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Итак, применение мультиэнзимного комплекса “Фекорд Аква” в 

составе комбикормов для рыб необходимо для повышения эффектив- 

ности выращивания рыбы. При скармливании такого комбикорма при 

температуре воды 20–25°С повышается качество рыбной продукции. 
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MODERN DEVELOPMENT OF THE FISH FOOD MARKET 

 

The fisheries stable development, the increase in the rate of fish products 

is directly related to functioning and developing the fish food market (FFM), 

which is one of the most important segments of the agri-food market [1]. 

The economic reforms in the aquaculture and fishery complex, carrying out 

in our country recently, have largely contributed to implementing the import 

substitution policy, according to which a group of own fish production in the 

Ukrainian domestic market should reach 80 %. But at the same time, there are 

still acute problems associated with the fish products production, processing 

and sale. The tasks of increasing the volume of commercial aquaculture 

production, increasing a level of fish products consumption, creating the 

conditions for the development of the market infrastructure, strengthening the 

state support for the commercial fish farming industry are the most important 

in ensuring the country’s food security [1; 2]. 

The functioning of the domestic FFM in modern conditions includes 

solving a number of methodological and practical problems, including 

creating the mechanisms for regulating its development. The theoretical and 

practical importance of this issue, the lack of knowledge in the processes of 

functioning and developing the FFM in the context of import substitution 
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determined the topic of this research, its relevance and its practical 

significance [2]. 

The development of science and production technologies contributes to the 

variety of processed fish products. Due to the growth of the requirements 

imposed by consumers on the fish products quality, the number of stages of 

its processing is increasing. In order to preserve a fish products quality, the 

gap between fish catching and fish processing has been reduced, because in 

most cases, processing the catches takes place directly on the vessels [2]. 

In organizing the rational nutrition fish products are an important source of an 

essential and irreplaceable human diet component – animal proteins (table 1). 

 

Table 1 

Chemical composition of fish 

Types of fish and farm animals 
100 g of meat contains, % 

water protein fat 

Carp 74,0 16,8 8,0 

Trout 74,6 21,5 2,6 

White amur 76,4 18,5 4,0 

Silver carp 75,9 16,9 5,9 

 

The high nutritional value of fish products lies in the high concentration of 

animal proteins with the required set of essential amino acids per unit of mass. 

The advantage of fish proteins over meat proteins is their easier digesting and 

absorbing by the body. The human body assimilates about 40 g from 100 g of 

fish proteins, 20 g from pork proteins, and 15 g from beef proteins [1]. 

An important advantage of fish meat in relation to farm animal’s meat is a 

relatively high content of such elements as copper, magnesium, iodine, 

bromine, iron, phosphorus, calcium. 

One of the prerequisites for developing the commercial aquaculture in our 

country is a presence of a large number and variety of water bodies. Depending 

on the applied biotechnology and the type of water bodies, commercial fish 

farming is subdivided into pond, pasture and industrial. Pond fish farming can 

be carried out in the ponds and other water bodies that are used in the process of 

functioning the reclamation systems. In the case of pasture fish farming a natural 

food base is used for aquaculture objects inhabited in the natural environment. 

In the industrial form of commercial fish farming, aquaculture objects are grown 

in the pools and closed water supply installations, cages or other technical 

devices that are installed in the water bodies [1; 3]. 

Currently, the domestic fish food market is developing at a steady pace. 

This trend is largely due to the constant increase in the volume of fish 

catching, which in turn depends on the resource base limitation and the size 

of the quotas for fish products catching. 
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