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Украиндық тұқы балықтарының уылдырықтарын жасанды жолмен алу, 
ұрықтандыру жəне инкубациялау нəтижелері 

Мақалада жасанды ортадағы тұйық жүйелі сумен қамтамасыз ету қондырғылары (ТЖСҚЕҚ) 
жағдайында өсірілген украиндық тұқы балықтарының жасанды көбею нəтижелері келтірілген. 
Оңтайлы температура мен оттегі режимін, сумен жабдықтау циклі бар қондырғылар жағдайында 
азықтандыру нормаларын құру есебінен балықтардың жыныстық жетілу мерзімі қысқарады. Зерттеуге 
ТЖСҚЕҚ жағдайында өсірілген жəне жыныстық жетілуге жеткен украиндық тұқы балықтары 
алынды. Жыныс өнімдері уылдырық пен шоғалды — алу зертханалық жағдайда стерильді ыдыстар 
мен зертханалық құралдарды пайдалана отырып жүргізілді. Жыныстық өнімдерді алу кезінде 
уылдырық пен ұрықтың сапасы балдық шкала бойынша анықталды. Уылдырықты ұрықтандыру үшін 
тікелей сапасы 4 жəне 5 балға сəйкес келетін украиндық тұқы балықтарының ұрықтары қолданылды. 
Кейін ұрықтандырылған уылдырық «Вейс» аппаратының колбаларында майсыз сүт пен барботаждың 
көмегімен шылымсыздандырылды. «Вейс» аппаратының колбаларында тұқы тұқымдас балықтары-
ның ұрықтандырылған уылдырықтарын инкубациялау кезіндегі негізгі көрсеткіштер зерттелді. 
Инкубациялау кезіндегі уылдырықтардың даму ұзақтығына əсер ететін жекеленген температуралар 
сарапталып сараланды. Мақалада инкубациялық жұмыстары үшін ең қолайлы параметрлер зерттеліп, 
температура 20–22 ºС тең келіп, ал оттегі мөлшері тұрақты түрде 6–8 мг/л болса инкубациялық 
жұмыстардың нəтижесі зертханалық жағдайда сəтті өтетіні анықталды. Осы критерийлерді сақтай 
отырып жұмыстану кезінде украиндық тұқы балығы уылдырықтарының ұрықтану пайызы 75–80 % 
құрады. Бір аналықтан алынған үш тəуліктік дернəсілдердің шығымы 100–250 мың дана. 

Кілт сөздер: украиндық тұқы, инкубация, ұрықтандыру, шылымсыздандыру, украиндық тұқы 
балықтарының дернəсілдері, «Вейс» аппараты. 

 

Кіріспе 

Тұқы — балық өсіру шаруашылықтарының ең маңызды объектілерінің бірі. Олар Европа жəне 
Азия елдерінің балық шаруашылықтарында кеңінен қолданылады. Мəдениеттендіру процестері 
нəтижесінде олардың морфологиялық белгілері өзгерді. Қазіргі тұқы тұқымдары өздерінің жоғарғы 
сапалы өнімділігімен ерекшеленеді. Яғни, жылдам өсуі, жасанды азықтарды жақсы қабылдауы, 
жоғары төлдегіштігі [1–9]. 

Тұқы балықтары аулану түрі жағынан реттеусіз болып келеді. Реттеусіз аулану мөлшеріне 
байланысты бүгінгі таңда тұқы балықтарының популяциясының күрт төмендеуіне əкелуде. Табиғи су 
қоймаларында мекендейтін тұқы балықтарының популяциясының сандық əсеріне күрт теріс əсер 
ететін негізгі факторлардың бірі қарақшылық (заңсыз балық аулау). Өзендерді реттеу жəне ауылша-
руашылық қажеттіліктері үшін су ресурстарын пайдалану сияқты антропогендік факторлардың əсері 
тұқы балық түрлерінің табиғи жағдайда өз-өзінен көбеюіне кедергі келтіреді. 

Өңіріміздің ішкі суларындағы балықтар қорының төмендеуі, қазіргі кезде балық өнімділігін 
көтеруге бірден бір себепші болып отыр. Балық өнімділігін көтерудің ең тиімді тəсілі индустриалды 
аквакультура болып тұр. Судың температуралық жəне оттегі жағдайларына оңтайлы жағдай жасау, 
сондай-ақ азықтандыру нормаларын оңтайландыру арқылы жасанды жағдайда өсіру кезінде 
балықтардың жыныстық жетілу мерзімі бірнеше есе қысқарады [10–16]. 

Осыған байланысты, тұқы балықтарының жасанды көбеюіне бағытталған жұмыстар 
аквакультура жəне жалпы балық шаруашылығы саласында өзекті болып табылады. 

Жұмыста жасанды ортадағы тұйық жүйелі сумен қамтамасыз ету қондырғылары жағдайында 
(ТЖСҚЕҚ) өсірілген украиндық тұқы балықтарының жасанды көбеюту жұмыстарының нəтижелері 
келтірілген. 
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Материалдар мен зерттеу əдістері 

Зерттеу жұмыстарына Жəңгір хан атындағы БҚАТУ-нің Ғылым басқармасы ҒЗИ-ның 
«Ихтиология жəне аквакультура» зертханасындағы украиндық тұқы балықтарының жоғарғы 
жұмысшы топтары алынды. Зерттеу жұмыстары 2019 жылдың мамыр айында жүргізілді. 

Тұйық жүйелі сумен қамтамасыз ету қондырғыларында жасанды өсіру биотехникасы бірнеше 
биотехникалық процестер мен келесі этаптарды құрайды: 

− уылдырықтау алдында өндіргіштерді ұстау; 
− өндіргіштердің пісіп-жетілуі үшін гормоналды ынталандыру; 
− инъекциядан кейін өндіргіштерді ұстау; 
− пісіп-жетілген жыныс өнімдерін алу; 
− уылдырықтарды ұрықтандыру жəне шылымсыздандыру; 
− уылдырықтарды инкубациялау; 
− дернəсілдердің шығуы жəне оларды сыртқы қоректенуге дейін ұстап өсіру; 
− табиғи суларға жіберу. 
Балық уылдырықтарымен шоғалдарын алу, сонымен қатар уылдырықтарды ұрықтандыру 

зертханада жүргізілді. Уылдырықтармен шоғал алатын ыдыстар құрғақ болуы шарт. Əрбір аналықтан 
алынған уылдырықтар араластырылмай жекеленген бөлек ыдыстарға алынды жəне алынған 
уылдырықтар өлшеніп жалпы көлемі анықталып отырды. Аналықтардан сығып алынған уылдырық 
ұрықтандыруға өзінің сапасын 30–45 минут аралығында жоғалтпайды [17]. Уылдырық алынған 
ыдыстың беті газды сеткамен жабылды. 

Зерттеу жұмыстары мен нəтижелері 

Алынған уылдырықтармен шоғалдарға судың қосылмауы қадағаланып отырды, өйтпеген 
жағдайда су араласып кетсе жақсы сападағы уылдырықтармен шоғалдар ұрықтану процесіне ертерек 
түсіп, белсенді ұрықтану қасиетін жоғалтып алады. 

Пісіп-жетілген аналықтарды балық аулау сачоктар көмегімен аулап, уылдырық беретін аналық 
саңылауларын саусақ ұшымен баса отырып уылдырықтың шашылып қалмауына көңіл бөлінді. 
Ауланған аналықтарды құрғақ марліге орап уылдырық беретін жерлерін құрғақ шүберекпен 
шырыштарынан тазартып, сүртіп уылдырығын сығып алуға дайындалды. Аналықтың шүберекпен 
оралған құйрық бөлігі сол қолмен қысып ұсталды, ал балықтың бас жақ бөлігі оң қолдың 
шынтағымен ыңғайлы етіп басылып тұрды. Балықтың уылдырық беретін жыныс саңылау орыны 
уылдырықты сығып алатын ыдыстың шетіне ілігіп тұрды, өйткені алынған уылдырықтар ыдыстың 
ортасына нақты түспей, ыдыс қабырғасымен ығысып барып ыдыс түбінен жинақталуы қажет 
болатын. Жақсы пісіп-жетілген аналық балықтар уылдырықтарының көп бөлігі балықтарды қыспай-
ақ өз-өздігінен бөлініп отырды. Балық бойындағы қалған уылдырықтар балықтардың кеуде бөлігінен 
бүйір бөлігіне қарай жеңіл массаждай отырып, сығып алынды. Осы бағыттағы сығып алу жұмысы 
түйіршіктеліп, біріккен уылдырықтар мен қан араласып шыға бастаған кезде тоқтатылды. 

Аналықтардан уылдырықтарды сығып алғаннан кейін аталықтардан шоғал алуға кірістік. Əрбір 
аталық балықтардың шоғал сапасының əр түрлі болатынын ескере отырып, əрбір аталықтан алынған 
шоғалдар жекеленген колбалы ыдыстарға сығып алынды. Сонымен қатар əрбір аталық 
шоғалдарының сапасы анықталып отырды. 

Ол үшін төсеніш шыныға шоғалдың тамшыдан төмен бір бөлігі тамызылып, оның қасына үлкен 
тамшы су дайындап қояды. Микроскоппен бақылай отырып, шоғалдар көрінгенше үлкейте отырып 
сумен шоғалды араластырады. Шоғалдар суға түскеннен кейін тез қозғалғыш болады жəне сумен 
араласқан жердің барлығына тарап кетеді. Шоғалдардың қозғалғыш жылдамдықтағы дəрежелері бес 
балдық шкала арқылы анықталды [18]. 

Сперматозойдтары тез жылдамдықтағы жəне көпшілігі қозғалыстағы балық шоғалдары жақсы 
сапада деп саналады. Олардың сапасы 4 жəне 5 балл деп бағаланды жəне олар ұрықтандыруға 
белсенді немес жарамды болып саналады [19]. Ал кейбір шоғалдардағы сперматозойдтарының 
көпшілігі төменгі қозғалыста болса немесе қозғалыссыз күйде болатын болса ол ұрықтандыру 
процесіне жарамсыз болады. 

0,5 л уылдырықты ұрықтандыру үшін 2–3 мл шоғалды уылдырыққа араластырылды (1-сурет.). 
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1-сурет. Украиндық тұқы балықтарының уылдырығын ұрықтандыру 

Осыдан кейін ұрықтандырылған уылдырықтар шылымсыздандырылды. 
«Вейс» аппаратының колбаларына 2–3 л шылымсыздандыру сұйықтықтарын құяды, ол үшін 

сиыр сүтін (1:5) ара қатынасында сумен араластырып, содан кейін барботажды көпірту үшін 
компрессорды қосады. Бұл процесті уылдырықтарды ұрықтандырмас бұрын дайындап алады. Бұдан 
кейін ұрықтандырылған уылдырықтарды шылымсыздандыру үшін «Вейс» аппараты колбаларына 
салады. Салу кезінде суды көпірткіш ауаның көп немесе аз болмауын бақылау үшін крандық 
реттегішпен көпірткіш ауаны реттеп отырады. Өйткені шылымсыздануға түскен уылдырық 
қарқынды араласу керек, сонымен қатар колба қабырғасына шашырап жабысып қалмауы қажет. Егер 
уылдырықтар колба қабырғасына шашырап жабыса бастаса құс қанатынан дайындалынған 
сыпырғышпен сүртіп алып тастау керек. 

Ауа таратқышты жылжымалы етіп немесе «Вейс» құрылғысына арналған тірекпен бірге 
орнатуға болады. Қосқышы бар резеңке шлангалар мен тройниктердің көмегімен «Вейс» аппараттары 
су жəне ауа тарату құбырларымен бір уақытта қосылды. Уылдырықты салмас бұрын «Вейс» 
аппаратында əлсіз су ағыны (0,5 л/мин) орнатылды (2-сурет.). 
 

 

2-сурет. «Вейс» аппаратында ұрықтандырылған уылдырықтың инкубациялық кезеңі 

Əр аппаратқа орта есеппен 300–400 мың ұрықтандырылған уылдырық салынды — шамамен 
400 г (1-кесте). 
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1 - к е с т е  

«Вейс» аппаратында уылдырықты инкубациялаудың негізгі параметрлері 

Аппараттың сыйымдылығы 8 л 

Уылдырықты бір аппаратқа салу 
300–400 мың дана 

400 г 
Бір аппаратқа су шығыны 0,05–0,08 л/с 
Оттегінің мөлшері 6–8 мг/л 
Инкубациялық кезеңдегі эмбриондардың тірі қалуы 50 % 
Уылдырықты ұрықтандыру 75–80 % 
Үш тəуліктік дернəсілдердің бір аналықтан шығуы 100–250 мың дана 

 
1-кестеге сəйкес уылдырықты ұрықтандыру 75–80 % шегінде болды, «Вейс» аппаратының бір 

колбасына 400 г ұрықтандырылған уылдырықты салынды, инкубацияның барлық кезеңінде оттегінің 
мөлшері 6-дан 8 мг/л аралығында болды. 

Ұрықтанған уылдырықтың даму ұзақтығына қатты əсер ететін параметр — бұл температуралық 
жағдай. Эмбриондардың дамуы үшін оңтайлы температура 20–22 ºC құрайды (2-кесте). 

2 - к е с т е  

Əр түрлі температурада уылдырықтың даму ұзақтығы 

Кезеңдегі судың  
температурасы 

Даму ұзақтығы,  
инкубация, °С күн 

22 2,5–3 
20 3,5–4 
18 4,5–6 

16-дан төмен 7-ден астам 
 

Уылдырықтардың ұрықтану пайызы ұрықтандырғаннан кейінгі ертеңгі күні анықталды. 
Бассейнге қойылған газдық сеткаларға бір қалыпта жайылып төселген ұрықтандырылған 
уылдырықтар саны есептелінді. Дамымай келе жатқан уылдырықтар əдетте мөлдір болмайды. Егер 
100 немесе одан да көп уылдырық болса, дамып келе жатқан эмбриондардың пайызы есептелді. 
Уылдырықтардың ұрықтануы 75–80 % аралығында болды. Тұқының эмбриондық кезеңі 3–6 күнге 
созылды. 

20 °C орташа температурада уылдырықтың бөлінуі ұрықтанудан 1–1,5 сағаттан кейін басталды, 
гаструляция 3–4 сағаттан кейін, алғашқы соматикалық сегменттердің пайда болуы 15–16 сағаттан 
кейін басталды. Эмбриондардың қозғалғыштығы 25 сағаттан кейін тіркелді, жүзу көпіршігінің 
ауамен толтырылуы дернəсілдерді босатудан 37–40 сағаттан кейін байқалды (3-сурет). 

Дернəсілдерді аулау газды тор аулармен жəне сачоктар көмегі арқылы жүргізілді. 
 

 

3-сурет. Дернəсілдердің шығу кезеңі 
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Қорытынды 

Бүгінгі таңда тұқы балықтарын жасанды өсіру өте жеткілікті жоғары деңгейде. Тұқы 
балықтарын жасанды өсіруге мыналар кіреді: өндіргіштерді өсіру жəне дайындау технологиясы, 
олардан жыныстық өнімдер алу, ұрықтандыру, шылымсыздандыру жəне инкубация. Балық өсірудің 
өнеркəсіптік əдістерімен уылдырық эмбриондардың дамуына қолайлы жағдай туғызатын етіп 
жасалған арнайы аппараттарда инкубацияланады. Осылайша, тұқы балықтарын уылдырығын 
ұрықтандыру пайызы 75–80 % құрады, бір аналықтан үш күндік дернəсілдердің шығуы 100–250 мың 
дана аралығында болды. 
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Н.Х. Сергалиев, Б.Т. Сариев, А.Н. Туменов, С.С. Бакиев 

Результаты искусственного отбора, оплодотворения  
и инкубации икры украинских карповых рыб 

В статье представлены результаты искусственного воспроизводства украинских карповых рыб, выра-
щиваемых в условиях установок с замкнутым циклом водоснабжения (УЗВ). За счет создания опти-
мальных температурного и кислородного режимов, норм кормления в условиях установок с замкну-
тым циклом водоснабжения сокращаются сроки половой зрелости рыб. В исследованиях использова-
ны особи украинских карповых рыб, выращиваемых в условиях УЗВ, достигших половой зрелости. 
Отбор половых продуктов икры и спермы проводили в лабораторных условиях, с использованием 
стерильной посуды и лабораторных приборов. При получении половых продуктов определяли качест-
во икры и спермы по шкале баллов. Непосредственно для осеменения икры использовали сперму сам-
цов украинских карповых рыб, качество которых соответствовало 4 и 5 баллам. Затем оплодотворен-
ную икру обесклеивали при помощи обезжиренного молока и барботажа в колбах аппарата Вейса с 
последующей инкубацией. Авторами были изучены основные параметры при инкубации оплодотво-
ренной икры украинских карповых рыб в колбах аппарата Вейса. Проанализировано непосредствен-
ное температурное влияние на продолжительность развития икры при инкубации. Представлены наи-
более благоприятные параметры для инкубации в лабораторных условиях, при которых оптимальная 
температура составляла 20–22 ºС, а содержание кислорода равнялось 6–8 мг/л. При работе с соблюде-
нием данных критериев процент оплодотворения икры украинских карповых рыб составил 75–80 %. 
Выход трехсуточных личинок от одной самки соответствовал 100–250 тыс. штук. 

Ключевые слова: украинский карп, инкубация, оплодотворение, обесклеивание, личинки украинских 
карповых рыб, аппарат Вейса. 

 
N.H. Sergaliyev, B.T. Sariev, A.N. Tumenov, S.S. Bakiyev 

Results of artificial selection, fertilization and incubation of roe (eggs)  
of ukrainian carp fish 

The article presents the results of artificial reproduction of ukrainian carp fish grown in the conditions of re-
circulating aquaculture systems (RAS). Due to the creation of optimal temperature and oxygen conditions, 
feeding rates in the conditions of installations with a closed water supply cycle, the time of sexual maturity of 
fish is reduced. The study used individuals of ukrainian carp fish that have reached sexual maturity, reared 
under RAS. The selection of the reproductive products of eggs and sperm was carried out in laboratory condi-
tions using sterile glassware and laboratory instruments. When receiving reproductive products, the quality of 
eggs and sperm was determined on a scale of points. Directly for the insemination of eggs, we used sperm 
from males of Ukrainian carp fish whose quality corresponded to 4 and 5 points. Then the fertilized eggs 
were de-glued by means of skim milk and bubbling in the flasks of the «Weiss» apparatus with subsequent 
incubation. The main parameters of the incubation of fertilized eggs of the Ukrainian carp fish in the flasks of 
the «Weiss» apparatus have been studied. The direct temperature influence on the duration of development of 
eggs during incubation was analyzed. The article presents studies of the most favorable parameters for incu-
bation in the laboratory conditions at which the optimal temperature was 20–22 ºC, and the oxygen content 
from 6 to 8 mg/l. When working with these criteria, the percentage of fertilization of ukrainian carp fish eggs 
was 75–80 %. The yield of three-day larvae from one female corresponded to 100–250 thousand pieces. 

Keywords: ukrainian carp, incubation, fertilization, de-gluing, larvae of ukrainian carp fish, «Weiss» 
apparatus. 
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