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93,7 %; Oesophagostomum dentatum - 91,5 % and accordingly 95,8 %; Thominx contorta accordingly 98 % 
and 100 %; Ascaridia galli 95,6 % and 99,5 % accordingly. 
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У даній статті розглядаються питання бактерицидних та корозійних властивостей дезінфе-
ктанту бровадез-плюс, який застосовували для дезінфекції  хладокомбінатів. Дезінфектант бро-
вадез-плюс відповідає сучасним вимогам, економічно ефективний і може бути використаний у ви-
робничих умовах, що сприятиме розвитку екологобезпечних технологій виробництва, забезпечить 
отримання високоякісної продукції, покращить стан довкілля у місцях функціонування промислових 
підприємств. 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Нинішня складна санітарно-
епідеміологічна ситуація в нашій країні характе-
ризується чіткою тенденцією до розвитку епідемі-
ологічних захворювань з фекально-оральним ме-
ханізмом передачі. В значній мірі передумовами 
цього являється, як порушення в санітарно-
гігієнічному режимі, так і недостатня ефективність 
дезінфікуючих засобів. Дезінфікуючі засоби пови-
нні мати наступні властивості: ефективні по від-
ношенню до більшості видів мікроорганізмів – 
збудників інфекційних хвороб, являтися не токси-
чними для людей, бути екологічно безпечними, 
добре розчинятися у воді, не пошкоджувати об-
роблювані поверхні та не втрачати свої власти-
вості при тривалому зберіганні. Додаткові вимоги 
надаються засобам, які призначені для прове-
дення дезінфекції в побуті та харчовій промисло-
вості, тому, що крім дезінфікуючої активності во-
ни повинні володіти споживчими якостями (мию-
чими, чистячими, відбілюючими тощо). Препарат 
бровадез – плюс володіє необхідними властивос-
тями для проведення якісної обробки об’єктів ве-
теринарного нагляду, в тому числі на хладоком-
бінатах. Його можна застосовувати у вигляді ае-
розолю, що знижує матеріальні витрати на про-
ведення дезінфекції, а також для вологої обробки 
об’єктів хладокомбінатів. [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної про-
блеми. Моніторингові дослідження вказують на 
те, що в міжнародній сфері виробництва дезін-
фектантів помітна тенденція зростання застосу-
вання сполук, що не містять альдегідів, хлору, 
фенолів та інших екологічно шкідливих діючих 
інгредієнтів. А у новому поколінні біоцидних засо-
бів, в якості активно діючих речовин, застосову-
ють похідні четвертинних амонійних сполук 
(ЧАС). 

Актуальною задачею ветеринарної науки 
вважається створення нетоксичних, високоефек-
тивних, екологічно чистих, та тих дезінфектантів, 

що не мають корозійної дії на обладнання.  
Представлений препарат бровадез-плюс 

створено на основі четвертинних амонійних спо-
луках у виді солей алкіл диметил-бензил амонію 
хлориду і дидеціл-диметіл амонію хлориду та 
етилендіамін-тетра-оцетової кислоти, а також 
допоміжні компоненти для емульгування, ціноут-
ворення, стабілізації, забарвлення в розведенні 
демініралізованою водою. Володіє високою про-
тимікробною дією, та короткою експозицією впли-
ву на патогенні та умовно-патогенні мікрооргані-
зми [7]. 

Завданням досліджень було визначити ба-
ктерицидну активність бровадез-плюс в лабора-
торних і виробничих умовах, корозійну активність 
препарату для різних металів, бактерицидні вла-
стивості і спектр антимікробної дії, провести порі-
вняльну оцінку ефективності препарату в порів-
нянні з іншими дезінфікуючими засобами, відпра-
цювати режими знезараження поверхонь, вивчи-
ти залишкову бактерицидну дію на поверхностях. 

Матеріали і методи Робота виконувалась в 
проблемно-дослідній лабораторії кафедри ветса-
некспертизи, мікробіології, зоогігієни і безпеки та 
якості продуктів тваринництва факультету вете-
ринарної медицини Сумського НАУ.  

Об’єктами досліджень були контаміновані  
тест - мікроорганізми - E. coli, S. aureus, 
S. еnteritidis. Для визначення корозійної активно-
сті препарату бровадез-плюс були відібрані зраз-
ки розповсюджених металів, які використовують-
ся під час будівництва та експлуатації холодоко-
мбінатів: залізо; сталь нержавіюча; залізо оцин-
коване; алюміній; дюралюміній. Корозійну актив-
ність визначали щодо концентрації препарату 
бровадез-плюс. Препаратом-еталоном був 2% 
розчин їдкого натру. 

Дезінфекційну активність бровадез-плюс ви-
вчили з використанням органічного захисту та 
без нього. 

Попередньо на тест-об’єкти наносили по 1 
мл 2 млрд суспензії культур E. coli, S. aureus і 
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S еnteritidis, виготовлених згідно оптичних стан-
дартів. В якості захисту брали сироватку крові 
коня і сухий стерильний гній (1 мл сироватки, 0,2-
0,3 г стерильного гною на 100 см2 поверхності). 
Далі тест–об’єкти обробляли 0,005–3% робочими 
розчинами препарату із розрахунку 1см3/м2 пло-
щі. В якості контролю контаміновані тест-об’єкти 
обробляли стерильною водою. Через 30 хвилин 
робили змиви і оцінювали якість дезінфекції. Для 
виділення мікроорганізмів використовували на-
ступні поживні середовища: МПА, сольовий агар, 
агар Ендо тощо. Посіви інкубували при темпера-
турі 37°С впродовж 7 діб. Контроль якості оброб-
ки здійснювали за допомогою методик представ-

лених «Методически указаниях о порядке испи-
тания новых дезинфицирующих средств для ве-
теринарной практики» [4]. 

Результати дослідження. Інактивація ки-
шечної палички і золотистого стафілококу при 
обробці тест-об’єктів без органічного захисту ро-
бочим розчином бровадез-плюс відбулася під 
дією розчинів в концентрації 0,05%, S. еnteritidis. 
– 1% (таб. 1). Аналогічні результати отримали 
також при використані в якості біологічного захи-
сту мікроорганізмів сироватки крові коня. Однак 
концентрація препарату 0,05% не інактивувала S. 
аureus. 

 
Таблиця 1. 

Бактерицидна дія бровадез-плюс на E.coli, S. aureus, S.еnteritidis 
Дослідні зразки Концентрація препарату,% Тест культура 0,5 0,05 0,005 

E. coli - - + 
S. aureus - - + Без захисту тест об’єктів 

S. еnteritidis + + + 
E. coli - + + 
S. aureus - _ + Захист стерильним сухим гноєм 
S. еnteritidis + + + 
E. coli - + + 
S. aureus - + + Захист сироваткою крові коня 
S. еnteritidis + + + 

Примітка: "+" – наявність росту тест-культур; "-" – відсутність росту тест-культур 
 

Корозійну активності визначали згідно «Ме-
тодичних рекомендацій щодо оцінки якості мий-
них та дезінфікуючих засобів, призначених для 
санітарної обробки молочного обладнання на 
тваринницьких фермах і комплексах» (1982) [5], 
та ГОСТу 9.908-85 «Єдина система захисту від 
корозії та корозійної стійкості» [3].  

В ході виконання експериментів встановле-

но, що препарат бровадез-плюс не чинив корозію 
заліза, так як втрата ваги зразків в 2,29 рази була 
нижчею в співвідношені до препарату – еталоно-
лу (2% розчин їдкого натру). Подібній ефект від-
мічали і при дії препарату на нержавіючу сталь. 
При цьому втрата ваги була менша на 1,51 (табл. 
2). 

 
Таблиця 2 

Показники корозійної активності препарату бровадезу-плюс (M±m) 
Втрата ваги 

Вид металу мг % 
Зменшення 
ваги, мг/м2 

Ваговий показник, 
мг/м2 год.) 

Відносна 
корозійна 
активність 

Залізо 1,4±0,12 0,027 25,2±2,0 568±26,4 2,29 
Нержавіюча сталь 0,5±0,01 0,054 2,66±0,42 589±20,2 1,51 
Оцинковане залізо 0,4±0,014 0,022 5,2±0,15 102,8±4,1 13,32 
Алюміній 0,1±0,08 0,02 1,8±0,8 28,0±1,6 440 
Дюралюміній 0,1±0,08 0,002 1,8±0,8 28,0±1,6 440 

 

Висновки 
1. Бровадез-плюс рекомендується викорис-

товувати для дезінфекції об’єктів холадокомбіна-
тів в 0,5% концентрації і експозиції 30 хвилин. 
Препарат легкий у застосуванні, при короткій 
експозиції забезпечує санацію обладнання 

2. Робочі розчини препарату бровадез-плюс 
не чинили корозію на алюміній та дюралюміній, а 
втрата ваги зразків цих металів відповідно в 450 і 
433 рази нижчі дії еталону.  

3. Відносно оцинкованого заліза показник 
втрати ваги становив 13,32 
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В данной статье рассматриваются вопросы бактерицидных и коррозионных свойств дезин-

фектанта бровадез-плюс, который применяли для дезинфекции хладокомбинатов. Деинфектант 
бровадез-плюс отвечает современным требованиям, экономически эффективный и может быть 
использован в производственных условиях, что будет способствовать развитию экологобезопас-
ных технологий производства, обеспечит получение высококачественной продукции, улучшает 
состояние окружающей среды в местах функционирования промышленных предприятий. 

Ключевые слова: бровадез-плюс, дезинфицирующие средства (дезсредства), эффективность. 
 

Abstract this article deals with the questions of bactericidal and corrosion properties of disinfectant 
brovades-plus, which were used for disinfection cold producing plants. Disinfection brovades-plus meets 
modern requirements, cost-effective and may be used in production conditions, which will promote the de-
velopment production technologies, will provide production of high-quality production, improve the state of 
the environment in the field of functioning of industrial enterprises.  
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