 80,3±0,189** 80,3±0,190** 

Альбуміни, г/л  31,2±0,18 32,4±0,22 32,9±0,15 32,7±011 34,3±0,09 

α-глобуліни, г/л  7,0±0,03 6,4±0,02 6,9±0,03 6,8±0,04 6,8±0,03 

β-глобуліни, г/л  9,2±0,05 8,4±0,02 8,2±0,04 8,3±0,01 8,3±0,03 

γ-глобуліни, г/л  21,8±0,04 23,0±0,05*** 24,4±0,08*** 24,2±0,06*** 24,2±0,07*** 

Кальцій, ммоль/л  2,48±0,253 2,56±0,216 25,8±0,176 25,4±0,143 25,7±0,151 

Неорганічний Фосфор, 

ммоль/л  
2,20± 0,346 2,23± 0,266 2,28± 0,190 2,24± 0,152 2,28± 0,148 

Купрум, мкмоль/л  138,5± 2,78 152,2± 3,521 186,2± 2,01*** 157,8± 2,09* 197,6± 2,01*** 

Цинк, мкмоль/л  340,4± 2,78 378,8± 1,87* 377,9± 7,27* 396,8± 5,33* 416,8± 5,22* 

Манган, мкмоль/л  34,5±3,02 43,5±1,89* 37,7±7,28 37,8±5,41 47,8±5,36* 

Лужний резерв об% СО2  50,2±2,10 52,1±1,87 51,0±2,02 51,3±1,98 51,9±1,85 

ЛЖК, мг%  10,22± 0,385 12,20± 0,323*** 12,96± 0,547*** 12,92± 0,425*** 16,96± 0,421*** 

Каротин, мг %  0,174± 0,0402 0,226± 0,0334 0,199± 0,0511 0,201± 0,0398 0,228± 0,0278 

Пероксидаза, од./г ге-

моглобіну  
22,4±1,19 18,3±1,72 16,4±1,08* 15,5±0,91* 15,5±0,92* 

Каталаза, од./г гемоглобіну  1,99±0,092 2,18±0,109 2,25±0,083 2,30±0,114 2,32±0,112* 

 

Препарати Мангану, Купруму і Цинку спричи-

нили зменшення вмісту в сироватці крові корів до-

слідних груп α-глобулінової фракції на 9,38 % – в 

2-й дослідній групі; на 1,45 % – в 3-й; на 2,94 % – в 

4-й і 5-й дослідних підгрупах. Щодо β-глобулінової 

фракції білка і γ-глобулінів, то їх було більше порі-

вняно з контролем у сироватці крові корів усіх до-

слідних груп. Причому найбільша різниця (10,84 

%) вмісту β-глобулінової фракції білка і (11,0%) γ-

глобулінів визначалася у крові корів 4-ї і 5-ї дослі-

дних груп.  

У дослідженнях не вдалося встановити 

помітного впливу змішанолігандних комплексів на 

такі показники крові, як лужний резерв, концентра-

цію неорганічного Фосфору, Кальцію, Натрію і 

Калію. В той же час, досить помітною була їх дія на 

концентрацію Мангану, Купруму і Цинку в крові 

корів дослідних груп. Ці показники у тварин 2-ї, 3-

ї, 4-ї і 5-ї дослідних груп були більшим проти кон-

трольних, відповідно, на 9,0–13,3; 13,7–59,1 і 38,4– 

76,4 мкмоль/л. У дослідних тварин підвищувалася 

також каталазна і пероксидазна активність, що, оче-

видно, сприяло кращому перебігові окисновіднов-

них процесів в організмі.  

Одними із основних молокоутворених речовин 

у жуйних є леткі жирні кислоти, концентрація яких 

у крові залежить від складу раціону, інтенсивності 

ферментації, а також від загального стану обміну 

речовин. В умовах нашого досліду кількість летких 

жирних кислот в крові піддослідних тварин зі 

заміною в раціонах сірчанокислих солей Мангану, 

Купруму і Цинку змішанолігандні комплекси Ман-

гану, Купруму і Цинку мала тенденцію до збіль-

шення. Зокрема, за споживання Мангану цей показ-

ник дорівнював 1,98 мг/%, або 19,4 % (р ≤ 0,001); 

Купруму – 2,74 мг/%, або 26,8 % (р ≤ 0,001); Цинку 

– 2,7 мг/%, або 26,4 % (р ≤ 0,001), а для зміша-

нолігандних комплексів Мангану, Купруму і Цинку 

– 6,74 мг/%, або 66,0 % (р ≤ 0,001).  
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Рівень каротину в крові характеризує інтенсив-

ність обміну речовин організму і його резистент-

ність. Виявилось, що використання змішаноліганд-

них комплексів у раціонах дослідних корів пози-

тивно впливає на використання каротину і 

нагромадження його в крові. Так, при надходженні 

змішанолігандних комплексів цей показник стано-

вив: Мангану – 0,226 мг/%; Купруму – 0,199 мг/%; 

Цинку – 0,201 мг/% і Мангану, Купруму і Цинку – 

0,228 мг/ % проти 0,174 мг/ % у контролі.  

Таким чином, заміна в раціонах високопродук-

тивних корів сірчанокислих солей мікроелементів 

на змішанолігандні комплекси не справляє негатив-

ної дії на гомеостаз організму, що підтверджується 

показниками крові піддослідних тварин. При цьому 

тенденція до збільшення характерних метаболітів 

організму в крові піддослідних груп корів вигідно 

відрізняється від рівня контрольної групи, що дово-

дить правильність висновків про сприятливу дію 

змішанолігандних комплексів на інтенсивність 

процесів обміну речовин. 

Також встановлено, що висока молочна проду-

ктивність і відтворна здатність корів значною мі-

рою залежать від збереженості їхньої живої маси. 

Зважаючи на це, упродовж досліду враховували 

зміни показників живої маси піддослідних корів. 

Аналіз динаміки живої маси піддослідних корів по-

казав, що вона впродовж досліду зменшувалася у 

тварин всіх груп (табл.3).  

Таблиця 3 

Динаміка живої маси піддослідних корів під час досліду (M±m; n=5) 

Показник  

Група 

контрольна дослідна 

1-а 2-а 3-я 4-а 5-а 

На початку досліду, кг  582,4±9,44 584,2±7,05 586,1±5,83 591,1±4,63 575,3±7,05 

В кінці 1-го місяця, кг  568,9±9,34 573,7±7,06 573,3±8,09 579,5±4,65 564,2±6,46 

Втрати за 1-й місяць, кг  13,5±0,49 10,5±0,13 12,8±0,32 11,6±0,15 11,1±0,10 

До контролю, %  2,32 1,79 2,18 1,97 1,94 

В кінці 2-го місяця, кг  561,2±9,33 568,5±6,94 566,5±7,69 574,2±4,64 558,9±6,46 

Втрати за 2-й місяця, кг  7,7±0,15 5,2±0,07 6,8±0,11 5,3±0,07 5,3±0,06 

До контролю, %  1,35 1,18 1,19 0,90 0,94 

Втрати за два місяця, кг  21,2±0,63 15,7±0,62 19,6 ±0,72 21,0±0,15 20,6±0,17 

До контролю, %  3,64 2,69 3,34 2,86 2,85 

В кінці 3-го місяця , кг  557,6±9,37 565,7±6,93 563,4±8,94 572,1±4,67 556,8±6,49 

Втрати за 3-й місяць, кг  3,6±0,14 2,8±0,09 3,1± 2,1±0,06 2,1±0,07 

До контролю, %  0,64 0,49 0,55 0,36 0,37 

Втрати за три місяці, кг  24,8±0,56 18,5±0,54 22,7±0,68 23,1±0,18 22,7±0,19 

До контролю, %  4,26 3,17 3,87 3,21 3,20 

В кінці 4-го місяця. кг  559,7±9,34 570,1±6,94 566,2±7,06 576,4±4,69 561,7±6,46 

Приріст за 4-й міс., кг  2,1±0,07 4,4±0,25 2,8±0,26 4,3±0,13 4,9±0,08 

До контролю, %  0,38 0,78 0,50 0,75 0,88 

В кінці 5-го місяця , кг  562,7±9,43 575,3±6,94 571,6±8,58 583,6±4,68 569,6±6,40 

Приріст за 5-й міс., кг  5,0±0,08 6,7±0,14 5,4±0,12 7,2±0,13 7,9±0,12 

До контролю, %  0,54 0,91 0,95 1,15 1,23 

Приріст за дослід, кг  7,1±0,16 11,1±0,12 8,2±0,14 11,9±0,13 12,8±0,13 

До контролю, %  0,93 1,70 1,46 2,01 2,30 

 

Аналіз даних таблиці 3 показав, що корови усіх 

піддослідних груп упродовж 2-го і 3-го місяців лак-

тації, які збігалися з 1 і 2 місяцями досліду, втра-

чали свою живу масу, що є характерним для ново-

розтелених корів, особливо високопродуктивних. 

Однак ці втрати у тварин дослідних груп були мен-

шими. Якщо у 1-й контрольній групі за 1-й місяць 

досліду жива маса зменшилася на 13,5 кг, або 2,32 

%, то у 2-, 3-, 4- і 5-й дослідних групах, відповідно, 

на 10,5 кг; 12,8; 11,6 і 11,3 кг, або 1,79 %; 2,18; 1,97 

і 1,94 %. Найбільші втрати живої маси спостеріга-

лися в корів 3-ї дослідної групи (2,18 %), де вико-

ристовували Cu, менші: на 0,21 % – у корів 4-ї до-

слідної групи, де використовували Zn; на 0,24 % – 

у корів 5-ї дослідної групи, де використовували Mn, 

Cu і Zn; на 0,38 % – у корів 2-ї дослідної групи, де 

використовували Mn.  

За 2-й місяць досліду також відбувалося змен-

шення живої маси піддослідних корів. Причому у 

контрольних тварин це становило у середньому 7,7 

кг, або 1,35 %, а в дослідних – 5,2–6,8 кг, або 0,90–

1,19 %.  

На третьому місяці експерименту втрати живої 

маси корів усіх груп порівняно з 1-м місяцем 

помітно зменшилися, проте у контрольних тварин 

вони були більш помітними, ніж у дослідних – 3,6 

проти 2,1–3,1 кг.  

Загальні втрати живої маси за перші три місяці 

досліду у корів контрольної групи становили 24,8 

кг, або 4,26 %, а у їх аналогів з дослідних груп – 

18,5–23,1 кг, або 3,17–3,83 %.  

Починаючи з 4-го місяця досліду, жива маса 

піддослідних корів почала збільшуватись. У кон-

трольних корів це збільшення дорівнювало 2,1 кг, 

або 0,38 %, а в дослідних – 2,8–4,9 кг, або 0,50–0,88 

%. Ще вищими прирости живої маси були у корів 

на 5-му місяці досліду: у контрольній групі – 5,0 кг, 

або 0,54 %, а в дослідних – 5,4–7,9 кг, або 0,91–1,23 
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%. Загалом же за останні два місяці досліду жива 

маса корів контрольної групи зросла на 7,1 кг, або 

0,93 %. Щодо приросту живої маси у дослідних 

корів, то він становив 8,2–12,8 кг, або 1,46–2,30 %, 

що вище, ніж у контролі, на 1,1– 5,7 кг, або 15,5–

80,28 %. 

Важливою оцінкою впливу Мангану, Купруму 

і Цинку на продуктивність піддослідних корів і 

ефективність використання ними поживних речо-

вин раціонів є підведення загального підсумку по-

казників за весь дослід, які приведені в таблиці 4.  

Як свідчать дані таблиці 4, заміна у раціоні ко-

рів 2-ї дослідної групи 650 мг неорганічного Ман-

гану на 300 мг органічного, забезпечило цього еле-

мента з фактично спожитими кормами лише на 

77,4% від норми але підвищило молочну продукти-

вність корів у цілому за дослід на 9,92% (р≤0,01) 

порівняно з показниками 1-ї контрольної групи. За-

безпеченість Купрумом була вище за норму на 4 %, 

а Цинком – на 6,02%. При цьому значне збільшення 

надою (в розрахунку на 4 %-ве молоко) відбувалось 

у другий період досліду.  

В раціонах, які використовували під час до-

сліду, визначався дефіцит Купруму (65 мг), який 

компенсували сірчанокислим Купрумом у корів 1-ї 

контрольної групи та 2-, 4- і 5-ї дослідних груп в 

складі преміксу. У корів 3-ї дослідної групи неор-

ганічний Купрум замінили на органічний в складі 

(0,065 г на 1 корову на добу), що забезпечило за-

гальноприйняту норму. При цьому кількість Cu ми 

знизили на 50 % порівняно з дозою 1,5 г, яку реко-

мендували для дослідження в нашому досліді 

спеціалісти. Забезпеченість Манганом була на 2,19 

% нижче норми, а Цинком – більше норми на 

4,44%. 

Таблиця 4 

Продуктивність корів та витрати кормів на молоко в середньому за перший науково-господарський до-

слід (М±m; n=5) 

Показник  

Група 

контрольна дослідна 

1-а 
2-а 3-я 4-а 5-а 

 Середньодобовий надій, кг 

Молока натур. жирності  33,93±0,278 36,82±0,535** 35,87±0,544* 37,69±0,287** 40,48±0,632** 

Молока 4 %-ої жирності  32,51±0,324 35,43±0,535** 33,71±0,544* 36,55±0,264** 39,77±0,632*** 

Вміст жиру в молоці,%  3,80± 0,013 3,85±0,013* 3,76±0,034 3,88±0,023** 3,93±0,020*** 

 Валовий надій на корову, кг 

Молока натуральної жир-

ності  
5768,1±47,30 6259,4±90,99** 6097,9±92,51** 6407,3±48,84** 6881,6± 107,43** 

У відсотках до 1-ї групи  100 108,52 105,72 111,08 119,30 

Молока 4 %-ої жирності  5526,5±55,16 6023,1±82,20** 5730,7±118,57* 6213,5±44,83** 6760,9±107,50*** 

У відсотках до 1-ї групи  100 108,99 103,69 112,43 122,36 

 Середньодобове споживання 

Кормові одиниці  25,76 26,79 26,14 27,56 28,64 

Перетравний протеїн, г  2882,71 3005,99 2926,11 3070,24 3230,38 

Перетравного протеїну 1 

корм. од., г  
111,91 112,21 106,18 111,41 112,8 

Витрати на 1 кг молока, к. 

од.  
0,76 0,73 0,73 0,74 0,71 

В результаті молочна продуктивність корів 3-ї 

групи підвищилася на 3,69 % порівняно з 1-ю кон-

трольною групою, але це підвищення було 

невірогідним.  

В першому періоді досліду, замість 850 мг 

Цинку в формі сірчанокислого, в рецепт преміксу 

для корів 4-ї дослідної групи включили 450 мг Zn, 

тобто замінили 53 % неорганічного Цинку на ор-

ганічний. В результаті забезпеченість Цинком ви-

сокопродуктивних корів становила 82,41% 

порівняно з нормою. Забезпеченість Манганом і 

Купрумом, корів цієї групи за спожитими кормами 

була відповідно на 1,48 % і 5,17 % більша від 

норми.  

В результаті молочна продуктивність корів 4-ї 

дослідної групи в цілому за дослід підвищилася – 

на 12,43 % (р ≤ 0,01) порівняно з контрольною гру-

пою.  

Проте, найвища продуктивність у цілому за 

обидва періоди досліду була у корів 5-ї дослідної 

групи, в раціони яких уводили Mанган, Купрум і 

Цинк. Від корів цієї групи в середньому за 170 днів 

досліду було надоєно на 1 корову 6760,9 кг молока 

4 %-ї жирності, що на 22,36 % (р ≤ 0,001) більше від 

контролю. Забезпеченість при цьому Манганом 

становила 88,84 %; Купрумом – 109,39 %; Цинком 

– 86,03 % від норми за спожитими кормами. 

Поряд з вивченням молочної продуктивності 

досліджували також хімічний склад молока піддос-

лідних корів залежно від рівня Mn, Cu і Zn в раціо-

нах (табл. 5).  

  



Slovak international scientific journal # 40, (2020) 55 

Таблиця 5 

Хімічний склад молока піддослідних корів (М±m; n=5) 

Показник  

 Група  

контрольна  дослідна  

1-а 2-а 3-я 4-а 5-а 

Вода, %  86,70±0,045 86,64±0,020 86,69±0,059 86,64±0,047 86,56±0,043 

Білок, %  3,18±0,031 3,17±0,027 3,17±0,027 3,18±0,036 3,21±0,030 

Жир, %  3,80±0,013 3,85±0,013* 3,76±0,034 3,88±0,023** 3,93±0,020** 

Лактоза, %  5,55±0,018 5,58±0,014* 5,59±0,011* 5,54±0,012 5,54±0,014 

Зола, %  0,78±0,004 0,77±0,003* 0,79±0,004 0,77±0,006 0,75±0,005** 

Густина молока, г/см3  1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 

 

Вивчення хімічного складу молока (табл. 5) 

показало, що за густиною, вмістом білка, лактози та 

золи дослідні зразки практично не відрізнялися від 

контролю. У молоці корів дослідних груп підви-

щувався вміст жиру на 0,05– 0,13 %, внаслідок чого 

зростала міжгрупова різниця в надоях 4 %-го мо-

лока.  

Водночас встановлено вірогідне (р ≤ 0,01) 

зменшення в молоці кількості соматичних клітин.  

Особливо це стосується корів, яким давали Mn, 

Zn та одночасно Mn, Cu і Zn. Можна твердити, що 

зменшення кількості соматичних клітин відбува-

лося поступово упродовж науково-господарського 

досліду і становило (тис/мл): в 1-й контрольній 

групі – 450,9; в 2-й дослідній групі – 354,0; в 3-й 

дослідній – 420,3; в 4-й дослідній – 331,3; у п’ятій 

дослідній групі – 293,4. 

Встановлено, що зменшення кількості сома-

тичних клітин в цілому за дослід становило менше: 

в контролі на – 44,4 %; на 51,2 % – Mn; на 46,3 % – 

Cu; на 51,4 % – Zn; на 55,1 % – Mn, Cu і Zn 

порівняно з контролем. Відповідно до контролю 

становило у 2-й групі на 6,8; у 3-й на 1,9; у 4-й на 

6,9; у 5-й на 10,7 % зменшився вміст соматичних 

клітин у молоці корів за дослід. 
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