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Постановка проблеми. У рибній галузі України актуа-
льною проблемою сьогодення є пошук та впровадження еко-
логічно безпечних технологій, які дозволяють: 

- підвищувати ефективність природних ресурсів, у пе-
ршу чергу інтенсифікацію кормової бази риб; 

- не погіршувати якість водного середовища рибниць-
ких ставів як комплексу абіотичних та біотичних чинників, 
необхідних для отримання соціумом високоякісного харчово-
го ресурсу; 

- упровадження технологій не повинно приносити чи 
формувати впродовж вирощування риб будь-яких загроз здо-
ров'ю та безпеці життєдіяльності робітників галузі, спожива-
чів рибної продукції та довкіллю; 

- впроваджувальні екобезпечні технології повинні за-
безпечувати високу рентабельність рибницьким господарст-
вам; 

- бути новою, екологічно безпечною біологічною аль-
тернативою утилізації різних видів відходів, у першу чергу 
органічної природи, з поряд уже існуючими в промислових 
галузях технологій їх переробки. 

Стан та вивчення Важливою складовою сучасних 
технологій підвищення біопродуктивності природної кормо-
вої бази є внесення у стави різних видів удобрювачів як неор-
ганічної природи (мінеральні добрива), так і органічної, одні-
єю з яких є пивна дробина [1]. 

Однак, застосування нових органічних удобрювачів, 
більшість яких є відходами різних галузей виробництва, обу-
мовлює нагальну проблему формування методології оцінки 



Екологія 
 341 

 
екологічного, санітарно біологічного стану при їх широкому 
впровадженні в рибництво та прогнозів можливих соціальних 
проблем. 

Виходячи з сучасних європейських вимог до оцінки 
якості водного середовища, які витікають з основних поло-
жень Водної рамкової дерективи ЄС 2000/60 [2], пріоритетом 
повинні бути біологічні методи. Одним з них є оцінка якості 
води за мікробіологічними показниками. Це обумовлено тим, 
що найпершим і найінформативнішим компонентом біоти, 
який реагує на алохтонне внесення органічних удобрювачів, є 
бактеріофлора. 

Завдання та методика досліджень оцінити екологіч-
ний стан і якість води вирощувальних ставів за мікробіологі-
чними показниками при внесенні пивної дробини та тради-
ційного в рибництві удобрювача – перегною для інтенсифі-
кації природної кормової бази. 

Натурні дослідження проводились на базі рибгоспу 
“Нивка” Інституту рибного господарства НААН України (м. 
Київ) у 2010 році в 6 вирощувальних ставах площею 0,5 га 
кожен, з середньою глибиною 1,5 м, з щільністю посадки ли-
чинок коропа 80 тис.екз/га; за трьома варіантами (двократна 
повторність): І варіант пивна дробина в розрахунку 2 т/га, ІІ 
варіант перегній 2 т/га ІІІ варіант – контроль [3]. 

Оцінка якості води за мікробіологічними показниками 
базувалася на методичних підходах, викладених в еколого-
санітарній класифікації якості поверхневих вод суші [4,5]. 

Мікробіологічні проби відбирали два рази на місяць, 
визначаючи чисельність гетеротрофних бактерій та загальну 
чисельність і біомасу бактеріопланктону [6]. 

Результати досліджень. Встановлено, що при внесенні 
пивної дробини з розрахунку 2 т/га загальна чисельність бак-
теріопланктону у ставах коливалась у межах 3,39-8,28 
млн.кл/см3, біомаса 2,71-6,62 мг/дм3. Середньосезонні показ-
ники чисельності були 6,05 ±2,03млн.кл./см3, біомаси – 
4,84±1,63мг/дм3, відповідно. 

Чисельність гетеротрофних мікроорганізмів змінюва-
лась у межах 0,29-9,89 тис.кл/ см3, а середньосезонні показ-
ники були на рівні 3,26 ±1,21 тис. кл/ см3. 



Таврійський науковий вісник № 76 342  
 

У ставах, де використовувався перегній у розрахунку 
2 т/га, чисельність і біомаса бактеріопланктону були на рівні 
1,80-6,27 млн.кл/см3 та 1,44-5,49 мг/дм3 відповідно, середньо-
сезонні показники 4,37±1,88 млн.кл/см3 та 3,57±1,64 мг/дм3, 
відповідно. 

Чисельність гетеротрофів коливалась від 0,15 до 
7,99 тис. кл/ см3 з середньосезонним показником 
3,65±1,56тис.кл/см3. 

Відповідно найменшими досліджувані мікробіологічні 
показники виявились у контролі. Бактеріопланктон – 1,61-
6,32 млн.кл/см3 та 1,39-5,06 мг/дм3. Середньосезонні 
3,65±1,16 млн.кл/см3 2,95±1,48 мг/дм3 відповідно. 

Чисельність гетеротрофних мікроорганізмів –  
0,27-3,48 тис.кл/см3 з середньосезонними показниками  
1,38 ±0,48 тис.кл/см3. 

Таблиця 1 - Динаміка чисельності гетеротрофних мікроор-
ганізмів (тис.кл/см3) у дослідних ставах рибгоспу “Нивка” 

при внесенні різних видів удобрювачів (2010р.) 

Місяці 

Травень Червень Липень Серпень Вересень Варіанти  

25 8 23 6 20 11 31 16 

І варіант 
пивна 

дробина 2 
т/га 

0,33 0,29 5,94 0,68 2,54 9,89 4,90 1,47 

ІІ варіант 
перегній 

2 т/га 
1,15 0,41 7,99 2,59 2,67 6,98 7,31 1,08 

ІІІ варі-
ант конт-

роль 
0,39 0,27 0,49 0,33 2,18 3,48 3,21 0,74 
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Порівняння середньосезонних мікробіологічних показ-

ників виявило, що при внесенні пивної дробини чисельність і 
біомаса бактеріопланктону та чисельність гетеротрофних ба-
ктерій зростала. В якості прикладу. який характеризує реак-
цію гетеротрофної компоненти протягом періоду досліджен-
ня на внесення пивної дробини та перегною, наведено в таб-
лиці дані. 

Представлені дані свідчать, що при внесенні як пивної 
дробини, так і перегною протягом усього періоду досліджень 
якість води коливалась від класу «чиста», розряд «достатньо 
чиста» до класу «забруднена», розряду «умовно забруднена – 
дуже забруднена», що відповідає β- олігосапробній – λ-
мезосабробній зоні. Порівняльний аналіз середньосезонних ве-
личин чисельності гетеротрофних бактерій при внесенні пивної 
дробини та перегною показав їх зростання на 42% і 37% порів-
нянні з контролем. Але проведення статистичного опрацювання 
порівнювальних величин показало, що це зростання є статисти-
чно недостовірним. 

Значні коливання еколого-санітарних показників якості 
води при внесенні пивної дробини і перегною свідчать про те, 
що мікрофлора є високоінформативним біологічним компонен-
том водної екосистеми, що швидко реагує на внесення як тра-
диційних у рибництві удобрювачів, так і нових. Тому бактеріо-
планктон і гетеротрофні мікроорганізми можуть бути рекомен-
дованими як біоіндекатор для швидкої і репрезентативної оцін-
ки екологічного стану рибницьких ставів. 

Висновки та пропозиції.  Проведена оцінка якості води ри-
бницьких ставів за еколого-санітарною класифікацією показала, що 
як внесення пивної дробини, так і перегною приводить до інтенси-
фікації розвитку бактеріофлори та гетеротрофних мікроорганізмів. 
Проведений порівняльно-статистичний аналіз реакції гетеротрофів 
на внесення пивної дробини та перегною не встановив статистично 
достовірних відмінностей. Отже, застосування пивної дробини 
порівняно з традиційним у рибництві удобрювачем – перегноєм не 
привело погіршення якості води. Це дозволяє стверджувати, що 
пивна дробина є екологічно безпечним удобрювачем рибницьких 
ставів, який за своєю дією подібний до перегною. Швидка реакція 
мікроорганізмів на різні види удобрювачів дозволяє рекомендувати 
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їх в якості біоіндекаторів при оцінці екологічного стану рибниць-
ких ставів. 
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