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tron microscope РЕММА-102 (SELMI, Sumy, Ukraine); in digital data processing to determine the quantity of 
shell microdefects of digital picture per unit of area (Y; the quantity of channels, %), used the program Visilog 
6.11 (Noesis, Belgium). It is established that the increase of level of shell's bioceramic structure gas-
permeability positively correlate with the number of microdefects in calcite structures, that in return results in 
increase of hatchability. The optimal values of peracetic acid are 4-6 %.  During research of peracetic acid 
action for hatching eggs, got from hens affected by viral infection (the modal was a hen by cross DOMINANT 
BROWN D 102 affected by colibacteriosis), it was set that peracetic acid used in less concentration bring to 
declination of  hatchability indexes, that explained by extremely low barrier properties of biocrystalline layer. 
In this situation less concentration of peracetic acid, that produces in others groups of hens pronounced ef-
fect of hormesis produce excessive increase gas-permeability with subsequent metabolism embryos and a 
decrease in the quality of the final effect indicator hatchability to 45,6 and 29,3 percent respectively. 
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У роботі представлені дослідження щодо зміни морфологічного та хімічного складу м’яса коро-

па після лікування в експериментальних умовах від аеромонозу з застосуванням препаратів сульгін, 
триметоприм та пробіотику субтіліс. Доведений позитивний вплив на якість, морфологічний та 
хімічний склад м’яса риби при лікуванні її від аеромонозу з застосуванням комплексу антибактеріа-
льних препаратів та пробіотику. 
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Постановка проблеми у загальному ви-

гляді. На сьогоднішній день одним з пріоритет-
них завдань, що стоять перед агропромисловим 
комплексом України, є забезпечення населення 
екологічно безпечною та якісною продукцією ри-
бництва. 

В даний час, як показує досвід, ефективним 
методом компенсації несприятливих зовнішніх 
впливів на рибу в аквакультурі може служити 
застосування пробіотиків – живих мікроорганіз-
мів, що підвищують імунітет, які беруть активну 
участь в процесах травлення, сприяють поліп-
шенню мікрофлори. Пробіотичні мікроорганізми 
відносяться до різних груп, вони давно успішно 
використовуються в медицині та ветеринарії і 
знаходять своє застосування в рибництві: це 
спороутворюючі бактерії, азотобактер, лактобак-
терії та ін.. 

Механізм дії пробіотиків на відміну від анти-
біотиків спрямований не на знищення, а на кон-
курентне виключення умовно-патогенних бакте-
рій зі складу кишкового мікробіотопу, щоб запобі-
гти посиленню і передачі факторів вірулентності 
в популяції умовно-патогенних бактерій. Пробіо-
тики також не викликають звикання з боку умов-
но-патогенних мікроорганізмів. Продукти життєді-
яльності бактерій-пробіонтів не накопичуються в 
органах і тканинах тварин і не впливають на то-
варну якість рибної продукції. Вони безпечні для 
навколишнього середовища та обслуговуючого 
персоналу [1]. 

Зв'язок з важливими науковими та прак-

тичними завданнями. Проведенні дослідження 
були частиною комплексних наукових досліджень 
кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зо-
огігієни та безпеки та якості продуктів тваринни-
цтва Сумського національного аграрного універ-
ситету за тематичним планом науково-дослідної 
роботи "Розробка заходів щодо лікування та 
профілактики заразних хвороб риб. Удоскона-
лення методів ветеринарно-санітарної оцінки 
гідробіонтів" № державної реєстрації 
0112U008508. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Аеромоноз коропів (інфекційна черевна водянка, 
люблинська хвороба, геморагічна септицемія 
коропів тощо) – інфекційна хвороба ставкових 
риб, що проявляється геморагічним запаленням 
шкіри й внутрішніх органів, водянкою, утворенням 
на тілі специфічних виразок. Захворювання ви-
кликають патогенні штами бактерії 
Aeromonashydrophila. Деякі автори зараховують 
до них також інші види аеромонад (A. sobria і 
A. caviae) [3, 4]. 

Найбільш поширеним методом боротьби з 
хворобами риб бактеріальної етіології, в тому 
числі і аеромонозом є хіміотерапія. Але в даний 
час застосування антибіотиків і антибактеріаль-
них препаратів сильно обмежена через форму-
вання серед бактеріальних патогенів антибіоти-
корезистентних штамів, розвитку під дією препа-
рату імунодефіциту у риб, виникнення ще більш 
глибоких змін в екосистемі водойми. Все це ство-
рює сприятливі умови для формування суперін-
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фекції [2, 3]. Важливим є і забруднення медика-
ментами кінцевої харчової продукції, що значно 
обмежує можливості її реалізації. В умовах зрос-
таючого насичення споживчого ринку продукцією 
аквакультури найбільш конкурентоспроможною 
виявиться екологічно чиста, вирощена без за-
стосування антибіотиків риба. Саме така про-
дукція буде користуватися великим попитом се-
ред населення, а відповідно виробники такої 
продукції будуть отримувати великі прибутки [6]. 

У даній ситуації альтернативою хіміотерапії, 
або її доповненням може стати застосування 
пробіотиків. У світовій практиці накопичений 
значний досвід щодо підвищення антибак-
теріальної резистентності риб, збереженню i по-
голів'я і підтримці високих темпів зростання за 
допомогою пробіотиків і вакцин. Як у нашій країні, 
так і за кордоном ведуться роботи з адаптації в 
аквакультурі пробіотичних препаратів, створених 
спочатку для теплокровних тварин. До таких пре-
паратів відноситься пробіотик "Субтіліс", діючим 
початком якого є сінна паличка Bacillus subtilis, 
штаму 44, який встиг добре зарекомендувати 
себе не тільки у ветеринарній практиці, але і в 
індустріальному рибництві при терапії захво-
рювань риб переважно змішаної етіології [3, 6, 7]. 
Препарат "Субтіліс" має високу адгезивність і 
колонізучу здатністю, характеризується широким 
спектром дії на макроорганізм риб, птиці та с/г 
тварин: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Salmonella typhimurium, Shigelladysenteriae, 
Shigellasonnei [2]. 

Постановка завдання. Метою наших до-
сліджень було проведення оцінки якості та без-
печності риби після лікування від аеромонозу з 
застосуванням пробіотику "Субтіліс". 

Матеріали і методи. Дослідження проводи-
лись на базі кафедри ветсанекспертизи, 
мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості про-
дуктів тваринництва факультету ветеринарної 
медицини Сумського національного аграрного 

університету. 
Для проведення досліду було сформовано 

за принципом аналогів три дослідні групи та одна 
контрольна в кількості по шість особин в кожній, 
які була отримані з Сумського рибокомбінату. Усі 
риби дослідних груп були попередньо (за 14 діб) 
перорально заражені отриманим з Інституту риб-
ництва ізолятом Aeromonas hydrophila, змивом з 
культури в кількості 0,5 мл при розведенні 107. 

Риба містилась акваріумах місткістю 100 л., 
при температурі +19-20оС, за допомогою штучної 
аерації концентрація кисню в воді підтримува-
лась на рівні 7-10 г/м3. 

В подальшому для лікування риби в другій 
дослідній групі використовували сульгін (2 г/кг 
корму) та триметоприм (0,5 г/кг корму) протягом 
6 діб один раз на добу, а в третій дослідній групі 
також до корму додавали пробіотик "Субтіліс" 
50 г/кг ваги риби протягом 5 діб. 

В подальшому спостереження за рибою три-
вали 30 діб, під час яких риба знаходилась в ак-
варіумах. 

При проведенні ветеринарно-санітарної 
експертизи для перевірки якості риби та її без-
печності нами були проведені органолептичні 
дослідження за ДСТУ 2284-93 та лабораторні 
дослідження за загальновизнаними методиками 
[5, 8]. 

Результати досліджень й обговорення. 
Перед зараженням двохрічок коропа ми провели 
бактеріологічні дослідження дослідних і кон-
трольних груп риби, щодо виділення збудника 
аеромонозу. Збудника Aeromonas hydrophila ви-
явлено не було. 

При пероральному зараженні Aeromonas 
hydrophila коропів, під час спостереження за ри-
бою, через 8-12 діб спостерігали клінічні прояви 
захворювання, що проявлялися як настовбур-
чення луски, утворення червоних плям на боку 
риби, порушенням поверхневих покривів, що 
відображається на рис. 1. 

 

  
Рис.1. Клінічні ознаки аеромонозу коропів 

 

Бактеріальні дослідження підтвердили в рибі 
наявність збудника аеромонозу.В подальшому 
нами були проведені обробки риби: в другій до-
слідній групі використовували сульгін (2 г/кг кор-
му) та триметоприм (0,5 г/кг корму) протягом 6 діб 

один раз на добу, а в третій дослідній групі крім 
препаратів зазначених в другій дослідній групі 
також до корму додавали пробіотик "Субтіліс" 
50 г/кг ваги риби протягом 5 діб. Першу дослідну 
групу риб не лікували жодними препаратами. 
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При спостереженні рибами було встановле-
но, що в контрольній групі протягом періоду спо-
стереження загибелі риб не відмічалось. В 
першій дослідній групі за період спостереження 
загинуло чотири з шести особин. В другій та 
третій дослідній групі де проводили лікування 
загибелі риби не відмічали. При спостереженні за 
хворою рибою в першій дослідній групі на шосту 

добу лікування відмічено зникнення настовбур-
чення луски та зарубцювання ран. В другій до-
слідній групі, де нами було застосовано пробіо-
тик, ці процеси ми спостерігали раніше на 4-5 
добу лікування. 

При проведенні визначення морфологічного 
складу тушок коропа нами були отримані наступ-
ні результати, що відображені в табл. 1. 

Таблиця 1 
Морфологічний склад тушок коропа (n=4) 

Середня маса, г Їстівних частин Неїстівних частин 
г % г % 

1 дослідна група (не проводилось лікування) 
380,0 183,0 48,15 197,0 51,85 

2 дослідна група (сульгін+триметоприм) 
423,0 218,0 51,53 205,0 48,46 

3 дослідна група (сульгін + триметоприм + субтіліс) 
428,0 223,0 52,10 205,0 47,89 

Здорові (контроль) 
480,0 260,2 54,2 219,8 45,8 

 

При вивченні морфологічного складу тушок 
коропа встановлено, що дослідних групах другій 
та третій де проводилось лікування менше відсо-
ток їстівних частин відповідно на 2,67 % та 2,1 % 
порівняно зі здоровими рибами. 

В групі де не проводили лікування цей по-

казник найгірший і склав в різниці 6,05 % зі здо-
ровими рибами. Найкращий результат отриманий 
в групі де був застосований пробіотик "Субтіліс". 

При вивченні хімічного складу м’язів риби, 
були отримані наступні результати, що відобра-
жені в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Хімічний склад тушок коропа, що уражені аеромонозом, % (n=4) 

Волога Білок Жир Зола Калорійність, кДж 
1 дослідна група (не проводилось лікування) 

78,89±0,14 17,10±0,03 3,01±0,02 1,0±0,10 421,4±0,92* 
2 дослідна група (сульгін+триметоприм) 

77,63±0,16 17,11±0,05 4,26±0,03 1,0±0,02 447,0±0,92* 
3 дослідна група (сульгін + триметоприм + субтіліс) 

77,03±0,15 17,53±0,05 4,34±0,02 1,1±0,03 501,3±1,20 
Здорові (контроль) 

75,12±0,14 18,84±0,07 4,84±0,03 1,2±0,02 512,2±1,18 
 

При аналізі хімічного складу риби встанов-
лено, що дослідна група де був застосований 
пробіотик "Субтіліс" має показники вологи, білку, 
жирунайбільш наближені до показників здорової 
риби. Застосування пробіотику разом з антибак-
теріальними препаратами дозволяє прискорити 
відновлення організму та відновлює енергетичну 
цінність м’яса риби. 

Висновки. 1. При проведенні експеримен-
тальних досліджень щодо лікування аеромонозу 
коропів ефективним виявилась комбінація препа-
ратів сульгін (2 г/кг корму) та триметоприм 
(0,5 г/кг корму) протягом 6 діб один раз на добу, а 
також додавання до цих препаратів "Субтіліс" 
50 г/кг ваги риби протягом 5 діб. 

2. Застосування лікування в дослідних гру-

пах забезпечило повне збереження коропів та їх 
одужання. 

3. Гострий перебіг аеромонозу негативно 
впливає на показники морфологічного та хімічно-
го складу м’язів риби, зменшуючи відсоток їстів-
них частин риби, показники білку, жиру. 

4. Застосування пробіотику "Субтіліс" разом 
з антибактеріальними препаратами сульгін та 
триметоприм дозволяє прискорити відновлення 
організму та відновлює енергетичну цінність 
м’яса риби. 

Перспективи подальших досліджень. В 
подальшому планується розробка та впро-
вадження ефективного екологічно чистого препа-
рату для лікування аеромонозу риби в промисло-
вому рибництві. 
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Петров Р.В. Определение морфологических и химических свойств мяса карпа при 

лечении от аэромоноза 
В работе представлены исследования по изменению морфологического и химического соста-

ва мяса карпа после лечения в экспериментальных условиях от аэромоноза с применением препа-
ратов сульгин, триметоприм и пробиотикасубтилис. Доказано положительное влияние на каче-
ство, морфологический и химический состав мяса рыбы при лечении ее от аэромоноза с примене-
нием комплекса антибактериальных препаратов и пробиотика. 

Ключевые слова: качество, безопасность, рыба, аэромоноз, микрофлора, пробиотик, карп. 
 
Petrov R.V. Determination of morphological and chemical properties of the meat of carp in the 

treatment of Aeromonas 
This paper presents the study on morphological changes and chemical composition of meat of carp af-

ter treatment in the experimental conditions of aeromonosis using sulgin drugs, trimethoprim and probiotics 
subtilis. Proven positive impact on the quality, morphology and chemical composition of fish meat in the 
treatment of her aeromonosis using complex antimicrobials and probiotics. 

Key words: quality, safety, fish, Aeromonosis, microflora, carp, probiotic. 
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ДЕЗИНФЕКТАНТ БІ-ДЕЗ™ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ПТАХІВНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ 
 ЯЄЧНОГО НАПРЯМКУ 
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У статті представлені дані по використанню препарату Бі-дез. Проведення санації повітря-

ного простору пташника в період накопичення бактеріальної флори шляхом аерозольного викори-
стання розчину препарату Бі-дез™ в рекомендованій концентрації (0,1%), у порівнянні із загально-
прийнятою технологією, забезпечує підвищення збереження поголів'я бройлерів (на 2,4%) і додат-
ковий приріст маси тіла (4,5%). Враховуючи, що рецептура дезинфектанта Бі-дез™ складена з 
компонентів діючих речовин, що не мають аналогів на ринку України, можна рекомендувати його в 
якості найважливішого засобу ротації дезінфектантів.  

Ключові слова: птахівництво, флора, опору, дезінфекції, ротація. 
Вступ. Стан здоров'я птиці та її продуктив-

ність багато в чому залежать від санітарного бла-
гополуччя промислової зони і приміщення пташ-
ника, де вона утримується. В практику промисло-
вого птахівництва міцно увійшов термін "біологіч-
на втома" пташників, що позначає рясне обсіме-
ніння поверхонь приміщень та обладнання різни-
ми мікроорганізмами до кінця технологічного цик-
лу вирощування птиці. Це створює напружену 
епізоотичну ситуацію щодо інфекційних хвороб 
різної етіології, яка призводить до суттєвих еко-
номічних втрат за рахунок значної смертності, 
втрати продуктивності птиці і зростання витрат на 

проведення лікувальних і профілактичних заходів 
[1]. Видовий склад збудників хвороб в кожному 
птахівничому приміщенні різноманітний, він може 
включати різні групи бактерій, вірусів, мікоплазм 
та ін. В процесі їх взаємодії змінюються адап-
тивні, антигенні і патогенні властивості кожного 
виду збудника. При цьому зростає число фак-
торів, що ускладнюють епізоотичну ситуацію в 
птахогосподарствах. Вони утворюють сприятливі 
умови для накопичення різних мікроорганізмів, їх 
пасажу через організм птиці, що, згодом, сприяє 
посиленню вірулентності, в тому числі і умовно-
патогенної мікрофлори до застосовуваних анти-


