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ВИСНОВКИ
1. В результаті дослідження було визначено режим для утримання річкових
раків в декоративному акваріумі: температура та середовище води,
інтенсивність, норма годівлі, час освітлення та режим аерації.
2. Встановлено, що годування досліджених раків кореневою біомасою
вищих наземних рослин є більш ефективним, ніж кормами тваринного
походження.
3. Перевірено та доведено спосіб приросту біомаси річкового рака шляхом
намагнічування води.
4. Результати роботи рекомендуються використовувати при викладанні
курсу біології в навчальних закладах.

Резюме
Досліджено аквакультуру річкових раків роду Аstacus, а саме А. аstacus
L. та A. leptodactylus L.. Встановлено та визначено режим для успішного
утримання річкових раків в декоративному акваріумі: температура та
середовище води, інтенсивність та час освітлення, норма годівлі, режим
аерації.
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Резюме
Исследовано аквакультуру раков рода Аstacus, а именно А. аstacus L. и
A. leptodactylus L.. Установлено и определен режим для успешного
содержания речных раков в декоративном аквариуме: температура и среда
воды, интенсивность и время освещения, норма кормления, режим аэрации.
Ключевые слова: аквакультура, раки, аквариум, Аstacus.

