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АНОТАЦІЯ 

 

Касяненко С. М. Розробка альтернативних методів профілактики 

бактеріозів качок. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії 

галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» за спеціальністю 211 – «Ветеринарна 

медицина». – Сумський національний аграрний університет, Суми, 2021. 

 

Дисертаційна робота присвячена комплексному експериментальному 

обґрунтуванню запропонованих методів профілактики бактеріозів качок на 

основі розробки методу підвищення природної резистентності організму птиці 

та способів дезінфекційної обробки качатників для утримання різних вікових 

груп птиці.  

Качківництво є одним із сучасних динамічних напрямів птахівництва і 

конкурентоспроможним видом агробізнесу, про що свідчить динамічний його 

розвиток. Перспективність і динамічність даного напряму птахівництва 

обумовлюється високою плодовитістю і скоростиглістю птиці. Лідерами 

виробництва м’яса качки у світі є Китай, Франція, Угорщина і Німеччина. У 

результаті проведеної модернізації, залучення інвестицій та провадження 

кращих технологій качківництво демонструє динамічне зростання чисельності 

поголів’я птиці, нарощування обсягів виробництва, збільшення внутрішнього 

попиту та експорту продукції. Даний вид агробізнесу зорієнтований на 

використання високопродуктивних кросів птиці, сучасних технологій 

вирощування птиці і отримання екологічно чистої і безпечної продукції. В 

Україні налічується близько 80-ти птахогосподарств різної потужності, що 

спеціалізуються на вирощуванні качок на м’ясо та виробляють племінну 

продукцію. Птахогосподарства переважно зосереджені в Полтавській, 

Сумській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. Отримано нові 

дані щодо чисельності поголів'я качок в Україні: 10,8 млн. голів у всіх 
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категоріях господарств та різної потужності, в тому числі у умовах 

птахогосподарств 516 тисяч, що складає лише 4,49 % від загальної чисельності 

поголів’я птиці. Вітчизняне качківництво на цей час демонструє формування 

ринку качиної продукції. Частка мяса качки незначна і складає близько 1 % від 

загального виробництва м’яса продуктивної забійної птиці (130–150 тис. т). 

Господарства використовують генетичний потенціал високопродуктивної птиці 

переважно зарубіжної селекції, спрямований на отримання максимальної 

продуктивності, що створює ризики зниження адаптаційних можливостей 

організму птиці до екологічних і технологічних факторів. Серед збудників 

хвороб птиці різко зростає роль умовно-патогенних мікроорганізмів, які 

найчастіше циркулюють в різних асоціаціях.  

Нами отримано дані щодо поширення збудників бактеріозів качок в 

птахогосподарствах північно-східної частини України. Питома вага ізолятів 

складала: E.сoli – 37,5 %, Salmonella entericа сер. Typhimurium – 32,3 %, 

P.aeruginosa – 17,7 %, Streptococcus spp. – 4,6 %, Staphylococcus spp. – 4,6 %. 

Рівень ізоляції мікроорганізмів родин Proteus, Klebsiella, Citrobacter, Yersinia 

був незначним (< 1,0 %). З 89,7% позитивних проб ізолювали асоціацію 

мікроорганізмів (два і три ізоляти) з родини Enterobacteriaceae. Високий рівень 

бактеріоносійства встановлено серед птиці різних вікових груп: у каченят до 7 

добового віку – 37 %; у молодняку 10–30 добового – 42 %; у птиці 30–60 

добового віку – 39 %. За результатами дослідження 195 проб змивів з поверхні 

тушки (шкіри грудки та шиї) реєстрували 23,58 % позитивних результатів. У 

більшості випадків (86,4 %) було встановлено контамінацію змішаною 

мікрофлорою. Питома вага ізолятів роду Escherichia становила 17,9 %, 

Enterobacter – 12,7 %, Citrobacter – 2,5 %, Proteus – 23,7 %. Домінуючу частку 

ізолятів складали представники роду Salmonella, а саме S.Typhimurium – 

41,14%. 

Ізоляти E. coli та S.Typhimurium були патогенні для каченят та білих 

мишей. За зараження E. coli летальність в групі каченят складала 86,7%, а 
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білиш мишей – 86,7%. У птиці дослідної групи реєстрували септичну форму 

прояву хвороби, патоморфологічні зміни характеризувалися геморагічними 

ентеритами, крововиливами на серозних та слизових оболонках кишечника, 

епікарді та перикарді. За зараження S.Typhimurium летальність в групі каченят 

складала 100 %, а білиш мишей – 93,3 %. Хвороба перебігала гостро, у каченят 

реєструали  проноси та нервово-паралітичні явища. Білі миші відмовлялися від 

корму, були в'ялі. Через 24–72 годин після зараження лабораторні тварин 

загинули. При патоморфологічному дослідженні реєстрували вогнища некрозу 

в печінці та селезінці, перикардит та ентерити. 

З метою контролю бактеріозів експериментально обґрунтовано 

раціанальний вибір терапевтичних засобів і максимальну ефективність їх 

застосування на основі визначення чутливості ізолятів до різних 

фармакологічних груп антибактеріальних препаратів. Встановлено високий 

відсоток резистентних ізолятів Е. coli, S.Typhimurium, P.aeruginosa, 

S. saprophyticus до широкого спектру антибактеріальних препаратів. Найбільшу 

кількість резистентних ізолятів Е. coli реєстрували до цефалоспоринів (β-

лактамів) ІІ і ІV покоління – 88,2 % та 94,1 %, відповідно, а також до 

карбопенів – 94,1 %. Ізоляти S. Typhіmurium мали високий рівень 

резистентності до антибактеріальних препаратів групи β-лактамів: меропенему 

– 76,9 %, цефтазідіму – 69,2 %, до цефотаксиму – 61,5 1%. Ізоляти P.aeruginosa 

були резистентні до цефалоспоринів IV покоління у 88,8 %. Досліджувані 

ізоляти були чутливі до антибактеріальних препаратів групи аміноглікозидів (≥ 

 90 %) та фторхінолонів (≥ 80 %).  

Експериментально обґрунтовано метод профілактики бактеріозів качок на 

основі застосування пребіотику Актиген та підвищення природної опірності 

організму птиці. Визначено оптимальну дозу та ефективність застосування 

мананолігосахаридів (МОС) («Актиген», Alltech inc.) в раціоні качок. 

Застосування в раціоні качок мананоолігосахаридів («Актиген», Alltech Inc.) в 

дозі 0,4 % до маси комбікорму з добового віку і до кінця періоду вирощування 
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(49 діб) позитивно впливає на мікробний баланс кишечника каченят шляхом 

селективної дії на потенційно патогенні мікроорганізми: концентрація 

Salmonella spp. зменшилася на 83,65% та E.coli – на 69,79 % порівняно з 

контролем. Зниження питомої ваги патогенних мікроорганізмів в структурі 

мікробіоти кишечника забезпечило активну проліферацію корисних 

мікроорганізмів (концентрація лакто- і біфідобактерій збільшилася на 62,82% і 

68,53 % порівняно з контролем відповідно). Встановлено імуномодулюючий 

ефект та позитивну динаміку щодо показників природної резистентності 

організму: підвищення рівня бактерицидної активності сироватки крові на 

34,85 % (р<0,05), активності лізоциму в сироватці крові на 33,82 % (р<0,05), 

фагоцитарного індексу – на 32,81 % (р<0,05), фагоцитарного числа – на 28,37 % 

(р<0,05). Використання в раціоні МОС сприяло кращому розвитку і 

збільшенню відносної маси імунокомпетентних органів та збереженості птиці 

на 9 %, передзабійної живої маси на 14,3 % та виходу м’яса – на 4,8 %. 

На основі вивчення особливостей технологічного циклу вирощування 

качок з’ясовано, що щільність посадки та раціон годівлі качок відповідали 

нормативам для вирощування даного виду птиці. Повітрообмін в приміщеннях 

качатників здійснювався шляхом приточно-витяжної вентиляції через 

розгалужену систему витяжних шахт і каналів. За результатами дослідження 

санітарного стану пташників після закінчення технологічного циклу 

вирощування птиці встановлено, що на 21-у добу вирощування качок на м’ясо 

бактеріальна забрудненість повітря пташників складає 270–310 тис. м.к / м3, на 

середовищі Ендо зареєстровано ріст E.coli. Питома вага ізолятів E.coli складала 

3,5–4,9% із числа ізольованих колоній. На 49-у добу утримання качок 

реєстрували високий рівень бактеріального забруднення повітря пташників: 

684,8–798,2 тис. м.к / м3; ріст колоній санітарно-показової мікрофлори на 

середовищі Ендо становить 4,5–7,8 %. До кінця 21-добового періоду каченят з 

вертикальних поверхонь ізольовано від 23 до 85 тис. мікроорганізмів, а з 

горизонтальних поверхонь – від 38 тис. до 1,4 млн. / м2. Після 49-добового 
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утримання качок рівень мікробіологічного забруднення робочих поверхонь 

пташників складав від 43 тис. до 1,9 млн. / м2. З проб виділені Salmonella spp., 

Proteus spp., Е.coli та S. aureus. 

На основі аналізу даних державного реєстру ветеринарних препаратів, 

кормових добавок, кормів та преміксів щодо зареєстрованих дезінфікуючих 

засобів та їх рецептур нами отримано нові дані щодо асортименту 

дезінфікуючих засобів на ринку України. Кількість препаратів для дезінфекції і 

санації об’єктів ветеринарно-санітарного нагляду складає понад 200 

найменувань, в тому числі вітчизняного і зарубіжного виробництва. Аналіз 

свідчить, що найбільша питома вага пінних і безпінних лужних засобів 

склдадає 31,43%, пінних і безпінних кислотних засобів – 22,86%, деззасобів на 

основі четвертинних амонійних сполук (ЧАС) – 15,71%, спиртових – 6,19%, 

кисневмісних дезінфектантів – 5,24%, гуанідинових – 4,76%, деззасобів на 

основі альдегідів – 4,76%, хлорвмісних – 4,29%.  

Порівняльними дослідженнями ефективності деззасобів, які широко 

використовуються для вологої дезінфекції пташників, встановлено 

бактерицидну дію 0,6 % Вірошилду, 0,3 % Віроциду за експозиції 5–15 хв; 

0,2 % Біоконтакту – 10 і 15 хв; 2,0 % розчини кальцинованої соди – 15 хв. 

Встановлено бактерицидну активність деззасобів для аерозольної дезінфекції 

пташників проти ізолятів S. аureus, E. coli, S.Typhimurium, P. vulgaris, 

P. aeruginosa в концентраціях робочих розчинів: 1,0 % Спектрагену та 5% 

Віроциду за експозиції 5 хв; 1 % Біоконтакту і 4,0 % Віркону С – за експозиції 

10 хв. Порівняльним дослідженням ефективності деззасобів, які широко 

використовуються для вологої дезінфекції пташників, встановлено 

бактерицидну дію 0,6 % Вірошилду, 0,3 % Віроциду за експозиції 5–15 хв; 

0,2 % Біоконтакту – 10 і 15 хв. Встановлено бактерицидну активність деззасобів 

для аерозольної дезінфекції пташників проти ізолятів S. аureus, E. coli, 

S.Typhimurium, P. vulgaris, P. aeruginosa в концентраціях робочих розчинів: 
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1,0 % Спектрагену та 5 % Віроциду за експозиції 5 хв; 1 % Біоконтакту і 4,0 % 

Віркону С – за експозиції 10 хв. 

З метою розробки науково обґрунтованих способів дезінфекції пташників 

на основі застосування екологічно безпечних і імпортозамінних 

високоефективних дезінфекційних засобів нами експериментально 

обґрунтовано спосіб дезінфекції качатників мийно-дезінфікуючим засобом 

«Сандез». Встановлено бактерицидну активність дії деззасобу щодо тест-

штамів мікроорганізмів S. aureus ATCC 25923 та E. coli ATCC 25922 (F-50) в 

суспензійному тесті в концентрації за експозиції 10 та 20 хв, дезінфікуюча дія 

деззасобу «Сандез» складає 90–100% впродовж першої доби застосування. На 

другу добу дія Сандезу дещо знижувалася. Бактерицидне розведення деззасобу 

після 24 годин інкубації за 10- та 20-хвилинної експозиції щодо тест-штаму 

S. aureus ATCC 25923 та E. coli ATCC 25922 (F-50) складало 1:400 і 1:800 за 

концентрації препарату 0,25 % та 0,125% відповідно. Визначенням специфічної 

дії та мінімальної бактерицидної концентрації засобу «Сандез» відносно 

ізолятів мікроорганізмів, які попередньо виділені нами з робочих поверхонь 

качатників, встановили, що 2,0 % концентрація робочого розчину засобу за 

експозиції 20 хвилин забезпечує бактерицидну активність до всіх 

досліджуваних ізолятів S. аureus, E. coli, S.Typhimurium, P. vulgaris, 

P. aeruginosa.  

Дослідженнями рівня загальної бактеріальної забрудненості повітряного 

середовища качатника за кількістю МАФАнМ та рівнем БГКП, а також 

відсутністю патогенної мікрофлори в змивах з робочих поверхонь доведено, що 

для дезінфекції качатників ефективно застосовувати 2,0 %-й розчин деззасобу 

«Сандез» методом аерозольної обробки і експозиції 20 хв із розрахунку 200 см3  

/ м3. Враховуючи технологічні особливості вирощування качок нами 

запропоновано на 21-у добу вирощування каченят здійснювати дезінфекційну 

обробку пташників 2,0 %-им розчином мийно-дезінфікуючого засобу «Сандез» 

методом аерозольної обробки без присутності птиці і експозиції 20 хв із 
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розрахунку 200 см3 / м3. Ефективність дезінфекції склала 98,0 %, що на 8% 

вище за аналогічний показник в контролі за обробки 3 % розчином йоду 

однохлористого. 

З метою підвищенням ефективності дезінфекційної обробки качатників 

після 49-ти добового періоду вирощування і звільнення приміщень від птиці 

запропоновано здійснювати аерозольну обробку повітря і поверхонь пташника 

0,5 % (+40–60°С) розчином мийно-дезінфікуючого засобу «Сандез» і експозиції 

10 хв та повторно – 2 %-им (+50–70°С) розчином препарату «Сандез» і 

експозиції 15–20 хв. шляхом зрошення із розрахунку 200 см3/м3. Спосіб 

дезінфекції качатника деззасобом «Сандез» має високі дезінфікуючі 

властивості, а ефективність обробки складає 96,66 %. 

Виробничі випробування запропонованих методів профілактики 

бактеріозів в технологічному процесі вирощування качок на основі підвищення 

природної резистентності організму птиці введенням в раціон пребіотичної 

дріжджової фракції мананолігосахаридів («Актиген», Аlltech Inc.) та 

застосування способу дезінфекції качатників лужним мийно-дезінфікуючим 

засобом «Сандез» довели, що запропоновані методи профілактики забезпечили 

покращення показників продуктивності птиці: збереженості поголів’я птиці на 

1,0 %, середньодобового приростуст качок на 1,5 %, середньої маси качок 

групи на 49-у добу вирощування – на 4,1%. Економічний ефект запропонованих 

нами заходів ветеринарно-санітарних заходів складає 4,3 грн. на гривню витрат. 

Новизна роботи полягає в експериментальному обґрунтуванні методів 

профілактики бактеріозів качок на основі розробки способу підвищення 

природної опірності організму птиці та розробці способів дезінфекції 

качатників екологічно безпечним лужним мийно-дезінфікуючим засобом 

«Сандез» в періоди міжциклових переривів утримання птиці. Надано оцінку 

стану та перспективі розвитку качківництва в Україні на основі аналітичного 

огляду роботи спеціалізованих птахогосподарств різної потужності та напряму 

їх діяльності, кількості поголів’я та обсягів виробництва. Уперше проведено 
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ізоляцію збудників бактеріозів качок в умовах птахогосподарств Сумської 

області, встановлено рівні бактеріоносійства різних вікових груп птиці. За 

результами визначення чутливості ізолятів до антибактеріальних препаратів 

обґрунтовано раціанальний вибір терапевтичних засобів з метою максимальної 

ефективності їх застосування. Розроблено альтернативний ефективний метод 

підвищення природної опірності організму птиці інфекціям на основі 

застосування в раціоні качок пребіотичної фракції мананолігосахаридів 

(«Актиген», Аlltech Inc.), що забезпечує підвищення збереженості поголів’я 

птиці та продуктивність качок.  

Розроблено і доведено ефективність способу дезінфекційної обробки 

пташників дезінфекційним засобом «Сандез» на 21-у добу технологічного 

циклу вирощування каченят. Наукову новизну досліджень підтверджено 

патентом 142944 України, МПК (2020.01) A61L 2/16 (2006.01); С11D 7/00 

Спосіб ветеринарно-санітарної обробки пташників при вирощуванні каченят, 

заявл. 08.11.2019; опубл. 10.07.2020, Бюл. № 13.  

Науково і експериментально обгрунтовано спосіб дезінфекції качатників 

лужним мийно-дезінфікуючим засобом «Сандез». Наукова новизна одержаних 

результатів захищена патентом 142947 України, МПК (2020.01) A61L 9/00; 

A61L 2/00 Спосіб дезінфекції пташників в системі ветеринарно-санітарних 

заходів при вирощуванні качок, заявл. 08.11.2019; опубл. 10.07.2020; Бюл. 

№ 13. Результати дисертаційної роботи використовуються в освітньому процесі 

та науково-дослідній роботі здобувачів вищої освіти ОС бакалавр та ОС магістр 

зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» та ОС магістр зі спеціальності 

212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» в Полтавському державному 

аграрному університеті, Харківській державній зооветеринарній академії та 

Білоцерківському національному аграрному університеті.  

Ключові слова: качки, качатники, бактеріальна забрудненість, 

дезінфекційна обробка, дезінфектанти, мананолігосахариди, пребіотик 

«Актиген», «Сандез». 
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ABSTRACT 

Kasianenko S.M. The development of alternative methods of ducks 

bacteriosis prevention. –  Ph.D. Thesis Manuscript.  

The thesis for a scientific degree of the Doctor of Philosophy in specialty in 

specialty 211 «Veterinary Medicine» (21 Veterinary Medicine). – Sumy National 

Agrarian University, Sumy, 2021. 

 

The thesis is devoted to the complex experimental reasoning of the suggested 

methods as for the ducks bacteriosis prevention on the basis of development of a 

method of increase of natural resistance of an organism of a bird and ways of 

disinfection processing of duck houses for the maintenance of various age groups of a 

bird. 

Duck breeding is one of the modern dynamic directions in poultry breeding and 

competitive kind of agribusiness about what proves its dynamic development. 

Perceptivity and dynamicity of this direction of poultry breeding stipulate by its high 

fertility and precocity of birds. Leaders in duck meat production in the world are 

China, France, Hungary, and Germany. As the result of done modernization, 

including investments and applying the best technologies in duck breeding it 

demonstrates the dynamic increasing of ducks’ number, increasing production, 

increasing domestic demand and exports. 

This kind of agribusiness is oriented on using high productivity crossbreeds of 

birds, modern technologies in breeding birds and getting ecologically pure and safety 

products. In Ukraine there are about 80 poultry farms of different capacity which are 

specialized in duck breeding for meat and create the breeding products. These poultry 

farms are situated in Poltava region, Sumy region, Ivano-Frankivsk region and 

Dnipro region. 

New data as for the number of ducks in Ukraine have been received: 10,8 

million birds in all categories of farms and of different capacity including in the 

conditions of poultry farms 516 thousand which make only 4,49 % from the general 
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number of birds quantity. Domestic duck breeding at the moment demonstrates the 

forming of duck’s products market. 

The part of meat of duck is insignificant and makes only 1% from the general 

meat production of slaughter bird productive (130–150 thousand). Farms use genetic 

potential of high productivity birds mainly of foreign selection directed on getting 

maximal productivity which make risks of decrees adaptive possibilities of bird’s 

organism to ecologic al and technological factors. Among the pathogens of poultry, 

the role of opportunistic pathogens, which often circulate in various associations, is 

growing sharply. 

We received the data as for the spread of pathogens of duck bacteriosis in 

poultry farms in the north-eastern part of Ukraine. The big weight of isolates is E.сoli 

– 37,5 %, S.Typhimurium – 32,3 %, P.aeruginosa – 17,7 %, Streptococcus spp. – 

4,6 %, Staphylococcus spp. – 4,6 %. The level of isolation of family microorganism 

Proteus, Klebsiella, Citrobacter, Yersinia was insignificant (< 1,0 %). From 89,7 % 

of positive tests was isolated the association of microorganism ( two or three isolates) 

from the family Enterobacteriaceae. The high level of bacteriocarriers is found 

among birds of different ages: among ducklings till 7 days age – 37 %, among 10–30 

days age – 42 %, among 30–60 days age 39 %. According to the results of rstudy of 

195 samples of wash from surface of bird (skin of the breast and neck) recorded 

23,58 % of positive results. At the majority of cases (86,4 %) contamination with 

mixed microflora was found. The proportion of isolates of the genus Escherichia was 

17,9 %, Enterobacter – 12,7 %, Citrobacter – 2,5 %, Proteus – 23,7 %. The dominant 

proportion of isolates were made members of the genus Salmonella, namely 

S.Typhimurium – 41,14%. 

Isolates of E. coli and S. typhіmurium were pathogenic to ducklings and white 

mice. For E. coli infection, the mortality in the group of ducklings was 86,7 %, and 

white mice – 86,7 %. Septic form of the disease was registered in the birds of the 

experimental group, pathomorphological changes were characterized by hemorrhagic 

enteritis, hemorrhages on the serous and mucous membranes of the intestine, 
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epicardium and pericardium. For infection with S.tiphymurium mortality in the group 

of ducklings was 100 %, and white mice – 93,3 %. The disease was acute, ducklings 

registered diarrhea and neuro-paralytic phenomena. White mice refused food, were 

lethargic 24–72 hours after infection, the laboratory animals died. Focus of necrosis 

in the liver and spleen, pericarditis and enteritis were registered during 

pathomorphological examination. 

In order to control bacteriosis, the rational choice of therapeutic agents and the 

maximum effectiveness of their use on the basis of determining the sensitivity of 

isolates to different pharmacological groups of antibacterial drugs is experimentally 

substantiated. A high percentage of resistant isolates of E. coli, S.Typhimurium, 

P. aeruginosa, S. saprophyticus to a wide range of antibacterial drugs has been 

established. The largest number of resistant isolates of E. coli was registered to 

cephalosporins (β-lactams) of the II and IV generation – 88,2 % and 94,1 %, 

respectively, as well as to carbopenes – 94,1 %. Isolates of S.Typhimurium had a high 

level of resistance to antibacterial drugs of the β-lactam group: meropenem – 76,9 %, 

ceftazidime – 69,2 %, to cefotaxime – 61,51 %. P.aeruginosa isolates were resistant 

to generation IV cephalosporins in 88,8 %. The test isolates were sensitive to 

aminoglycosides (≥ 90 %) and fluoroquinolones (≥ 80 %). 

The method of prevention of duck bacteriosis based on the use of the prebiotic 

Actigen and increase of the natural resistance of the bird organism is experimentally 

substantiated. It was determined the optimal portion and effectiveness of using 

mannan oligosaccaharides (MOS) («Actigen», Alltech inc.) in the ducks’ ration. 

Applying mannan oligosaccaharides in ducks’ ration («Actigen», Alltech inc.) in 

dose of 0,4 % from the feed weight from the 1day age and till the end of period of 

growing (49 days) positively influence on the microbial balance of the intestines of 

ducklings by selective action on potentially pathogenic microorganisms: 

concentration of Salmonella spp. decreased by 83,65 % and E.coli – by 69,79 % 

compared to control. The decrease in the proportion of pathogenic microorganisms in 

the structure of the intestinal microbiota provided active proliferation of beneficial 
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microorganisms (the concentration of lacto- and bifidobacteria increased by 62,82 % 

and 68,53 % compared with the control, respectively). The immunomodulatory effect 

and positive dynamics in relation to the indicators of natural resistance of the 

organism: increase in the level of bactericidal activity of blood serum by 34,85 % 

(p <0,05), lysozyme activity in serum by 33,82 % (p <0,05), phagocytic index – by 

32,81 % (p <0,05), phagocytic number – by 28,37 % (p <0,05). The use of MOS in 

the diet contributed to the better development and increase in the relative weight of 

immunocompetent organs and the preservation of poultry by 9 %, pre-slaughter live 

weight by 14,3 % and meat yield by 4,8 %. 

Based on the study of the peculiarities of the technological cycle of duck 

breeding, it was found that the planting density and feeding ration of ducks met the 

standards for breeding this species of bird. Air exchange in the premises of the ducks 

was carried out by supply and exhaust ventilation through an extensive system of 

exhaust shafts and ducts. According to the results of the study of the sanitary 

condition of poultry houses after the end of the technological cycle of poultry farming 

it is established that on the 21st day of growing ducks for meat bacterial pollution of 

poultry air is 270-310 thousand m.c / m³, the growth of E.coli . The proportion of 

E. coli isolates was 3,5–4,9 % of the isolated colonies. On the 49th day of keeping 

ducks, a high level of bacterial air pollution in poultry houses was registered: 684,8–

798,2 thousand m.с / m³; the growth of colonies of sanitary-indicative microflora on 

the Endo environment is 4,5–7,8 %. By the end of the 21-day period, ducklings were 

isolated from vertical surfaces from 23 to 85 thousand microorganisms, and from 

horizontal surfaces – from 38 thousand to 1,4 million / m². After 49 days of keeping 

ducks, the level of microbiological contamination of the working surfaces of poultry 

houses ranged from 43 thousand to 1,9 million / m². Salmonella spp., Proteus spp., 

E. coli and S. aureus were isolated from the samples. 

Based on the analysis of data from the state register of veterinary drugs, feed 

additives, feeds and premixes for registered disinfectants and their formulations, we 

obtained new data on the range of disinfectants on the Ukrainian market. The number 
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of drugs for disinfection and remediation of veterinary and sanitary facilities is more 

than 200 items, including domestic and foreign production. The analysis shows that 

the largest share of foamy and foamless alkaline agents is 31,43 %, foamy and foamy 

acidic agents – 22,86 %, disinfectants based on Quaternary ammonium compounds 

(QAC) – 15,71 %, alcohol – 6,19 % , oxygen-containing disinfectants – 5,24 %, 

guanidine – 4,76 %, disinfectants based on aldehydes – 4,76 %, chlorine-containing – 

4,29 %. 

Comparative studies of the effectiveness of disinfectants, which are widely 

used for wet disinfection of poultry houses, revealed a bactericidal effect of 0,6 % 

Viroshield, 0,3 % Virocid at an exposure of 5–15 minutes; 0,2 % Biocontact – 10 and 

15 minutes; 2,0 % solution of baking soda – 15 minutes. The bactericidal activity of 

disinfectants for aerosol disinfection of poultry against isolates of S. aureus, E. coli, 

S.Typhimurium, P. vulgaris, P. aeruginosa in concentrations of working solutions: 

1,0 % of Spectragen and 5 % of Virocid at exposure of 5 min; 1,0 % Biocontact and 

4,0 % Vircon C – at an exposure of 10 minutes. A comparative study of the 

effectiveness of disinfectants, which are widely used for wet disinfection of poultry 

houses, revealed a bactericidal effect of 0,6 % Viroshild, 0,3 % Virocid at an 

exposure of 5–15 minutes; 0,2 % Biocontact – 10 and 15 minutes. The bactericidal 

activity of disinfectants for aerosol disinfection of poultry against isolates of 

S. aureus, E. coli, S.Typhimurium, P. vulgaris, P. aeruginosa in concentrations of 

working solutions: 1,0% of Spectragen and 5 % of Virocid at exposure of 5 min; 

1 % Biocontact and 4,0 % Vircon C – at an exposure of 10 minutes. 

In order to develop scientifically sound methods of disinfection of poultry 

houses based on the use of environmentally friendly and import-substituting highly 

effective disinfectants, we experimentally substantiated the method of disinfection of 

duckweed with detergent-disinfectant «Sandoz». The bactericidal activity of the 

disinfectant against test strains of S. aureus ATCC 25923 and E. coli ATCC 25922 (F-

50) in the suspension test at a concentration of 10 and 20 minutes, the disinfecting 

effect of the disinfectant «Sandoz» is 90–100 % for the first day of application. On 
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the second day, «Sandoz» effect decreased somewhat. Bactericidal dilution of 

disinfectant after 24 hours of incubation at 10- and 20-minute exposure to test strain 

S.aureus ATCC 25923 and E. coli ATCC 25922 (F-50) was 1:400 and 1:800 at a drug 

concentration of 0,25 % and 0,125 %, respectively. Determining the specific action 

and the minimum bactericidal concentration of «Sandoz» against isolates of 

microorganisms, which we previously isolated from the working surfaces of 

duckweed, found that 2,0 % concentration of the working solution at 20 minutes 

provides bactericidal activity to all investigated isolates of S. aureus, E. coli, 

S.Typhimurium, P. vulgaris, P. aeruginosa. 

Researches of the level of total bacterial air pollution of duck house by the 

quantity of МАFАnМ (mesophilic aerobic and facultatively anaerobic 

microorganisms) sanitary-indicative microflora, as well as the absence of pathogenic 

microflora in the washes from work surfaces proved that for disinfection of 

duckweed effectively apply 2,0 % solution of disinfectant «Sandoz» by aerosol 

treatment and exposure for 20 min at a rate of 200 cm³ / m³. Including the 

technological peculiarities of duck breeding, we proposed to disinfect poultry houses 

on the 21st day of duck breeding with 2,0 % solution of detergent-disinfectant 

«Sandoz» by aerosol treatment without the presence of poultry and exposure for 20 

minutes at a rate of 200 cm³ / m³. The disinfection efficiency was 98,0 %, which is 

8% higher than in the control of treatment with 3 % iodine monochloride solution. 

In order to increase the efficiency of disinfection treatment of duckweed after a 

49-day period of growing and freeing the premises from poultry, it is proposed to 

carry out aerosol treatment of air and surfaces of poultry 0,5 % (+ 40–60°C) solution 

of detergent and disinfectant «Sandoz» and exposure 10 min and again – 2 % (+ 50–

70°C) solution of the drug «Sandoz» and exposure for 15–20 minutes by irrigation at 

the rate of 200 cm³ / m³. The method of disinfection of duck house with disinfectant 

«Sandoz» has high disinfectant properties, and the treatment efficiency is 96,66%. 

Production tests of the proposed methods of prevention of bacteriosis in the 

technological process of growing ducks on the basis of increasing the natural 
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resistance of poultry by introducing into the diet of prebiotic yeast fraction of mannan 

oligosaccharides («Actigen», Alltech inc.) and using the method of disinfection of the 

duck shed by the proposed methods of prevention improved the productivity of 

poultry: the preservation of poultry by 1,0 %, the average daily increase in ducks by 

1,5 %, the average weight of ducks in the group on the 49th day of rearing – by 

4,1 %. The economic effect of our proposed measures of veterinary and sanitary 

measures is 4,3 UAH on the 1 UAH costs. 

Novelty of the work lies in the experimental basis of the methods of 

prevention bacteriosis of ducks on the basis of development of a way of increase of 

natural resistance of an organism of a bird and development of ways of disinfection 

of duck houses by ecologically safe alkaline washing and disinfectant «Sandoz» in 

the periods of intercycle breaks of keeping of a bird. 

The mark of the state and development prospects of duck breeding in Ukraine 

based on an analytical review of the work of specialized poultry farms of different 

capacity and direction of their activities, number of livestock and production volumes 

is given on our work. For the first time the isolation of pathogens of bacteriosis of 

ducks in the conditions of poultry farms of Sumy region was carried out, the levels of 

bacteriocarriers of different age groups of birds were established. According to the 

results of determining the sensitivity of isolates to antibacterial drugs, a rational 

choice of therapeutic agents is justified in order to maximize the effectiveness of their 

use. An alternative effective method of increasing the natural resistance of poultry to 

infections has been developed based on the use of the prebiotic fraction of mannan 

oligosaccharides («Actigen», Alltech inc.) in the diet of ducks, which increases the 

safety of poultry and duck productivity.  

The efficiency of the method of veterinary and sanitary treatment of poultry 

houses with disinfectant «Sandoz» for the 21st day of the technological cycle of 

ducklings has been developed and proved. The scientific novelty of the research is 

confirmed by the patent 142944 of Ukraine, IPC (2020.01) A61L 2/16 (2006.01); 

C11D 7/00 The method of veterinary and sanitary treatment of poultry houses in the 
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cultivation of ducklings, the application on 11/08/2019; published on 10.07.2020, 

Bull. № 13. 

The method of disinfection of duckweed with alkaline detergent-disinfectant 

«Sandoz» is scientifically and experimentally substantiated. The scientific novelty of 

the obtained results is protected by the patent 142947 of Ukraine, IPC (2020.01) 

A61L 9/00; A61L 2/00 method of disinfecting poultry sheds in system of veterinary 

and sanitary measures in duck breeding, application on 11/08/2019; published on 

10.07.2020; Bull. № 13. 

The results of the dissertation are used in the educational process and research 

work of applicants for higher education of EL (Educational Level) Bachelor and EL 

Master in specialty 211 «Veterinary Medicine» and EL Master in specialty 212 

«Veterinary hygiene, sanitation and examination» at Poltava State Agrarian 

University, Kharkiv State Zooveterinary Academy and Bila Tserkva National 

Agrarian University. 

Key words: ducks, duck houses, bacterial contamination disinfection 

treatment, disinfectants, mannan oligosaccaharides, prebiotic «Actigen», «Sandoz». 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Качківництво є однією з найбільш перспективних 

напрямів птахівництва і одним із конкурентоспроможних видом агробізнесу, 

про що свідчить динамічний його розвиток. У результаті проведеної 

модернізації і залучення інвестицій, а також провадження кращих іноземних та 

вітчизняних технологій вітчизняна галузь демонструє динамічне зростання 

чисельності поголів’я птиці усіх видів, нарощування обсягів виробництва, 

збільшення внутрішнього попиту та експорту продукції [27, 47, 113, 117, 170].  

За даними FАО виробництво качатини у світових масштабах становить 

4,5 млн тонн і складає 5% ринку курятини, а щорічний показник приросту 

валового виробництва продукції в країнах світу в середньому становить 3,4 %, 

що складає близько 0,11 млн тонн. Лідерами виробництва і споживання 

качатини у світі є Китай, Індонезія, Франція, Угорщина, Німеччина, Польща. 

Окрім високого рівня внутрішнього споживання. За обсягами експорту м’яса 

качки лідерами у світі є Франція, Угорщина і Китай. Їх частки в структурі 

світового експорту в натуральному вираженні складають 17,8, 17,4 і 16,6 % 

відповідно. За темпами розвитку птахівництво України займає передові позиції 

у світі і зорієнтоване на використання високопродуктивних кросів птиці, 

сучасних технологія вирощування, виробництва продукції, збалансованої 

годівлі птиці отримання екологічно чистої і безпечної продукції. Вітчизняне 

качківництво на сьогодні є доволі перспективним напрямом птахівництва, що 

розвивається, і демонструє формування ринку качиної продукції та культури 

споживання м’яса качки. Качатина має добре виражений специфічний 

приємний смак, гарні смакові властивості, добру харчову, поживну цінність та 

енергетичну цінність. В м’ясі качки міститься 17 % білків, з яких 98 % 

відносяться до повноцінних. Збалансованість амінокислот в качиному м’ясі 

наближається до оптимальної формули [14, 114, 119, 214].  



27 

 

Використання переважно  генетичного потенціалу високопродуктивної 

птиці переважно зарубіжної селекції, спрямованого на отримання максимальної 

продуктивності, зумовлює зниження адаптаційних можливостей організму 

птиці до екологічних і технологічних факторів, які мають місце у сучасному 

промисловому птахівництві. Серед збудників хвороб птиці різко зростає роль 

бактеріальних патогенів, які найчастіше циркулюють в різних асоціаціях і різко 

знижують природну резистентність організму птиці. У зв’язку із загальною 

тенденцією відмови від використання кормових антибіотиків все більшої 

актуальності в птахівництві набуває застосування у ветеринарії екологічно 

безпечних препаратів. Пошук альтернативи антибіотикам здійснюється за 

критеріями: ефективний захист птиці від патогенних мікроорганізмів, 

натуральність і безпечність препарату, стимуляція росту та економічна 

ефективність застосування [7, 10, 34, 82, 99]. 

Вирощування і збереження високопродуктивного здорового поголів'я в 

сучасних умовах забезпечується проведенням комплексу ветеринарно-

санітарних заходів, які включають в себе здійснення систематичної 

профілактичної дезінфекції пташників на основі застосування ефективних і 

екологічно безпечних дезінфікуючих засобів. Для раціонального застосування 

дезінфектантів та недопущення розвитку стійкості мікроорганізмів до 

дезінфікуючих засобів в схемі ротації доцільно використовувати діючі 

речовини різних хімічних класів, що відрізняються механізмом бактерицидної 

дії на патогени. Поряд з традиційними деззасобами пріоритет надають 

екологічно безпечним засобам, які не проявляють стійкий запах та корозійної 

дії на обладнання, здатні розчиняти органічні речовини, мають низьку 

токсичність робочих розчинів, проявляють бактерицидну дію відносно 

широкого спектру патогенної і умовно-патогенної дії та цінову доступність 

препаратів [7, 10, 34, 82, 99]. Враховуючи дані моніторингу стійкості 

мікрофлори пташників до вітчизняних і імпортних дезінфектантів, що широко 

застосовуються у птахівництві, актуальним є проведення досліджень 
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спрямованих на розробку ефективного і екологічно безпечного способу 

дезінфекції качатників і об’єктів ветеринарно-санітарного нагляду  в системі 

ветеринарно-санітарних заходів при вирощуванні качок, що дозволить 

забезпечити стійке епізоотичного благополуччя [54, 98, 110, 125, 155]. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано згідно пріоритетного напряму визначеного 

постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942 «Науки про 

життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших 

захворювань». Матеріали дисертаційної роботи є розділом тематичного плану 

науково-дослідної роботи кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни 

та безпеки і якості продуктів тваринництва Сумського національного аграрного 

університету: «Розробка та впровадження вітчизняних засобів профілактики та 

лікування заразних хвороб тварин та птиці на основі новітніх технологій», 

номер державної реєстрації 0114U005550 (2014–2019 рр.) та «Система 

моніторингу методів контролю та ветеринарно-санітарних заходів щодо якості 

й безпеки продукції тваринництва при хворобах заразної етіології», номер 

державної реєстрації 0114U005551 (2014–2019 рр.).  

Мета і завдання дослідження. Мета досліджень полягала в 

експериментальному обґрунтуванні методів профілактики бактеріозів качок на 

основі розробки методу підвищення резистентності організму птиці та способів 

дезінфекційної обробки качатників лужним мийно-дезінфікуючим засобом 

«Сандез». 

Для вирішення мети було поставлені наступні завдання: 

– з’ясувати сучасний стан галузі вітчизняного качківництва та 

технологічні особливості вирощування птиці; 

– дослідити поширення збудників бактеріозів качок в птахогосподарствах 

північно-східної частини України та патогенність ізолятів; 

– визначити чутливість ізольованих бактеріальних патогенів до 

різних груп антибактеріальних препаратів; 
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– встановити здатність пребіотичної фракції мананолігосахаридів 

(«Актиген», Alltech Inc.) адсорбувати ізоляти S.Enteritidis, S.Typhimurium, 

E. coli, C. diversus, P. vulgaris, K. pneumonia; 

– експериментально обґрунтувати ефективність застосування з метою 

профілактики бактеріальних хвороб качок пребіотичної дріжджової фракції 

мананолігосахаридів (Alltech Inc.); 

– дослідити санітарний стан пташників різних технологічних груп в 

період міжциклових перерв утримання качок; 

– отримати нові дані щодо асортименту та кількості дезінфікуючих 

засобів за групами діючих речовин на ринку України; 

– провести санітарно-гігієнічну оцінку найбільш поширених 

дезінфекційних засобів для санітарної обробки пташників в господарствах 

Сумської області; 

– розробити спосіб дезінфекційної обробки пташників при 

вирощуванні каченят різних вікових груп на основі застосування засобу 

«Сандез» і визначити їх ефективність; 

– визначити ефективність запропонованих методів і профілактики 

бактеріозів  в технологічному циклі вирощування качок на основі введення в 

раціон годівлі пребіотичної фракції мананолігосахаридів (Аlltech Inc.) та 

дезінфекції качатників лужним мийно-дезінфікуючим засобом «Сандез». 

Об’єкт дослідження: бактеріози качок, засоби профілактики бактеріозів, 

природна резистентність організму качок, дезінфекційна обробка качатників. 

Предмет досліджень: епізоотична ситуація за промислового 

вирощування качок, бактеріальне забруднення пташників, властивості ізолятів, 

адсорбуюча здатність мананолігосахаридів («Актиген», Аlltech Inc.), 

бактерицидні властивості деззасобів, розробка способів дезінфекції качатників 

деззасобом «Сандез», розробка альтернативних способів профілактики 

пребіотиками та дезінфекційними засобами, економічний ефект.  
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Методи досліджень: епізоотологічні (поширення бактеріозів), 

мікробіологічні (мікроскопічні, культуральні), фізико-хімічні, біохімічні 

(гематологічні, біохімічні показники крові); клінічні (анамнез, клінічний огляд), 

патоморфологічні, зоотехнічні (збереженість, продуктивність) та статистичні 

(обробка результатів досліджень). 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше отримані дані щодо 

методів профілактики бактеріозів качок на основі введення до раціону 

пребіотичної фракції мананолігосахаридів («Актиген», Аlltech Inc.) та розробки 

ефективних і екологічно безпечних способів дезінфекції качатників лужним 

мийно-дезінфікуючим засобом «Сандез». 

Встановлено значне поширення збудників бактеріозів качок E.сoli, 

Salmonella entericа сер. Typhimurium, P.aeruginosa, Streptococcus spp., 

Staphylococcus spp. в птахогосподарствах північно-східної частини України. В 

більшості випадків бактеріози перебігали в асоційованій формі з участю двох і 

більше збудників. Виявлено високий відсоток резистентних ізолятів до 

широкого спектру антибактеріальних препаратів. 

Вперше визначено ефективну дозу дріжджової фракції 

мананолігосахаридів (Аlltech Inc.) в раціоні качок та встановлено позитивний її 

вплив на показники природної резистентності організму птиці та 

продуктивність. 

Розроблено і доведено ефективність способу дезінфекційної обробки 

пташників засобом «Сандез» в технологічному циклі вирощування каченят. 

Наукову новизну досліджень підтверджено патентом на корисну модель № 

142944 «Спосіб ветеринарно-санітарної обробки пташників при вирощуванні 

каченят», МПК (2020.01) A61L 2/16 (2006.01); С11D 7/00, заявл. 08.11.2019 ; 

опубл. 10.07.2020, Бюл. № 13.  

Науково і експериментально обгрунтровано ефективність розробленого 

способу дезінфекції качатників лужним мийно-дезінфікуючим засобом 

«Сандез» в системі ветеринарно-санітарних заходів при вирощуванні качок. 
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Наукова новизна одержаних результатів захищена патентом на корисну модель 

№ 142947, «Спосіб дезінфекції пташників в системі ветеринарно-санітарних 

заходів при вирощуванні качок», МПК (2020.01) A61L 9/00; A61L 2/00, заявл. 

08.11.2019; опубл. 10.07.2020;  Бюл. № 13.  

Практичне значення одержаних результатів. На підставі проведених 

експериментальних досліджень розроблено та запропоновано методи 

профілактики бактеріозів качок в системі вирощування качок. Результати 

експериментальних досліджень використано при складанні науково-

практичних рекомендацій «Система ветеринарно-санітарних заходів при 

вирощуванні качок», затверджених Вченою радою Сумського національного 

аграрного університету (протокол № 8 від 29 січня 2019 р.).  

Основні положення дисертаційної роботи використовуються в освітньому 

процесі підготовки здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» зі спеціальностей 

211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза» в Полтавському державному аграрному університеті, Харківської 

державній зооветеринарній академії, Білоцерківському національному 

аграрному університеті. Результати завершеної наукової роботи впроваджені у 

виробництво в умовах птахо господарств ТОВ «Колос–Агро Трейд», ТОВ 

«Брама Агро» та ТОВ «Племптахорадгосп Посульський» Сумської області.  

Особистий внесок здобувача. Автором за участі наукового керівника – 

доктора ветеринарних наук, професора Л. В. Нагорної – визначено мету і 

завдання роботи, обґрунтовано науковий напрям досліджень, проаналізовано 

одержані результати. Ідеї, гіпотези та експериментальні дані, що увійшли в 

дисертаційне дослідження, не дублюються, сплановані, виконані й належать 

особисто дисертанту. Особисто проведені експериментальні та науково-

виробничі дослідження, патентний пошук, аналіз та інтерпретація одержаних 

результатів, опрацювання літературних джерел вітчизняних і зарубіжних 

авторів, статистична обробка матеріалів та сформульовані висновки. 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідались і обговорювались на: щорічних науково-практичних 

конференціях викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного 

аграрного університету (2017–2021, м. Суми); ХVII Всеукраїнській науково-

практичній конференції молодих вчених «Молоді вчені у вирішенні актуальних 

проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини», присвячена 100-

річчю від дня народження доктора біологічних наук Третевича Володимира 

Івановича (6–7 грудня 2018, Львів); ІІ щорічній Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні епідемічні виклики в концепції «Єдине 

здоровя» (15–17 квітня 2019, м. Тернопіль), Міжнародній науковій конференції 

«Науковий розвиток нової Східної Європи» (6 квітня 2019, Рига, Латвія) / 

International scientific conference «Scientific Development of new Eastern Europe» 

(April 6 th, 2019, Riga, Latvia), VІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Ветеринарні препарати: розробка, контроль якості та 

застосування» (1–4 жовтня 2019, Львів), ІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Органічне агровиробництво: освіта і наука». НМЦ вищої та 

фахової перед вищої освіти (31 жовтня 2019, м. Київ), «Підвищення якості 

наукових досліджень та публікацій для молодих дослідників та докторантів: 

Основи наукової роботи та принципи наукометрії», організовані в рамках 

проекту розвитку «Підтримка потенціалу молодих вчених в освіті та науково-

дослідній та науковій діяльності в Україні» (31 жовтня – 1 листопада 2019, 

м. Суми), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Впровадження 

системи НАССР в Україні. Актуальні питання науки і практики» (24 червня 

2020, м. Київ). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 22 

наукові праці, у тому числі 2 статтs у виданнях, включених до міжнародних 

наукометричних баз Scopus та Web of Science, 6 статей у наукових фахових 

виданнях України, 1 публікація у періодичних наукових виданнях інших 
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держав, 10 тез наукових доповідей, 2 патенти на корисну модель, 1 науково-

практичні рекомендації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 

вступу, огляду літератури, матеріалів та методів досліджень, результатів 

експериментальних досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

досліджень, висновків, пропозицій виробництву, списку використаних джерел 

(294 найменувань, у тому числі 108 латиною). Робота викладена на 157 аркушах 

комп’ютерного тексту, містить 25 таблиць, 11 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1 Особливості ринку качки у різних крахнах світу 

Птахівництво є однією з провідних у світі виробників відносно дешевих і 

біологічно повноцінних продуктів харчування для людини (м’яса птиці). 

Завдяки скоростиглості та високій якості харчових продуктів воно у всіх 

країнах посідає пріоритетне місце серед галузей тваринництва [23, 27, 53, 127].  

Птахівництво України є однією з найбільш інтенсивних i динамічних 

галузей сільськогосподарського виробництва, яка має можливості в короткі 

терміни значно збільшити виробництво дієтичних висококалорійних продуктів 

– м’яса i яєць з метою забезпечення людей фізіологічно необхідною нормою 

харчування [117, 140, 157, 180].  

Прогнози експертів констатують, що м'ясо птиці у короткостроковій 

перспективі стане найбільш споживанішим у світі видом тваринного білка. За 

даними FАО об’єм ринку качатини у світовому близько 4,5 млн. тонн,  що 

складає 5% ринку світового ринку курятини. За період із 2006-го по 2016 рік 

щороку додавалося 0,11 млн. тонн, а щорічний показник приросту в середньому 

становив 3,4 %. Також впродовж десяти років обсяг виробництва зріс із 2,9 млн. 

до понад 4 млн. тонн. У наступні роки зростання тривало, однак темпи його 

скоротилися до менш як 2 % на рік. У 2016 році поголів’я качок у світі 

налічувало 1 335,3 млн. голів, а в 2020 році цей показник збільшився на 1,8 % і 

складає 359,3 млн. голів [114, 115]. 

Переважна частка  виробництва та споживання м’яса качки у світі (80%) 

припадає на Азію. За останні п’ять років у Китаї, як і в усьому світі, зростання 

обсягів вирощування водоплавної птиці в незначній мірі перевищувало 

зростання виробництва бройлерів. В Китаї сумарний обсяг виробництва 

водоплавної птиці (качок і гусей) становить близько 5,5 млн. тонн на рік. 
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Високий рівень внутрішнього споживання качатини сприяв зниженню 

собівартості виробництва на 20 % в порівнянні за м’ясо бройлера, що є 

унікальною ситуацією для світу в цілому.  

Завдячуючи теплому клімату більшість дрібних виробників на півдні 

країни не зводять капітальних споруд для качатників. У Піднебесній також 

здійснюється інтенсивне виробництво водоплавної птиці із закритими 

качатниками з поголів’ям від 5 до 10 млн. качок на рік [157, 175].  

Особливістю китайського ринку є цікавість споживачів до качиних 

субпродуктів, зокрема шлунків, а також до «нетрадиційних» неїстівних частин 

туші, таких як лапи, голови та язички, які вважаються делікатесом. У 

китайських супермаркетах можна придбати смажені качині лапки зі смаком 

кориці або імбиру у вакуумних упаковках. Незважаючи на значні обсяги 

виробництва КНР імпортує качині субпродукти.  Так українське ТОВ «ППЗ 

«Коробівський» постачає китайським партнерам качині шлунки і язички. 

Качки і гуси завжди користувались великим попитом в Європі і були 

постійним експортним продуктом. Країни ЄС-28 мають сильну власну культуру 

як виробництва, так і споживання качатини. У країнах ЕС-28 м’ясо качки за 

обсягами виробництва посідає третє місце після курятини (79,8 %) та 

індичатини (14,8 %) і складає 3,6 % із обсягом 458 тис. тонн. У Франції 

виробляється на рік 243 тис. тонн м’яса качки, в Угорщині — 73, у Німеччині 

— 45, у Польщі — 34 тис. тонн. За обсягами експорту м’яса качки у світі 

лідирують три країни: Франція, Угорщина і Китай. Їх частки в структурі 

світового експорту в натуральному вираженні становлять 17,8, 17,4 і 16,6 % 

відповідно. У Франції качине м’ясо є переважно побічним продуктом 

виробництва делікатесної печінки фуа-гра [117, 174].  

Найбільшими імпортерами м’яса качки є Гонконг і Німеччина, їх частки в 

структурі світового імпорту в натуральному вираженні становлять 19,8 і 15,5%. 

Гонконг імпортує переважно китайську (70 %), а Німеччина — європейську 

продукцію. Європейський споживач надає перевагу здоровому харчування і за 
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прогнозами до 2030 року попит на м'ясо птиці може зрости до 25 %. 

Міжнародні організації USDA та FAO мають позитивні очікування щодо 

українського ринку м’яса птиці. За даними «Союзу птахівників» за минулий рік 

в Україні вироблено 1,17 млн. тонн м’яса птиці, з них 965 тис. тонн становило 

м’ясо курей-бройлерів, решта 200 тис. тонн — м’ясо індиків, качок, гусей та 

інших видів птиці. Прогноз зростання виробництва на 2021 рік складають від 9 

до 12,5 %. Ринок ЄС в аспекті жорсткої конкуренції є цікавим і перспективним 

для українських виробників та експортерів м’яса птиці, в тому числі і для 

нішевих видів. Україні, готуючись до перегляду умов Поглибленої зони вільної 

торгівлі між Україною та Європейським Союзом (Deep and Comprehensive Free 

Trade Area (DCFTA) у 2021 році, важливо піднімати питання розбивки квот на 

різні види м'яса птиці. Експерти вказують на перспективу вийти на європейські 

ринки нішевим видам продукції (м’яса качки), тому що саме в цих секторах 

птахівництва задіяні середні чи малі виробники, для яких це може стати 

додатковим стимулом для розвитку. На сьогодні в Україні п’ять 

сертифікованих підприємств для експорту м’яса птиці до країн ЄС. Розвиток 

даного сегменту сприятимуть запровадженню супутньої переробки: паштетів, 

м’ясних мусів, консервів, тощо. Експортні ринки качатини за своїми об’ємами 

значно поступаються іншим видам продукції, проте вони орієнтовані на 

платоспроможній попит [47, 48, 60].  

Вітчизняна галузь має свої особливості, адже утримання і розведення 

качок завжди були невід’ємною частиною сільської місцевості в Україні. 

Величезні можливості по утриманню птиці на природних пасовищах, а також 

велика кількість зернових кормів давали можливість вигодовувати їх не тільки 

на м’ясо, а й велику жирну печінку, яка користується попитом у гурманів. 

Качку можна виростити за короткий термін, у т.ч. з використанням вільного 

утримання на водоймах, де можна знайти додаткові корми: дрібну рибу та 

ракоподібних, водорості, черепашок тощо. Пір’яно-пухова сировина від качок 

також використовується, але менш цінна. Ще здавна в сільських господарствах 
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утримувались качки таких порід: дзеркальні, індійські бігуни, білі московські, 

руданські, ейльсбюрі, кубанські і більш сучасні - пекінські, українські сірі, 

чорні білогруді, мускусні, хакі-кемпбелл [27, 165]. 

В умовах інтенсивного виробництва (1986–1988 рр.) розведення качок у в 

забезпечувало отримання 70 тис. т. цінного м’яса. В історії розвитку 

вітчизняного качківництва можна виділити основні етапи на промисловий 

спосіб виробництва на основі застосування спеціальних технологічних 

прийомів: вирощування і утримання качок без водоймищ; багатократне 

комплектування батьківського стада; годівля качок сухими  повнораціонними 

комбікормами; вирощування каченят на сітчастій підлозі і в кліткових батареях. 

Промислове виробництво дозволило перетворило качківництво в одну з 

ефективних галузей птахівництва. В качківництві можна успішно поєднувати 

цілорічне виробництво із сезонним. Молодняк відрізняється високою 

інтенсивністю росту і за перші 7–8 тижнів їхня вага збільшується в 50–60 разів. 

Від однієї качки-несучки за рік в середньому отримують до 150 каченят. 

Промисловими птахофабриками України з використанням різних технологій 

щорічно вироблялось до 75 тис. т м’яса качок і майже 2 тис. т м’яса гусей. 

Протягом останніх 20 років практично всі качині птахофабрики перестали 

працювати або були перепрофільовані під вирощування бройлерів. 

Промисловим вирощуванням качок на м’ясо займаються сьогодні поодинокі 

господарства. Потужні гравці (холдинги) вважать перспективним виробництво 

качиного м’яса, бажання, а їх наміри інвестувати в цей вид діяльності на стадії 

реалізації. Головним чинником, що стримує обсяги вітчизняне виробництво 

качиного м’яса є недостатньо потужна селекційно-генетична. Вже понад 100 

років лише три спеціалізованих установи у світі працюють у галузі генетики 

базових порід бройлерних качок, які розташовані у Франції, в Америці та у 

Великобританії. Ведення господарської діяльності потребує ввезення 

племінного молодняку, ретельного догляду, що значно збільшує собівартість 

продукції. Зважаючи на особливості в роботі з водоплавною птицею, у 
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племінних птахогосподарствах виникають фінансові труднощі, особливо в 

осінньо-зимовий період, коли племінної продукції немає, а утримувати 

поголів’я необхідно (корми, ветеринарні препарати, енергоносії) [53, 127].  

Відповідно до світової практики, вирощування качок може бути 

прибутковою справою за умови створення невеликої (переважно сезонної) 

ферми із мінімальними вкладеннями в капітальні споруди, де птиця може 

перебувати в природних умовах. Кардинально інший шлях рентабельного 

ведення галузі передбачає будівництво сучасного комплексу на значну 

кількість поголів’я, де зниження собівартості досягається завдяки великим 

обсягам і безвідходному виробництву. Українським виробникам під силу 

задовольнити частину попиту європейського ринку качатини, який в 

середньостроковій перспективі буде зростати. При цьому виробникам 

перспективно працювати над географічною диверсифікацією свого експорту, 

оскільки качатина може легко знайти свого споживача як у країнах Перської 

Затоки, так і країнах Азії [2, 4, 14, 113].  

 

1.2  Бактеріози качок та основні заходи їх контролю в ЄС 

Вирощування високопродуктивної птиці, спрямованого на отримання 

максимальної продуктивності зумовлює ризики зниження адаптаційних 

можливостей організму птиці до екологічних і технологічних факторів, які 

мають місце у сучасному промисловому птахівництві. На цьому фоні серед 

збудників хвороб птиці різко зростає роль умовно-патогенних мікроорганізмів, 

які найчастіше циркулюють в різних асоціаціях. Асоціації мікроорганізмів різко 

знижують резистентність птиці порівняно з моноінфекціями та негативно 

впливають на імунобіологічну реактивність організму. Для прогнозування 

епізоотичної ситуації необхідним є здійснення моніторингу збудників 

бактеріозів качок, що забезпечить реєстрацію патогенів та асоціаціїнових їх 

комбінацій [5, 169]. 
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Ешерихіоз (колісептицемія, коліінфекція) – інфекційна, септична хвороба 

домашньої та дикої птиці, яка перебігає гостро або хронічно з явищами 

інтоксикації і викликає високий відсоток загибелі птиці, зниження 

продуктивності та імунологічної реактивності при щепленні проти низки 

вірусних інфекцій. Колібактеріоз є однією з найбільш поширених 

бактеріальних інфекцій качок, яка спричинюється патогенними сероварами 

E.coli (роду Escherichia родини Enterobacteriaceae). E.coli – грамнегативна, 

поліморфна паличка, капсул не утворює, некислотостійка, переважна більшість 

серотипів рухливі. Колібактеріоз часто реєструють в асоціації з 

сальмонельозом, кокцидіозом, гельмінтозами, токсикозами.  

Джерелом збудника інфекції є хвора та перехворіла на ешерихіоз птиця, 

що виділяє збудника хвороби у зовнішнє середовище зі слизом, послідом. 

Зараження птиці відбувається аліментарним та аерогенним шляхами. 

Трансоваріальне передання збудника прослідковується дуже рідко. 

Розповсюджувати інфекцію можуть гризуни та дикі птахи. Збудник передається 

через одяг працівників, предмети догляду, обладнання, воду, інфіковані корми, 

транспорт, тару тощо. Причинами захворювання є порушення строків 

комплектування стада, ветеринарно-санітарних норм експлуатації пташиних 

приміщень, технології утримання та годівлі птиці, авітамінози, застосування 

живих вакцин та наявність захворювань у стаді птиці, в якої перебіг проходить 

латентно. Захворювання перебігає гостро, підгостро, хронічно та субклінічно 

(латентно). Ешерихіоз птиці перебігає у септичній, ентеротоксемічній та 

ентеритній формах. При останніх двох формах збудник локалізується тільки у 

шлунково-кишковому тракті та лімфовузлах брижжі кишківника, регіональних 

уражених ділянках кишківника. Гострий перебіг захворювання 

характеризується пригніченням, втратою апетиту, спрагою, діареєю, загибель 

птиці настає протягом кількох годин. У водоплавної птиці можливі 

кон’юнктивіт та нервові явища [64]. 
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У молодняка качок зустрічається респіраторна форма колісептицемії, при 

якій спостерігають сльозотечу, кон’юнктивіт, ускладнене дихання, чхання, 

хрипи, кашель. При хронічному перебігу відзначають симптоми, подібні до 

гострого, але менше вираженого, а також можливе набрякання суглобів, 

панофтальміт, набрякання голови. Також реєструється генітальна форма 

колібактеріозу, для якої характерне запалення жовткового мішка у молодняка в 

перші дні життя, а у дорослої птиці спостерігаються артрити. Кишкова форма 

колібактеріозу супроводжується порушенням функцій шлунково-кишкового 

тракту - пронос, сильна спрага, відсутність апетиту, зневоднення організму 

птиці тощо. Значна кількість перехворілої птиці стає латентним носієм 

ешерихій, залишаючись тривалий час джерелом інфекції, отримані від неї яйця 

будуть контаміновані. 

При патологоанатомічному розтині трупів птиці за гострого перебігу 

хвороби відзначають катаральні та геморагічні ентерити, крововиливи на 

серозних та слизових оболонках кишківника, епікарді, ендокарді, перикарді, 

кровонаповненість печінки та селезінки, переповнення жовчного міхура. 

Більшість тушок птиці - середньої або вищесередньої вгодованості, часто 

реєструють забарвлення грудних м’язів ціанотичного кольору, що чергуються з 

блідими, нагадуючи ділянки некротичних осередків «риб’ячого м’яса»; за 

респіраторної форми захворювання реєструють геморагічний трахеїт, 

аеросакуліт та перикардит (від серозних до серозно-фібринозних), гіперемія та 

набрякання легень, перигепатит; за кишкової форми - ентерити, гепатит 

(можливий з фібринозними гранулами). При хронічному перебігу - гепатит, 

дифузія жовчі з міхура в навколишні тканини, перикардити й аеросакуліти від 

серозного до фібрінозного, а також синовіт, остеомієліт. У дорослої птиці 

виявляють перикардит, оваріїт, сальпінгіт, жовтковий перитоніт. 

Сальмонельоз – гостре зоонозне інфекційне захворювання, яке 

спричиняється бактеріями роду Salmonella, зустрічається в популяціях диких, 

синантропних, свійських птахів та становить загрозу для здоров’я людини. У 
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качок хвороба характеризується ураженням шлунково-кишкового тракту і 

септицемією, а при підгострому та хронічному перебігу - пневмонією та 

артритами, ураженням яєчників у дорослої птиці. Збудник сальмонельозу 

водоплавної птиці, як частково адаптованої інфекції є S.Typhimurium, 

S.Enteritidis належaть до родини ентеробактерій (Enterobacteriaceae) роду 

Salmonella. Клінічні прояви хвороби зустрічаються в основному у молодняку до 

10–25-добового віку, в патології дорослої птиці інфекція перебігає субклінічно. 

Паратифозні інфекції призводять до захворювання птиці до 2–3-тижневого віку 

за умови дії стрес-факторів; у старшої і дорослої птиці відбувається 

безсимптомна колонізація кишкового тракту, яка може стати причиною 

обсіменіння сальмонелами шкаралупи яєць і тушок при патранні. Паратифоїдні 

сальмонели становлять загрозу для здоров'я людини, оскільки часто є 

причиною харчових токсикоінфекцій [9, 11, 34, 80, 96]. 

Джерелом збудника інфекції є хвора та перехворіла птиця, яка виділяє 

велику його кількість з послідом у навколишнє середовище та накопичує його в 

яйцях (продукції птахівництва). Перехворіла птиця, виділяючи збудник, інфікує 

корми, воду, обладнання. Контаміновані сальмонелами корми, особливо 

тваринного походження, ґрунт, вода, обладнання та предмети догляду за 

птахами є основними факторами передачі збудника інфекції. Збудник хвороби 

можуть також поширювати дикі, синантропні птахи, гризуни, ектопаразити 

(кліщі, пташині клопи). Основні шляхи зараження - аліментарний та 

аерогенний. Інфікування птиці збудником сальмонельозу може відбуватися 

аліментарно, аерогенним та трансоваріальним шляхами [66].  

За  аліментарного зараження інкубаційний період триває 5–7 діб, а за 

аерозольного – лише 24–36 годин. Надгострий перебіг інфекції реєструють у 

каченят, які вивелися вже інфікованими. Вони гинуть через кілька годин після 

виведення. Гострий перебіг частіше реєструють у молодняку у віці 1–10 діб. У 

хворих каченят погіршується апетит, каченята мляві, реєструють діарею. Часто 

захворювання протікає з нервово-паралітичними явищами (тремтіння лапок, 
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відкидання голови на спину, плавальні рухи, перевертання на спину). Падіж 

каченят складає до 80 %, у перехворілих розвиваються хронічні запальні явища 

в яєчниках, яйцепроводі, клоаці. Підгострий перебіг хвороби частіше 

виявляється у молодняку водоплавної птиці старшого віку, характеризується 

серозно-гнійним кон’юнктивітом, ринітом, проносом, запаленням суглобів [24]. 

Стрептококові інфекції – інфекційне захворювання, яке проявляється у 

вигляді гострої септицемії або ураження локального характеру з гострим або 

хронічним перебігом. Стрептококи відносяться до роду Streptococcus родини 

Streptococcoceae. Стрептококи передаються оральним та аерогенним шляхами.  

Виникненню стрептококозу сприяють стрес-фактори та порушення 

санітарно-гігієнічних умов утримання птиці. За стрептококовій септицемії 

дорослої птиці інкубаційний період триває 2–8 діб. При гострому перебігу 

хвороби спостерігається депресія, млявість, сонливість, інколи – діарея, а також 

запалення суглобів. Для хронічної форми характерним є зниження апетиту, 

анемічність, виснаження, запалення суглобів кінцівок та тканин в області 

голови.  Смертність качок за стрептококову варіює від 0,5 до 50 %. Патолого-

анатомічні зміни реєструють у вигляді  множинних вогнищ некрозу в печінці, 

селезінці, серозний чи серозно-фібринозного перикардиту, переродження 

печінки, застійні явища та запалення легенів. Слизова кишечника запалена. 

Реєструють ураження яєчників, а в печінці, селезінці – осередки некрозу [67].  

Пастерельоз (холера) – інфекційне захворювання, яке реєструється майже 

в усіх країнах світу. Характерною ознакою може бути раптова загибель великої 

кілкості птиці. Інфекційний серозит у каченят 2–6 тижневого віку спричинює 

P. anatipestifer. Каченята вялі, реєструють порушення координації рухів, 

виділення з очей, викривлення шиї  та діарею. Птиця зазвичай лежить нва спині 

і тріпочуть лапами. Холера птиці спричинюється P.multocida, досить 

поширеною в країнах Азії особливо серед домашньої птиці. Перебігає хвороба 

в блискавичній, гострій, підгострій та хронічній формах [137].  
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Інфекція передається через трупи птиці і тварин, загиблих від 

пастерельозу, а також пух, пір'я, корми, воду, обладнання і інші інфіковані 

об'єкти; переносниками збудника інфекції можуть бути гризуни, мухи, дика 

птиця, тварини, обслуговуючий персонал. Стрес-фактори, переміщення птиці, 

зміна навколишнього середовища потенційно можуть спричинювати розвиток 

інфекції. Вважається, що хвороба не передаєитьс вертикально. У господарстві 

пастерельоз може виникнути як екзогенна інфекція при наявності в 

господарстві пастерелоносіїв, під впливом кормових, біологічних, 

фізіологічних стресів, зоотехнічних порушеннях тощо. 

Інкубаційний період триває від декількох годин до 4 діб. При гострому 

перебігу птиця пригнічена, млява, хитку ходу, реєструють витікання слизу з 

дзьоба, хрипи, діарея. Підгостроий перебіг характеризується менш вираженими 

клінічними ознаками. При хронічному перебізі реєструють слабкість, анемію, 

виснаження, синусити, артрити [68]. 

Реєструють патолого-анатомічні зміни характерні для сепсису: множинні 

крововиливи на серозних і слизових оболонках, на епікарді та перикарді, а 

також аеросакуліти з казеозними нашаруваннями, серозно-фібринозний 

перикардити, в печінці – дистрофію, множинні сіруваті вузлики [142]. 

Псевдомоноз – інфекційна хвороба птиці, яка проявляється у формі 

пневмонії, ентериту, септицемії та токсемії. Збудником хвороби є синьогнійна 

паличка (Pseudomonas aeruginosa) – грамнегативна рухлива паличка, спор не 

утворює. Джерелом інфекції є хвора та перехворіла птиця. Збудник хвороби 

передається хвороба через забруднені корми і воду. Захворюванню сприяють  

стреси, понижена резистентність, а також супутні вірусні та бактеріальні 

інфекцій (асоційовані інфекції). У молодняку перших днів  життя  хвороба 

проходить гостро з проявами септицемії. Птиця старшого віку хворіє в 

підгострій та хронічній формах з проявами ентериту та токсикозу [61, 65].  

У хворої птиці спостерігають кульгавість, порушення координації рухів,  

атаксію, діарею, кон'юнктивіт. Загибель птиці настає дуже швидко, протягом 
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24–48 годин. Патолого-анатомічна картина характерна для септичного процесу. 

Відмічаються абсцеси в легенях, печінці, селезінці, міокарді, перикарді, 

ентерити [108, 141].  

Ботулізм реєструють серед качок, які утримуються і мають доступ до 

водойм зі стоячою водою, де створюються відповідні температурні і анаеробні 

умови для росту спороутворюючої бактерії Clostridium botulinum. 

Захворювання має прогресуючий хронічний перебіг і характеризується 

паралічем шиї, крил та ніг. Хвора птиця гине впродовж 24–48 годин [6]. 

Пріоритетними заходами профілактики бактеріозів качок в  

Європейському Союзі визначено удосконалення законодавства ЄС щодо 

забезпечення скоординованого підходу до контролю бактеріозів продуктивної 

птиці у всіх державах-членах ЄС, систематичні моніторингові дослідження 

циркуляції основних бактеріальних патогенів, а також проведення наукових 

розробок та впровадження ефективних заходів  контрою у виробництво [2–5]. 

Нормативними документами (Директивами Європейського Парламенту і 

Ради Європи встановлені узгоджені програми моніторингу, оцінки ризиків та 

встановлення вихідних значень щодо основних збудників бактеріозів, а також 

ухвалено технічні умови для здійснення моніторингу збудників серед поголів'я 

качок у країнах-членах ЄС.  

Заходи біологічної безпеки є ключовим аспектом всіх існуючих 

національних програм контролю бактеріозів, які впроваджені і виконуються у 

ЄС. Стратегічними заходами контролю є забезпечення належних санітарно-

гігієнічних умов утримання, застосування добавок до кормів із сполуками, що є 

інгібіторами патогенів (пребітиків, симбіотиків, пробіотиків, мультибіотиків) та 

очищення питної води та антимікробної альтернативи (тобто бактеріофагів, 

бактеріоцинів), які в поєднанні запобігають появі резистентних до антибіотиків 

штамів мікроорганізмів [69, 70, 81].  

Необхідною умовою є застосування ефективної системи вирощування та 

утримання птиці. Із застосуванням в ЄС органічних систем утримання птиці 
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фахіфівці пов'язують високий ризик екологічного забруднення і як наслідок – 

значне поширення збудників бактеріальних хвороб серед поголів'я птиці.  

План проведення комплексу заходів корегують залежно від умов, 

обставин та ресурсів і т.д. Застосування засобів біологічної безпеки 

здійснюється з метою захисту здоров'я птиці і запобігання передачі збудника 

захворювання через створення фізичних бар'єрів та засобів гігієни 

(використання обов'язкових санітарних обробок між «чистими» і «брудними» 

зонами об'єктів обслуговування, застосування принципу «все зайнято / все 

пусто» [23, 81, 97].  

Значну увагу приділяють стратерії застосування антибіотиків у 

птахівництві. Використання антибактеріальних препаратів для лікування птиці 

при бактеріальних інфекціях більшою мірою розглядається як ризик-фактор, 

що сприяє появі антибіотикорезистентних штамів збудників. Головною 

проблемою цього методу вважається неконтрольований розвиток стійкості 

мікроорганізмів до антибіотиків.  

Однією з найбільших актуальних проблем в Україні та світі є набута 

резистентність циркулюючих ізолятів мікроорганізмів до антибактеріальних 

препаратів, що в свою чергу спричиняє значні економічні збитки за рахунок 

низької ефективності терапевтичних заходів. У зв’язку із загальною тенденцією 

відмови від використання антибіотиків все більшої актуальності набуває 

застосування нових методів контролю бактеріозів [80, 170]. Пошук 

альтернативи здійснюється за критеріями ефективного захисту організму від 

патогенних мікроорганізмів, натуральності і безпечності препарату, отримання 

екологічно безпечної продукції тваринництва вільної від залишків токсичних 

речовин, антибактеріальних препаратів та економічної ефективності 

проведених заходів [10, 12]. Для вирішення цієї проблеми розглядаються різні 

підходи: розробка нових підходів дозування та кратності застосування 

антибіотиків нового покіління, які дозволяють запобігти селекції 

антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів; ротація антибактеріальних 
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препаратів різни груп діючих речовин; пошук нових альтернативних препаратів 

для запобігання винекненню антибіотикорезистентності штамів 

мікроорганізмів [4]. Застосування ферментів, пробіотиків, пребіотиків, 

синбіотиків та фітобіотиків в процесі вирощування тварин показали позитивні 

результати за рахунок підвищення їх продуктивності та отримання якісної і 

безпечної продукції [1, 7, 111, 120]. 

Пребіотики використовують для профілактики і лікування захворювань 

шлунково-кишкового тракту інфекційної природи, стимуляції неспецифічного 

імунітету, корекції дисбактеріозів при стресах, а також як альтернативу 

антибіотикам. Сприяючи розвитку корисних бактерій в кишечнику, пребіотики 

потенційно стимулюють роботу імунної системи [116]. Патогени, включаючи 

більшість видів сальмонел, ешерихій, кампілобактерій, прикріплюються до 

кишечнику за допомогою рецепторів (фімбрій), специфічних до певних 

вуглеводів, що містять манозу і локалізуються на поверхні клітин кишкового 

епітелію [2, 13, 59, 82]. Особливістю пребіотичних речовин 

мананолігосахаридів, виділених із клітинних стінок дріжджів 

Saccharomyces cerevisiae (Alltech Inc., Великобританія) є їх селективна здатність 

адсорбувати бактерії, які мають фімбрії типу, і тим самим запобігати 

колонізації кишечника патогенами [2, 7, 152]. 

Нові стратегії контролю бактеріозів також базуються на застосуванні 

пробіотичних препаратів. Однією з головних умов застосування пробіотиків є 

конкурентоспроможність антагоністичної мікрофлори, що входить до їх складу. 

Пробіотики рекомендовані до застосувування з перших діб життя птиці з метою 

колонізації кишечника і створеня захисного бар'єру для патогенів. З метою 

забезпечення максимальної конкурентноспроможності пробітичних культур 

створюють умови попереднього заселення кишечника цією мікрофлорою. 

Ефетивний результат досягається за аерозольного розпилення водних розчинів 

пробіотиків серед поголів'я птиці в умовах пташника. Дотримання відповідних 

умов при застосуванні пробіотичних препаратів у період відгодівлі птиці 
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дозволить запопобігти колонізації і поширенню бактеріальних патогенів [80, 

83, 143–145, 182].  

Вакцинація, як можливий метод контролю бактеріозів (наприклад 

пастерельозу), потребує ретельних досліджень, проте набутий імунітет після 

імунізації зменшить ризики інфікування птиці. Нині виробництво вакцини 

проти збудників бактеріозів птиці грунтується на трьох основних принципах. 

Перший включає застосування антигенів у комплексі із живим вакцинним 

антигеном. За другим принципом застосовують моновалентні вакцини проти 

збудників зоонозів. Їх основний недолік – низька імунна відповідь в організмі 

птиці, яку можна підвищувати застосування ад'ювантів. Крім того, вакцина 

повинна бути ефективною в організмі птиці із несформованою імунною 

системою в період з 2-го до 3-го тижня життя і за наявності колостральних 

антитіл. Третій принцип є новаторським підходом, який грунтується на 

вакцинації in ovo. В якості кормових добавок можуть застосовувати органічні 

кислоти (мурашина, оцтова, пропіонова, хлористоводнева кислоти). 

Випоювання птиці хлорованої води розглядається як найбільш ефективний 

метод запобігання зараженню птиці чи зменшення кількості кишкової 

мікрофлори до 2 lg [2, 81, 85, 102].  

Специфічні до збудників бактеріозів бактеріофаги застосовуються як 

перспективний і ефективний засіб зменшення колонізації патогенами птиці та 

забруднення м'ясних продуктів. В м’язовій тканині бактеріофаги можуть 

виживати понад 10 діб і разом із м’ясними продуктами попасти в організм 

людини. Фаги проявляють здатність зниживувати кількість мікроорганізмів. І ці 

дані підтверджуються результатами експериментальних досліджень, якими 

встановлено зниження кількості бактерій  на порядок 2–5 lg .в 1 г вмісту кишок. 

Останніми дослідженнями доведено на збільшення і відновлення 

видоспецифічних бактеріофагів проти C. jejuni, E.coli O2, L. monocytogenes, 

S. Typhymurium [1–3].  
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Бактерії кишечнику – продуценти бактеріоцинів мають селективну 

перевагу над патогенними бактеріями-антагоністами. Бактеріоцини є 

пептидами, які порушують цілісність мембран бактеріальних клітин, отже 

проявляють антимікробну активність проти широкого спектру патогенних 

бактерій. На відміну від антибіотиків дія пептидів характеризується низькою 

спорідненістю з різними клітинами-мішенями. Цей спосіб впливу на патогени 

не сприяє набуттю їх резистентності. Антимікробні пептиди наступних 

генерацій можуть проявляти інгібуючі властивості відносно специфічних 

штамів у популяції бактерій. Останніми роками за допомогою бактерій-

коменсалів були виділені бактеріоцини, які є специфічними проти збудників 

зоонозів. Ці пептиди стійкі проти високих температур, рН в широкому 

діапазоні і забезпечують високу ефективність щодо зменшення рівня 

колонізації в кишечнику птиці бактеріальними патогенами. Так, при задаванні з 

кормом за 4 доби до забою птиці ентероцину E-760, ізольованого з 

Enterococcus durans, вдалося значно зменшити рівень колонізації кишечника 

птиці E.coli, S.Enteritidis, E. faecalis (p < 0,05). Втім нагальними і 

перспективними є дослідження щодо вивчення механізму дії і можливої 

токсичності цих пептидів при тривалому застосуванні та селекції штамів 

мікроорганізмів, які є резистентні щодо їх впливу [133, 149, 162–164]. 

 

1.3 Особливості технологічного процесу вирощування качок 

Качки поділяються на три основних категорії: доросла птиця, ремонтний 

молодняк і молодняк, що вирощується на м'ясо. До дорослої відноситься птиця 

старше вказаного віку в (тижнях): качки легких кросів – 26, качки важких 

кросів – 28, качки мускусні – 27. Дані вікові категорії уточняються 

паспортними даними на породу, лінію качок, яка буде утримуватися. 

Доросла птиця в залежності від виробничого призначення підрозділяється 

на птицю: племінного стада – вихідні лінії, прабатьківське і батьківське стадо 

та промислову. За виробничим призначенням молодняк птиці поділяється на: 
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ремонтний молодняк, що вирощується для заміни племінного стада; ремонтний 

молодняк, що вирощується для заміни промислового стада; молодняк, що 

вирощується на м'ясо [104, 148]. 

За напрямом виробництва розрізняють декілька типів спеціалізованих 

підприємств: товарні – підприємства м’ясного і яєчного напряму, відповідно по 

виробництву м’яса і яєць качок; товарні – птахофабрики і ферми кооперативних 

і державних господарств (без батьківського стада); підприємства із замкнутим 

циклом виробництва – птахофабрики і об’єднання; племінні – для 

удосконалення існуючих і виведенням нових порід і ліній птиці, виробництва 

прабатьківських, батьківських форм, а також гібридів; спеціалізовані – з 

вирощування молодняку птиці; інкубаційно-птахівнича станція – 

спеціалізоване господарство, суб’єкт підприємницької діяльності різної форми 

власності, яке здійснює виробництво, інкубацію яєць качок та реалізацію 

виведеного добового молодняка птиці, спеціалізовані – з забою всіх видів птиці 

та переробці м’яса. Окремо використовують пташники для вирощування 

дорослого поголів’я; для вирощування ремонтного молодняку та для 

вирощування молодняку на м’яса [148, 175]. 

Територія птахопідприємств повинна бути відділена від житлової 

забудови санітарно-захисними зонами і розділена на зони: виробничу (основне 

виробництво), адміністративно-господарчу, виготовлення та зберігання кормів, 

інкубаторій, забійний цех, цех переробки готової продукції, переробки і 

зберігання відходів виробництва [134]. 

Птахогосподарства яєчного і м’ясного напрямків із замкнутим 

виробничим циклом потужністю не більше 750 тис. каченят у рік допускається 

розміщувати на одному майданчику але різні технологічні групи птиці – в 

окремих зонах, а також інкубаторій і забійний цех. Виробнича зона ділиться на 

підзони залежно від потужності  підприємства та напряму діяльності. Для 

забезпечення ветеринарно-санітарних вимог виробництва в кожній зоні 

повинна вирощуватися птиця однієї категорії (ремонтний молодняк, 
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промислова птиця, доросла племінна птиця, молодняк на м'ясо, тощо). Зони 

можуть бути самостійними одиницями виробництва, або в складі підприємства. 

При цьому передбачають поділ зон на підзони з розміщенням у них різної 

кількості поголів’я птиці: качок батьківського стада та їхнього ремонтного 

молодняку – 200 тис. голів, а качок що вирощуються на м’яса – 100 тис. голів. 

Ветеринарно-санітарні розриви між зонами і підзонами повинні бути не менше 

1000 м. Для промислового, батьківського і прабатьківського стада дорослої 

птиці число птахомісць визначається у відсотках залежно від передбачуваних 

технологічних схем вирощування ремонтного молодняка продуктивного 

використання і вибування дорослої птиці, а також періодів профілактичних 

перерв у пташниках. При розрахунку руху дорослого птахопоголів’я береться 

до уваги  допустимий відсоток вибракування – 15 %, а також падіж птиці за 

період продуктивного використання – 5 % [139, 175, 178].  

З інтенсивним обміном речовин у качок пов’язано і значні виділення 

продуктів життєдіяльності, видаляти які з птахівничих приміщень достатньо 

складно. Послід качок має рідку консистенцію і важко піддається 

транспортуванню і переробці. Качка живою масою 3,2 кг виділяє щоденно з 

послідом біля 100–120 г води. Загальна кількість посліду, що виділяє качка, на 

20–70% більше кількості спожитого ними корму [117].  

Виділяють три типи утримання качок: закритий — постійне утримання 

качок у клітках чи загонах; вигульний — утримання качок на відкритій 

території з розрахунку 1 гол. на 10 м² . Також виділяють обмежено-вигульний 

тип, який передбачає огородження парканом місць перебування качок, площа 

визначається з розрахунку 1 гол. на 2 м². Найбільш доцільним типом утримання 

качок є вигульний, але він вимагає постійного контролю за птахами й доступу 

до водойми. 

У промисловому качківництві застосовують три основних способи 

вирощування качок на м’ясо: на глибокій підстилці, на решітчастій підлозі та 
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на комбінованій підлозі. Приміщення перед розміщенням технологічної групи 

качок очищають, дезінфікують.  

Спосіб вирощування каченят у пташнику на підстилці передбачає 

укладання підстилкового матеріалу шаром від 10 до 20 см залежно від віку 

птиці. В якості підстилки використовують лушпиння соняшнику, сфагновий 

торф, подрібнені стрижні качанів кукурудзи, суміш тирси і солом'яної різки,  

тирси із соняшниковою лузгою, дерев'яну стружку, тирсу та ін.  Категорично 

забороняється використовувати цвілу, мерзлу, сиру і не перевірену 

лабораторією підстилку. Протягом технологічного циклу утримання птиці 

верхній шар підстилки періодично розпушують і додають свіжий підстилковий 

матеріал, бо волога і запліснявіла підстілка може викликати спалах 

аспергильозу. Підсипають підстілку регулярно, 1–2 рази на день. Вологість 

підстильного матеріалу повинна складати не більше 30%. За весь період 

вирощування ремонтного молодняку витрачається біля 15 кг підстілки на 1 

голову. Після закінчення кожного технологічного циклу вирощування чи 

утримання птиці підстилку повністю видаляють. Даний спосіб має ряд переваг 

у незначних витратах на облаштування, виключається потреба у щоденному 

прибиранні та транспортуванні посліду до місць зберігання й переробки, 

поліпшується ветеринарно-санітарний стан місць утримання, зменшуються 

витрати на утилізацію посліду. При цьому створюються добрі умови для росту 

каченят у початковий період вирощування. Основним недоліком даного 

способу є труднощі в підтриманні належного ветеринарно-санітарного стану в 

пташнику, менша щільність посадки й вихід продукції, ніж за вирощування на 

решітчастій (сітчастій) підлозі [103, 148].  

Найбільш оптимальним є спосіб вирощування каченят на сітчастій 

підлозі. При цьому усувається потреба в дефіцитній підстилці, виключається 

контакт птиці з послідом, забезпечується належні санітарні умови вирощування 

птиці. Основним недоліком цього способу є можливе потрапляння холодного 
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повітря з-під решітчастої підлоги на каченят, що особливо небезпечно для них 

у початковий період вирощування [78, 125]. 

Спосіб вирощування каченят на комбінованій підлозі передбачає 

вкривання частини площі пташника глибокою підстилкою, а частини – 

решітчастою підлогою. До 7–8-тижневого віку ремонтний молодняк 

вирощують так само, як і каченят, призначених на м’ясо, не допускаючи 

надлишкового накопичення жирової тканини і раннього настання статевої 

зрілості. Щоб ремонтний молодняк краще розвивався, його вирощують з дещо 

меншою щільністю посадки. Першу браковку пекінських каченят проводять у 

віці 50–55 діб при їх переведенні у пташники-ремонтники. Для подальшого 

вирощування залишають тільки добре розвинутий молодняк із щільно 

прилягаючим блискучим оперенням. Каченят проганяють групами по 400-500 

голів на відстань 150–200 м, каченят, що відстали – бракують. У цьому віці 

жива маса каченят, відібраних для комплектування батьківського стада (легкі 

популяції), повинна дорівнювати, кг: качки – 2,1–2,2, качури – 2,3–2,4 [55].  

Ремонтний молодняк вирощують групами по 80–100 голів в кожній 

секції. Щільність посадки ремонтного молодняку легких популяцій складає 3– 

3,5 гол. / м². В літній період ремонтний молодняк доцільно утримувати в літніх 

таборах з твердим покриттям. За цих умов можливо досягти відносної 

санітарної чистоти але вирощувати за сезон не більше 1 партії птиці при 

щільності посадки 0,3–0,4 голови на 1 м². Для комплектації батьківського стада 

ремонтний молодняк легких популяцій переводять у пташники у віці 150 діб. 

На час комплектації батьківського стада бажано, щоб мускусні качури були на 

1 місяць старші за качок, так як статева зрілість у самців настає на 1–2 місяці 

пізніше, ніж у самок. Згідно вимог до вирощування качок здійснюють 

пересадження птиці  з пташника в пташник відповідно до віку птиці, 

технологічної групи і системи вирощування. 

В цей період проводять другий відбір стада молодняку за живою масою і 

станом оперення. До цього часу повинна закінчитись ювенальна линька і качки 
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набувають вигляд дорослої птиці. Відібраний у батьківське стадо молодняк 

пекінської породи повинен мати добру будову тіла і відповідні екстер’єрні 

показники. Для дотримання ветеринарно-санітарних вимог під час 

технологічних циклів перед розміщенням чергової партії птиці передбачаються 

міжциклові профілактичні перерви. 

З метою попередження раннього статевого дозрівання ремонтного 

молодняку качок застосовують обмежену годівлю з 7–8-тижневого віку птиці. 

Починаючи з 26-тижневого віку, ремонтний молодняк поступово переводять на 

норми для дорослих несучок, знімають обмежений режим годівлі, додаючи 

кожний день по 10 г кормів на голову, доки птиця не перейде на годівлю без 

обмеження. До початку яйценосності качки легких популяцій повинні важити: 

самки – 3,2–3,4 кг, самці – 3,4–3,8 кг; мускусні качури і самки – 2,2–2,3 кг [148, 

154]. 

 

1.4 Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання та  

вирощування качок 

Приміщення для птиці, інкубаторій та інші виробничі об'єкти за 

габаритами і внутрішнім плануванням повинні відповідати вимогам 

технологічного процесу. Будівельні рішення цих об'єктів та інженерне 

устаткування мають забезпечувати відповідні параметри мікроклімату [100, 

148]. Вирощувати качок вигідно і швидко, головне – дотримуватися 

оптимальної температури: в перші дні життя – найважливіший період, 

температура повинна складати  28–24°С, на 6–15 добу – 23–20°С, 15–30 добу – 

15–10°С. В першу добу світло не виключають взагалі, у перший тиждень 

освітлення підтримується 20–22 години, у наступні дні довжина світлового дня 

повинна бути не менше 14 годин. Гуляти каченят можна випускати у теплу 

погоду з 5-денного віку, а на водоймище: з квочкою – з 8 днів, без квочки – з 3-

тижневого віку, причому температура води повинна бути не нижче 14–15°С. 
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Світлові і кормові режими повинні бути сформовані таким чином, щоб до 

переходу у батьківське стадо качки були нормально розвинуті. Ремонтний 

молодняк вирощують при 8-годинному світловому дні. Освітленість на рівні 

15–20 лк., для чого на висоті 2,2 м від підлоги підвішують електролампочки з 

розрахунку 5–6 Вт / м² площі підлоги. Застосовувати додаткове, у тому числі і 

слабке освітлення не слід. Температура в пташниках-ремонтниках повинна 

складати 14–16°С, відносна вологість влітку – 65–70%, в взимку – не більше 

80%. У перехідний період року допускається збільшення відносної вологості 

повітря в приміщеннях для каченят до 85 %. У холодний період року   

допускається   зниження  відносної  вологості  повітря  для дорослих качок – до 

60 %, а для молодняку – до 50 %. В усіх приміщеннях для утримання 

молодняку старшого віку і дорослого поголів'я птиці допускається в зимовий 

період підвищення і зниження температури на 2 ºC. 

При проведенні годування птиці допускається короткочасне підвищення 

концентрації пилу на 2 мг / м3. Кількість свіжого повітря, що надходить в 

процесі повітрообміну в холодний період року складає 0,70 м3 / год. на 1 кг 

живої маси, а в теплий період – 7,0 м3 / год. на 1 кг живої маси [148].  

Приміщення для утримання птиці мають бути обладнані системою забору 

та видалення повітря з автоматичним керуванням, що забезпечує підтримку 

заданих параметрів  внутрішнього  повітря, з перевищенням припливу над 

витяжкою повітря. У пташниках, обладнаних механічною вентиляцією, на 

випадок припинення її роботи передбачають можливість здійснення  природної 

вентиляції як аварійної [57, 122]. 

Для птиці нових видів, кросів, імпортованих в Україну, показники 

температури, світла, відносної вологості та ін. пов'язані з технологією 

утримання, здійснюються згідно з технологічними параметрами,  характерними 

для даного виду,  кросу, які рекомендуються постачальником [151, 159, 160].  
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1.5 Дезінфекція в системі санітарно-гігієнічних заходів за 

вирощування качок 

Одним з важливих аспектів ведення рентабельного птахівництва в 

сучасних умовах є максимальне збереження високопродуктивного здорового 

поголів'я [8, 54, 161, 171, 184]. Стан здоров'я птиці та її продуктивність 

залежать від санітарного благополуччя пташників [105, 155, 224, 262, 283]. 

Висока концентрація поголів'я та різний рівень імунологічного статусу 

птиці створюють сприятливі умови для розвитку умовно-патогенної 

мікрофлори і перевищення концентрації мікроорганізмів в повітрі і на робочих 

поверхнях пташників. Згідно ветеринарно-санітарних правил для 

птахівницьких господарств заповнення пташників проводять тільки 

одновіковою партією птиці з урахуванням норм щодо концентрації поголів’я.   

Категорично забороняється підсаджувати додатково птицю замість загиблої або 

вибракуваної та в інших випадках. Не дозволяється перетримувати молодняк у 

залах (клітках) довше строків, передбачених технологічними вимогами. У 

період вирощування молодняку (каченят) не допускають його контакту з 

дорослою птицею [18, 20, 166, 172, 183]. 

У кожному пташнику потрібно мати промарковану тару для збору 

загиблої і вибракуваної птиці, яку щоденно доставляють у відділення для 

розтину або на санітарну бійню на спеціальному транспорті. Розтин загиблої і 

ветеринарно-санітарна експертиза вимушено забитої  птиці  проводять у день 

загибелі або вимушеного забою, і результати, із зазначенням причин загибелі 

або забою,  заносять у спеціальний журнал [59, 148]. 

У період  вирощування  систематично спостерігають за фізіологічним 

станом молодняку, за поїданням кормів, споживанням води, контролюють 

поведінку кожної партії, динаміку приросту ваги, стан  пір'яного покриву.  У 

разі відхилення від фізіологічних норм з'ясовують і усувають причини,  що 

обумовили ці відхилення. При потребі проводять відповідні лабораторні 

дослідження. 
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Для профілактики заразних хвороб, крім загальних ветеринарно-

санітарних заходів, проводять вакцинацію птиці згідно із затвердженими 

схемами з урахуванням епізоотичного стану господарства і навколишніх 

населених пунктів [148, 168]. 

В практику промислового птахівництва увійшов термін «біологічна 

втома» пташників, що означає рясне обсіменіння поверхонь приміщень і 

обладнання мікроорганізмами до кінця технологічного циклу вирощування 

птиці [100, 165, 193]. Цей потужний стрес-фактор провокує зниження 

природної резистентності організму птиці, зростання патогенності і 

адаптаційних властивостей мікроорганізмів до хіміотерапевтичних засобів. 

Рішення цієї проблеми неможливо без проведення комплексу санаційних 

заходів, які включають в себе здійснення систематичної профілактичної 

дезінфекції [167, 185].  

Дезінфекційна обробка пташників є невід’ємною складовою 

технологічного процесу, що забезпечує вирощування здорового поголів’я 

птиці. За стійкої епізоотичної стабільності птахогосподарств повний комплекс 

санаційних заходів проводять під час технологічних перерв [62, 63]. Згідно 

ветеринарно-санітарних правил для птахівницьких господарств у період 

профілактичної перерви (між виведенням птиці і розміщенням нової партії)  

пташники з устаткуванням очищають, миють і дезінфікують. Поверхні всього 

дрібного інвентарю, кормових транспортерів і транспортерів для посліду 

повинні піддаватися легкому прибиранню і миттю. Електрообладнання, 

вентилятори та інвентар механічно очищають від пилу, а потім здійснюють 

вологу, аерозольну  дезінфекцію. Стіни, двері, підлоги, перекриття і систему 

вентиляції ретельно очищають, миють, дезінфікують. При цьому витрата води 

на миття 1 кв. м оброблюваної поверхні становить не менше 10 літрів [131, 

173]. 

Дезінфекцію проводять згідно з вимогами чинних інструкцій щодо 

проведення ветеринарної дезінфекції, дезінвазії, дезінсекції і дератизації [62]. 
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Основною метою проведення ефективної дезінфекції, за якої знешкодження 

патогенів поєднується з мінімальним негативним впливом на корисні 

мікроорганізми, мікробіоценози і екосистеми [50, 60, 68, 186, 243]. 

Використання деззасобів деяких груп упродовж тривалого часу може призвести 

до формування стійкості (резистентності) до нього мікроорганізмів. Якість 

проведених заходів залежить від ряду факторів, основним з яких є засіб 

дезінфекції [63, 103, 112, 119]. 

Перспективним напрямком є застосування нових комплексних 

дезінфекційних засобів синергічної дії. Окрім того, ці дезінфектанти повинні 

бути екологічно безпечними [132, 209]. Метою використання таких деззасобів є 

розширення спектру протимікробної активності та здатність запобігати 

виникненню резистентних мікроорганізмів [65, 136]. Ефективність реалізації 

вищевказаних програм підвищується на основі впровадження системи 

моніторингу і методів контролю чутливості патогенів до дезінфікуючих 

засобів, що застосовуються [44, 66, 249]. Аналіз даних сучасного ринку 

дезінфікуючих засобів на основі активно діючих речовин надає потенційну 

можливість застосовувати ефективні схеми ротації та досягати максимальної 

ефективності дезінфекції об’єктів ветеринарно-санітарних заходів [64, 122, 129, 

217, 268]. 

 

1.6 Характеристика основних груп дезінфікуючих засобів, що 

застосовуються у птахівництві 

Актуальним питанням сучасної ветеринарної медицини є застосування 

біологічно ефективних, екологічно безпечних і конкуренто спроможних 

дезінфікуючих засобів. Застосування дезінфектантів є одним із пріоритетних 

заходів ветеринарно-гігієнічних програм профілактики та ліквідації 

інфекційних хвороб тварин та птиці [51, 69, 77, 85, 106].  

Використання деззасобів деяких груп упродовж тривалого часу може 

призвести до формування стійкості (резистентності) до нього мікроорганізмів. 
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Ефективність реалізації вищевказаних програм підвищується на основі 

впровадження системи моніторингу і методів контролю чутливості патогенів до 

дезінфікуючих засобів, що застосовуються [49, 96, 118, 142, 175].  

Для дезінфекційної обробки устаткування та робочих поверхонь 

використовують розчини мийно-дезінфікуючих засобів, які за властивостями і 

складом діючих речовин поділяються на лужні і кислотні. Найчастіше 

застосовують засоби на основі лугів, які  під час миття омилюють біологічні 

речовини. Сучасні мийно-дезінфікуючі засоби є складними комплексними 

сумішами  мийних і дезінфікуючих речовин, які збалансовані за мийною і 

дезінфікуючою здатністю. Дані засоби широко застосовуються для санітарної 

обробки молочного інвентарю та доїльного устаткування [86, 90, 99, 125, 139]. 

Значно поширені на ринку Україні кислотні деззасоби. Вони можуть бути 

пінні і безпінні. Кислотні дезінфікуючі засоби володіють властивостями добре 

очищати поверхні від органічних забруднень, мають широкий спектр дії та 

мікробіоцидний ефект, добре розчиняються у воді, утворюють в повітрі і воді 

активні суспензії, емульсії, тумани і аерозолі. Здатні до тривалої активності в 

середовищі, не пошкоджують поверхні об’єктів, а також мають низьку 

токсичність та алергічну дію [84, 89]. Слід зазначити, що соляна кислота не 

рекомендується для контролю вірусних захворювань, надзвичайно токсична та 

проявляє корозійні властивості щодо поверхонь, що обробляються [17, 75, 77, 

98, 128].  

Широко також застосовуються кисневмісні дезінфекційні засоби. 

Активно діючими речовинами даних засобів є активний кисень у складі 

перекису водню, перекисних сполук, надкислот, перборати, озон та 

композиційні засоби на їх основі. Найсильнішими активаторами перекисню 

водню є кислоти, а саме мурашина, молочна, щавлева і оцтова кислоти. 

Більшість засобів не проявляють запах, але проявляють властивості корозії 

металів [71, 84, 110]. Дані засоби мають широкий спектр антимікробної 

активності та проявляють здатність розчиняти біологічні субстрати, що є дуже 
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важливим. Важливим є те, що дані препарати не завдають шкоди 

навколишньому середовищу, бо розпадаються на екологічно безпечні речовини. 

Активні при низьких та високих температурах [45, 78, 85, 123, 156]. 

Дезінфікуючі засоби вітчизняних і закордонних препаратів на основі 

альдегідів активно використовуються для дезінфекції. Активно діючими 

речовинами даних препаратів є формальдегід, гліоксалевий і глутаровий 

альдегід – активно діючі речовини. Засоби даної групи є високоактивними 

сполуками з широким антимікробним спектром дії. Дані засоби не проявляють 

корозійних властивостей та негативного впливу на пластмасу, дерево і гуму. 

Засоби даної групи є канцерогенами, високотоксичні і швидко інактивуються у 

зовнішньому середовищі, особливо за низьких температур, не рекомендуються 

для контролю небезпечних вірусних захворювань, діють у разі високої 

концентрації робочих розчинів [13, 72, 109, 129, 177]. 

На ринку України реєструють хлорорганічні сполуки. Дані засоби 

проявляють високу антимікробну активність. Хлорорганічні сполуки володіють 

високою антимікробною активністю, основою якої є процеси окислення, 

денатурація білку та нуклеїнових кислот. На практиці широко застосовується 

хлорне вапно, гіпохлорит натрію та кальцію, гіпохлор, Хлорамін Т, Halamid, 

натрію дихлорізоцианурат та ін. Препарати цієї групи мають удосконалену 

форму випуску, що забезпечує нівелювання їх негативних властивостей. 

Недоліками є низька активність у присутності органічних речовин, 

подразнююча дія на зовнішні покриви і слизові оболонки, корозійні властивості 

щодо м’яких металів та екологічна небезпека [146, 147]. 

Значну групу представляють дезінфектанти на основі четвертинних 

амонійних сполук. Дані засоби складаються з вуглеводного радикалу, 

метального, етильного або бензольного радикалу, хлору, брому, йоду. 

Найпоширенішими є алкілдиметилбензиламоній хлорид, діоктилдиметиламоній 

хлорид, дідецилметиламоній хлорид. Дані препарати володіють гарними 

миючими властивостями, низькою токсичністю, відсутністю різкого запаху, не 
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викликають корозії поверхонь, водорозчинні, стабільні при зберіганні. 

Недоліком даних препаратів є вузький спектр антимікробної активності, який 

вирішуються шляхом додаванням глутарового альдегіду до їх рецептур [29, 

139]. Із групи спиртових засобів широко використовують засоби на основі 

композицій ізопропілового та етилового спиртів, пропанолу-1, пропанолу-2, 2-

етиленгексанолу, н-пропанолу. Дані засоби проявляють активну бактерицидну 

дію до мікобактерій, грибів, вегетативних форм бактерій та вірусів. Механізм 

дії препаратів із групи спиртових деззасобів базується на денатурації білків та 

вимивання ліпідів з клітинної оболонки мікроорганізмів. Деззасоби на основі 

спиртів проявляють бактеріостатичні, туберкулоцидні та фунгіцидні 

властивості в 60-90% концентрації. Проте, в результаті випаровування швидко 

знижується концентрація і дезінфікуючі властивості засобів. Дані засоби не 

мають миючих властивостей, фіксують  органічні забруднення та мають 

здатність пошкоджувати гуму та пластмас [26, 73, 77, 172, 174]. 

Також використовують засоби на основі гуанідинових сполук 

(хлоргексидин). Проте дані деззасоби  не схвалені в Європі для застосування в 

птахівництві оскільки вони мають низьку віруліцидну активність та не 

ефективні при видаленні органічних речовин. Похідні гуанідинів – дані 

активнодіючі речовини мають здатність утворювати бактерицидну плівку на 

поверхнях впродовж декількох діб, що забезпечує ефективну знезаражуючу 

дію.  

Також реєструють групу фенольних препаратів, які проявляють 

туберкулоцидну дію, високу ефективність проти вегетативних форм бактерій і 

мікроскопічних грибів та вірусів. Особливістю даних речовин є здатність 

утворювати плівку на поверхнях, що забезпечує пролонговану дію на патогени. 

Головними недоліками фенольних сполук неприємний специфічний запах, 

токсичність та негативний вплив на довкілля. Дані аспекти в значній мірі 

обмежують застосування дезінфікуючих засобів даної групи [74, 76, 173]. 
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Арсенал засобів для ветеринарної дезінфекції постійно розширюється. 

Пошук і розробка нових антисептичних і дезінфікуючих препаратів ведеться в 

різних країнах світу [32, 139]. Постійна динаміка пошуку дезінфікуючих 

засобів обумовлена зростаючими вимогами споживачів щодо ефективності, 

зміною умов і технологій виробництва, сировинними можливостями, 

екологічної безпеки та питань мінімізації загальної токсичності. Зазначені 

критерії обмежують коло засобів на основі хімічних сполук, які можуть бути 

використані у виробництві нових дезінфектантів [30, 75, 121, 140, 174]. 

 

1.7 Продуктивність качок, вихід та якість товарної продукції 

Качатина є цінним джерелом білка в харчовому раціоні людини, м'ясо 

качки містить велику кількість заліза та селену і разом та цінним джерелом 

насичених жирів [190]. Споживачі надають перевагу м’ясу качки зважаючи на 

рекомендації фахівців щодо обмеження вживання червоного м’яса. Качатина 

має добре виражений специфічний смак, який відрізняє його від м’яса інших 

видів тварин, і добрі харчові якості. В ньому міститься 17 % білків, з яких 98 % 

відносяться до повноцінних. Збалансованість амінокислот в качиному м’ясі 

наближається до оптимальної формули.  

Підвищена жирність тушок обумовлена еволюційним розвитком качок. В 

дикій природі підшкірний жир слугував захистом від переохолодження 

особливо під час контакту з водою. Тому особливістю качок в дикій природі 

був і в домашніх умовах залишається активний ліпогенез, в результаті чого 

більше 40 % всієї енергії, що поступає з кормом, у каченят трансформується в 

жир. У зв’язку з цим в ряді країн все більше розповсюдження отримують 

мускусні качки, які вигідно вирізняються від пекінських низьким вмістом жиру 

та вищим виходом пісного м’яса. Для пекінських качок характерний вміст 20–

25% підшкірного і абдомінального жиру. Жир містить незамінні Омега-3 і 6 

жирні кислоти. В корисному м’ясі качки містяться мікроелементи, 
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макроелементи, вітаміни груп В, А, С, Е. У країнах Азії корисний продукт 

вживають більше 4 тисяч років завдяки його властивостям. Крім того, гурмани 

у всьому світі особливим делікатесом вважають качині язички та печінка. 

Найбільшої популярності дані делікатеси набули в країнах Азії, Китаї, 

В’єтнамі, Таїланді [46, 110, 119, 139, 179]. 

 

Висновки до Розділу 1 

За результатами аналізу даних вітчизняної і зарубіжної літератури 

встановлено, що качківництво є однією з найбільш динамічних і рентабельних 

галузей у більшості країн світу. Завдяки стабільно зростаючому попиту на 

продукцію галузі та короткому терміну окупності у світі відзначається 

зростання чисельності поголів’я качок та загальна тенденція нарощування 

обсягів виробництва. Даний нішевий напрям характеризується високою 

плодовитістю і скоростиглістю птиці. Від водоплавної птиці отримують 

продукти харчування з прекрасними смаковими якостями та технічну сировину.  

Лідерами виробництва м’яса качки в світі є країни Азії, Китай, Франція, 

Угорщина. Утримання, розведення і культура споживання  качок завжди були 

невід’ємною частиною сільської місцевості в Україні. Вітчизняне качківництво 

на сьогодні є перспективним напрямом агробізнесу. Особливістю сучасного 

стану розвитку товарного виробництва є модернізація і диверсифікація типу 

виробництва, збільшення обсягів внутрішнього ринку та експорту продукції. 

Експерти вказують на перспективу саме вітчизняних нішевих видів продукції 

(м’яса качки) вийти на європейські ринки бо вони орієнтовані на 

платоспроможній попит. Качатина має добре виражений специфічний смак, 

який відрізняє його від м’яса інших видів тварин, а також  добрі поживні і 

харчові якості. 

У сучасному промисловому птахівництві існують ризики зниження 

адаптаційних можливостей організму птиці до екологічних і технологічних 
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факторів, які зумовлюють різке зростання ролі патогенних і умовно-патогенних 

мікроорганізмів, які найчастіше циркулюють в різних асоціаціях.  

Найбільш поширеними бактеріальними інфекціями качок, що завдають 

значних економічних збитків галузі і реєструються майже у всіх країнах світу є 

ешерихіоз, сальмонельоз, пастерельоз, псевдомоноз, стрептококові та 

стафілококові інфекції. Поширенню даних бактеріозів сприяють стреси, 

понижена резистентність птиці, супутні вірусні та бактеріальні асоційовані 

інфекції, порушення санітарно-гігієнічних умов утримання.  

Стратегічними методами контролю бактеріальних інфекцій качок є 

здійснення моніторингу збудників, застосування добавок до кормів із 

сполуками, що є інгібіторами патогенів (пребітиків, симбіотиків, пробіотиків, 

мультибіотиків) та антимікробної альтернативи (бактеріофагів, бактеріоцинів), 

які в поєднанні запобігають появі резистентних до антибіотиків штамів 

мікроорганізмів. Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов утримання 

є ключовим аспектом всіх існуючих національних програм контролю 

бактеріозів, які впроваджені і виконуються у різних країнах світу. На основі 

характеристики основних груп дезінфікуючих засобів та даних літературних 

джерел з’ясовано, що застосування деззасобів в продовж тривалого часу може 

призвести до формування стійкості мікроорганізмів. Поряд з традиційними 

дезінфектантами пріоритет надають екологічно безпечним засобам, які 

корозійної дії на обладнання, здатні розчиняти органічні речовини, мають 

низьку токсичність робочих розчинів, проявляють бактерицидну дію відносно 

широкого спектру патогенної і умовно-патогенної дії та цінову доступність 

препаратів.  

Перспективним напрямом досліджень є розробка альтернативних методів 

профілактики бактеріозів качок на основі застосування натуральних і 

безпечних препаратів та розробки ефективних способів профілактичної 

дезінфекційної обробки качатників екологічно безпечними дезінфікуючими 

засобами.
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                                                                 РОЗДІЛ 2 

 

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1 Матеріали досліджень 

 

Дисертаційна робота виконана впродовж 2017–2021 років на кафедрі 

ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів 

тваринництва Сумського національного аграрного університету.  

Аналітична робота проводилися на основі вивчення даних вітчизняних і 

зарубіжних літературних джерел включаючи наукові публікації та 

статистичних даних.  

Експериментальні дослідження проводили згідно пріоритетного напряму, 

регламентованого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 

№ 942 «Науки про життя, нові технології профілактики та лікування 

найпоширеніших захворювань» у відповідності тематичного плану науково-

дослідної роботи кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та 

безпеки і якості продуктів тваринництва Сумського НАУ «Система 

моніторингу методів контролю та ветеринарно-санітарних заходів щодо якості 

й безпеки продукції тваринництва при хворобах заразної етіології», (номер 

державної реєстрації – 0114U005551, 2014–2019 рр.); «Розробка та 

впровадження вітчизняних засобів профілактики та лікування заразних хвороб 

тварин та птиці на основі новітніх технологій», (номер держреєстрації –

0114U005550, 2014–2019 рр.). 

Експериментальна частина досліджень проведена в умовах 

міжфакультетської навчально-наукової лабораторії «Інноваційні технології, 

безпеки і якості харчових продуктів» Сумського національного аграрного 

університету. Окремі дослідження проведені в умовах лабораторії ветеринарної 

санітарії та паразитології Національного наукового центру «Інститут 

експериментальної і клінічної ветеринарної медицини». 
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Виробничі дослідження проведені в умовах птахогосподарств Сумської 

області, що спеціалізуються на вирощуванні качок, а саме: ТОВ «Колос–Агро 

Трейд», ТОВ «Брама–Агро» Сумської області. 

Експерименти на тваринах виконували відповідно до «Загальних 

принципів експериментів на тваринах», схвалених I–III Національними 

конгресами з біоетики (Київ, 2001–2007 рр.) і узгоджених з положеннями 

«Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються 

для експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, Франція,1985).  

Дослідження проведені згідно з «Рекомендаціями з дотримання біотичних 

норм та вимог Міжнародного комітету по науці» та біоетичних вимог, 

регламентованих Законом України «Про гуманне відношення до тварин» № 692 

2008 р. В експериментальних дослідженнях використано 310 гол. качок 

добового віку. У виробничих дослідах використано 19992 гол. качок кросу Star 

53 H.Y.  

Розв’язання наукової проблеми проводили шляхом вивчення поширення 

збудників бактеріозів качок в умовах птахогосподарств північно-східної 

частини України. Епізоотологічний моніторинг проводили за результатами 

власних досліджень, а також на основі аналізу даних звітності 

птахогосподарств щодо епізоотичної ситуації.   

Біологічний матеріал для дослідження відбирали від птиці в різні періоди 

вирощування: (1–7; 10–30 та 30–60 добового віку). Всього було досліджено 152 

проби біологічного матеріалу від качок (серце, трубчаста кіста, кишечник з 

вмістом).  

Також нами проведено визначення рівнів бактеріальної контамінації 

качатини. Від однієї тушки відбирали проби шкіри шиї та грудей, а також м'ясо 

грудки. Всього досліджено 95 проб. 

Загальна схема проведення досліджень представлена на рис. 2.1.  
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Аналіз стану вітчизняного качківництва 

   

Регіональне розташування 
птахогосподарств 

Технологічні процеси 
вирощування птиці 

Кількість поголівя та 
кроси качок 

  
 

 

Бактеріологічні дослідження біологічного матеріалу  
(внутрішні органи, кістковий мозок з трубчастих кісток, качатина) 

 
 

Чутливість ізолятів до антибактеріальних препаратів 

 
 

Теоретичне обгрунтування раціонального застосування антибактеріальних 
препаратів 

 
Розробка методу підвищення природної опірності 

організму качок 
  

 
 

Дослідження 
адсорбуючої здатності 
МОС (Аlltech Inc.) до 

ізолятів  

Визначення ефективної 
дози МОС (Аlltech Inc.) в 

раціоні качок 

Дослідження показників 
природної резистентності 

організму птиці 

 
 

Мікробіологічні дослідження об’єктів качатників на етапі міжциклових переривів 
утримання птиці 

 
 

Аналіз вітчизняного ринку сучасних дезінфектантів та мийних засобів для 
промислового птахівництва 

 
 

Визначення специфічної активності лужного мийно-дезінфікуючого засобу 
«Сандез» 

 
 

Розробка способу дезінфекційної 
обробки  пташників деззасобом 

«Сандез» за вирощування каченят 

 Розробка способу дезінфекційної 
обробки  пташників деззасобом 
«Сандез» за вирощування качок 

 
 

Визначення економічної ефективності запропонованих ветеринарно-санітарних 
заходів в тенологічному процесі  вирощування качок 

2.1 Схема проведення досліджень 
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2.2 Методи досліджень 

Ізоляцію збудників бактеріозів з досліджуваних проб проводили 

відповідно до нормативних документів: Salmonella spp. – згідно ДСТУ ISO 

6579-1: 2016 [38]; E.coli – згідно ДСТУ ГОСТ 30726-2002 [39]; Enterococcus spp. 

– згідно ДСТУ 8534:2015 [41]; Staphylococcus spp. – згідно ДСТУ ISO 6888-

1:2003 [37]. З метою виділення сальмонел посіви робили у дві колби із 

селенітовим середовищем накопичення і культивували за температури 37ºС. 

Через 18–24 год культуру із середовища накопичення пересівали на середовище 

Ендо. Чашки перевертали до верху і інкубували 24 год за температури 37ºС. 

Проглядали посіви і відбирали підозрілі колонії, які пересівали на 

трьохвуглеводне середовище. Посівний матеріал вносили у конденсаційну 

рідину на дні пробірки, потім штрихом робили посів по скошеній поверхні 

середовища, а потім у тій же пробірці робили посів уколом. Посіви інкубували 

у термостаті 24 год за температури 37ºС. 

Для виділення кишкової палички посіви робили на середовище Кода, а 

потім з нього пересівали на трьохвуглеводне середовище та середовище Ендо. 

У подальшому виділені культури вивчали. З метою ізоляції золотистого 

стафілокока проводили посіви на сольовий бульйон для накопичення 

стафілококів, інкубували посіви 42 год при 37ºС з подальшим пересівом на 

агарове середовище Беард-Паркера. Морфологію колоній вивчали за 

допомогою лупи та світлового мікроскопу. Для виділення мікроорганізмів 

Enterobacter spp. робили посіви на бульйон збагачення для бактерій родини 

Enterobacteriaceae за Масселем, а потім на середовище МІС. 

Патогенність ізолятів S.Typhimurium та E.coli вивчали на каченятах 

добового віку та білих мищах, яких було сформовано в дослідні та контрольні 

групи по 15 голів у кожній за принципом аналогів. Лабораторних тварин 

дослідних груп заражали добовими агаровими культурами ізолятів 

суспензованих у стерильному фізіологічному розчині у дозі 1,0×109 м.к / см3 за 

оптичним стандартом мутності обємі 0,5 см3. Птицю заражали per os. Білим 
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мишам завись збудників вводили в стравохід одномоментно за допомогою 

автоматичної піпетки з м'яким наконечником. Аналізували клінічний 

симптомокомлекс, результати патоморфологічних та бактеріологічних 

досліджень. Лабораторних тварин утримували в умовах дослідної лабораторії у 

спеціальних боксах, де були створені умови для запобігання їх інфікуванню. 

Визначення патогенності проводили на основі аналізу клінічного 

симптомокомплексу тварин дослідних і контрольних груп, патоморфологічних 

та бактеріологічних досліджень. 

Визначення чутливості до антибактеріальних препаратів проводили за 

методичними вказівками «Визначення чутливості мікроорганізмів до 

антибактеріальних препаратів» [22]. Дослідження проводили на основі 

застосування стандартного методу дискової дифузії на агарі Мюллер-Хінтона. 

Мікробну суспензію (інокулюм) готували з добової агарової культури в 

концентрації 1,5×108 КУО / см3, що відповідає 0,5 одиниць за стандартом 

МакФарланда. Диски використовували з стандартною концентрацією 

антибактеріальних препаратів. 

Для вивчення здатності мананолігосахаридів (Alltech Inc.) in vitro 

адсорбувати мікроорганізми використовували S.Typhimurium – 9 ізолятів, Е. coli 

– 14 ізолятів, P. vulgaris – 11 ізолятів, K. pneumoniae – 6 ізолятів, C. diversus – 4 

ізоляти, які попередньо виділені нами із патологічного матеріалу від загиблих 

качок. 

Суспензії мікроорганізмів готували відповідно до оптичного стандарту 

каламутності у концентрації 1,5×109 м.к / см3. Для сенсибілізації 

мікроорганізмів кожного разведення використовували завись 1,0 % еритроцитів 

мурчаків. Для виключення процесу спонтанної адсорбції суспензії залишали у 

боксі на 24 години за температури 4 °С. Рівень адсорбції визначали шляхом 

поєднання зависі досліджуваних мікроорганізмів і водного разчину 

мананолігосахаридів (0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 %) у співвідношенні 1:1. У якості 

позитивного контролю використовували тест-культуру Е. coli АТСС 19433, а 
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негативного – S.Typhimurium та 1,0 % суспензію еритроцитів у фосфатному 

буферному розчині (рН 7,2–7,4). Дослід проводили в трьох повторностях. 

Для визначення активної дози мананолігосахаридів у експерименті in vivo 

використовували каченят кросу Star 53 H.Y, які були сформовано у чотири 

дослідні групи і одну контрольну групу по 50 голів у кожній за принципом 

аналогів. В контрольній групі згодовували основний раціон, в 

експериментальних групах до основного раціону додавали мананолігосахариди 

(Alltech Inc.) у концентраціях 0,1% (1,0 кг/т); 0,2% (2,0 кг/т); 0,3% (3,0 кг/т); 

0,4% (4,0 кг/т) до маси комбікорму, відповідно, починаючи з добового віку і до 

кінця періоду вирощування (49 діб).  

Каченят утримували в боксах на підлозі з підстилкою згідно норм ВНТП 

– АПК – 04.05 [15]. Для годівлі птиці використовували повноцінні 

комбікормові раціони («Стартер» ПК : 21-2з 1 по 20 доби життя, «Гровер» : ПК 

22-2 з 21 по 49 добу життя). Птиця мала вільний доступ до корму та води. На 

першому етапі визначали оптимальну дозу засобу в раціоні каченят. При 

спостереженні за птицею контрольної і дослідних груп щоденно контролювали 

їх клінічний стан. Масу птиці визначали щотижня протягом періоду 

вирощування (49 діб) шляхом зважування. Проби крові відбирали на 49 добу 

експерименту з підкрильцьової вени, надавлюючи на вену проксимально 

відносно місця венопункції. Кров поміщали в пробірку-сепаратор сироватки і 

залишали при температурі 22–25 ºС для зсідання, а після охолодження зразків 

отримували сироватку. Вплив мананових олігосахаридів на природну 

резистентність качок визначали за показниками бактерицидної активності 

сироватки крові, лізоцимної активності, фагоцитарного індексу, фагоцитарного 

числа та % фагоциозу за загальноприйнятими методиками [12]. 

Після закінчення технологічного циклу вирощування проводили 

евтаназію птиці та визначали забійні показники м’ясних тушок, масу 

лімфоїдних органів (фабрицієвої бурси і тимуса) та селезінки. На основі 

отриманих показників розраховували відносну вагу органів. 
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Для дослідження мікробіоценозу відбирали 10–15 г вмісту кишечника в 

стерильні пробірки дотримуючись правил асептики. Проби ресуспендували в 

буферному розчині, а потім центрифугували. Із супернатанта готували серію 

10-кратних розведень та проводили посіви на чашки Петрі з агаризованими 

поживними середовищами, які культивували в аеробних умовах за температури 

37±1 ºС протягом 48 годин. За результатами підрахунку визначали середнє 

арифметичне значення кількості колоній із всіх посівів одного розведення. 

Дослідження БГКП у вмісті кишечника проводили шляхом посівів суспензії 

(1:10) на середовище Ендо (HiMedia, Індія). Посіви культивували протягом 24 

годин за температури 37±1 ºС. Визначення ентеробактерій проводили 

використовуючи метод накопичення мікроорганізмів на середовищах 

Мюллера-Кауфмана та селенітовому бульйоні із подальшим пересівом на 

диференційно-діагностичні середовища («Диференціальний агар Сальмонела» 

М1078, (HiMedia, Індія), агар Плоскірева, Ендо) [41]. Ізоляцію та ідентифікацію 

культур мікроорганізмів здійснювали, використовуючи тести, що 

рекомендовані «Визначником бактерій Берджі» (1997) [180]. 

Бактеріальну забрудненість повітря і поверхонь пташників визначали під 

час міжциклової перерви технологічного процесу вирощування качок. 

Дослідження проводили в умовах птахівничих господарств Сумської області. 

Об’єктами дослідження була бактеріальна забрудненість повітря та об’єктів 

досліджуваних пташників під час технологічної між циклової перерви і повного 

звільнення об'єктів (пташників) від птиці. за принципом осадження мікробів на 

чашки Петрі поживними середовищами (МПА та Ендо). В приміщенні 

качатника дослідження мікробіологічного забруднення проводили в трьох 

точках по горизонталі: в центрі приміщення і на відстані одного метра від стін. 

Вертикальна точка заміру розміщувалася на відстані 0,2 м від полу. Проби 

змивів із дослідних об’єктів відбирали із площі 100 см2 за допомогою металевої 

рамки-трафарету розміром 10×10 см. Експозиція чашок продовжувалася 10 хв. 

Чашки закривали, інкубували 24 год при температурі 37±1 ºС, а потім ще 24 
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години при кімнатній температурі. Для визначення загального мікробного 

числа повітря в 1 м3 підраховували кількість всіх колоній на ПС всіх чашок і 

знаходили середнє арифметичне значення [53].  

На наступному етапі наших досліджень ми проаналізували ринок 

дезінфікуючих засобів в Україні. Теоретичне узагальнення проводили на основі 

аналізу даних державного реєстру ветеринарних препаратів, кормових добавок, 

готових кормів та преміксів щодо зареєстрованих дезінфікуючих засобів та їх 

рецептур [1]. Також аналізували матеріали наукових публікацій, інформування 

засідань фармакологічної комісії, а також повідомлення про результати 

проведення тендерних закупівель ветеринарних препаратів провідними 

агропромисловими підприємствами в 2017–2020 рр. 

Визначення бактерицидної активності досліджуваних дезінфікуючих 

засобів до попередньо ізольованих нами мікроорганізмів з повітря і об’єктів 

качатників проводили згідно «Методичних рекомендацій з визначення 

бактерицидної активності та контролю відсутності бактеріостатичного ефекту 

дезінфікуючих засобів» [78]. 

Експериментальне розв’язання наукової проблеми щодо розробки 

альтернативних методів профілактики бактеріозів качок проводили на основі 

розробки способів дезінфекції качатників для утримання різних вікових груп 

птиці екологічно безпечним лужним мийно-дезінфікуючим дезінфекційним 

засобом «Сандез» (розробник Тернопільська дослідна станція Інституту 

ветеринарної медицини НААН) [57]. Досліджували бактерицидну активність 

лужного мийно-дезінфікуючий засобу «Сандез» у складі: натрію гідроксид, 

натрій кремнієвокислий, сода кальцинована, трилон Б, катамін, вода 

дистильована. Визначення бактерицидного розведення засобу починали з 

приготування досліджуваного розчину. Початкова концентрація розчину 

складала 1:50 з наступним зменшенням концентрації діючої речовини в кожній 

наступній колбі. Для цього готували ряд стерильних колб ємністю 50 см3 

кожна. У першу колбу вносили 10 см3 основного розведення засобу, в усі інші – 
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по 10 см3 стерильної дистильованої води. У другу колбу вносили 10 см3 

основного розчину  і після ретельного змішування з водою переносили 10 см3 

отриманого розчину у наступну колбу. За цим принципом здійснювали ряд 

послідовних розведень робочих розчинів досліджуваного засобу. 

Бактерицидну активність Сандезу визначали відносно тест-штамів 

кишкової палички та золотистого стафілококу (E. coli ATCC 25922 (F-50), 

S. aureus ATCC 25923). Для приготування бульйонної культури у колбу 

поміщали 25 см3 МПБ мікроорганізмів і 0,25 см3 добової бульйонної культури 

мікроорганізму. Через 24 год бульйонну культуру фільтрували через 

стерильний марлево-ватний фільтр. Потім у стерильні колби вносили по 0,5 см3 

24-годинної бульйонної культури мікроорганізмів, що досліджували з 

інтервалом 30 сек. Після 10-хвилинного витримування проби із колб 

переносили у пробірки з МПБ, а через 30 хв. проводили повторний пересів проб 

на МПБ, колби з бульйоном і посівами поміщали в термостат за температури 

37±1 ºС. Посіви проглядали на наявність ознак росту культур мікроорганізмів 

через 10 годин, а в подальшому – кожні 24 години. 

З метою експериментального обґрунтування ветеринарно-санітарних 

заходів при вирощуванні качок та розробці технологічних режимів 

дезінфекційної обробки качатників на основі застосування засобу сандез 

визначали бактерицидну активність деззасобу щодо ізолятів мікроорганізмів 

попередньо виділених нами із змивів робочих поверхонь качатників за 

експозиції 2, 5 та 10 хв. В експериментах використовували: S. аureus –2 

ізоляти, E.coli – 3 ізоляти, S.Typhimurium – 4 ізоляти, P. aeruginosa – 3 ізоляти, 

P. vulgaris – 4 ізоляти, Дослідження проводили згідно рeкомендацій щодо 

санітарно-мікробіологічного дослідження змивів з поверхонь тест-об’єктів та 

об’єктів ветеринарного нагляду і контролю, 2005 [26].  

Приготування реактивів та розчинів, що використовувалися під час 

досліджень, проводили згідно з ДСТУ ГОСТ 4919:2008. Відбір проб у 

приміщеннях пташнику проводили до початку дезінфекції та після закінчення 
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терміну експозиції деззасобу. Для дослідження відбирали по пять проб з 6 

ділянок кожного пташника (стіни, підлога, годівниці, труби кормоподачі, 

поїлки, шланги лінії поїння) стерильними вологими ватно-марлевими 

тампонами з ділянок. З метою припинення бактерицидної (бактеріостатичної) 

дії на мікроби дезінфікуючої речовини тампони поміщали в пробірки з 

нейтралізуючим розчином оцтової кислоти (20 см3), декілька разів занурювали і 

віджимали у розчині нейтралізатора і залишали на 5 хв. Після витримки в 

нейтралізаторі тампони віджимали і переносили в окремі флакони з 10 см3 

стерильної води. У лабораторії тампони ретельно віджимали, після 

центрифугування надосадову рідину зливали, а центрифугати висівали на 

відповідні елективні середовища по 1 см3. Оцінку якості дезінфекції проводили 

за наявністю патогенних мікроорганізмів (золотистий стафілокок, кишкова 

паличка, сальмонели, анаеробні мікроорганізми). Визначення мікробного числа 

змивів проводили чашковим методом згідно з ДСТУ ISO 18593:2006 

Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Мікробіологічний аналіз 

із використанням відбитків і змивів з поверхонь (ІSO 18593:2004, ІDT) [42].  

Ідентифікацію культур мікроорганізмів, які були виділені із змивів, 

здійснювали згідно з 9 виданням визначника бактерій Берджі (Хоулт Дж. Й др., 

1997) [180].  

Орієнтовне визначення бактерицидного розведення досліджуваного ДЗ 

починали з концентрації розчину 1:50 із поступовим зменшенням концентрації 

діючої речовини в кожній наступній колбі. Для цього використовували ряд 

стерильних колб, ємністю 50 см3. У першу колбу вносили 25 см3  основного 

розведення 1:25, а в усі інші – по 25 см3 стерильної дистильованої води. Потім 

основний розчин 1:25 в об’ємі 25 см3 переносили у другу колбу ряду. Після 

ретельного змішування компонентів розчин з другої пробірки в об’ємі 25 см3 

переносили в третю і за цим принципом здійснювали ряд послідовних 

розведень досліджуваного засобу. Одночасно готували добові культури 

досліджуваних тест-штамів золотистого стафілокока та кишкової палички. У 
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кожну колбу ряду вносили 0,5 см3 24-годинної бульйонної культури тест-

мікроорганізмів. Після 10-хвилинного витримування бактеріологічною петлею 

проби переносили в пробірки з МПБ. Через 30 хв проводили вторинний пересів 

на МПБ, посіви інкубували в термостаті за температури 37°С. Посіви 

переглядали через 10 годин на наявність ознак росту. Бактерицидну активність 

сандезу вивчали суспензійним методом за температури +50±5 ºС порівняно з 

іншими мийно-дезінфікуючими засобами. В якості контролю використовували 

дистильовану воду.  

Також нами проведено дослідження щодо порівняльної ефективності 

антибактеріальної активності найбільш поширених мийно-дезінфікуючих 

засобів, відносно попередньо ізольованих нами бактеріальних патогенів з 

робочих поверхонь качатників. В роботі використовували засоби зареєстровані 

в Україні (згідно державного реєстру ветеринарних препаратів, кормових 

добавок, готових кормів та преміксів щодо зареєстрованих дезінфікуючих 

засобів та їх рецептур). Дані засоби використовували в рекомендованих 

концентраціях згідно з інструкціями відповідно. На першому етапі в 

порівняльному аспекті вивчали бактерицидну активність мийно-дезінфікуючих 

засобів, які використовуються з метою вологої дезінфекції пташників: 

«Вірошилд» (склад: алкилдиметилбензиамония хлорид, глютаральдегид.), 

KILCO, Великобритаеія; «Віроцид» (містить композицію двох четвертинних 

амонійних сполук (алкілдиметилбензиламонію хлорид, дидецилдиметиламонію 

хлорид), глутаровий альдегід, ізопропанол, терпентина дериват), CID LINES, 

NV/SA (Бельгія); «Сандез» (склад: натрію гідроксид; кальцинована сода; 

катамін; натрій кремнієкислий; трилон Б; дистильована вода), Україна; 

«Біоконакт» (склад: глутаровий альдегід, гліоксалевий альдегід, четвертинні 

амонієві сполуки, полігексаметиленгуанідин гідрохлорид, допоміжні речовини: 

туманоутворюючі та піноутворюючі компоненти, інгібітори корозії, розчинник, 

вода), ПП «Кронос Агро», Україна. 
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Ефективність експериментально розроблених способів дезінфекції 

качатників деззасобом «Сандез» в період технологічних переривів при 

вирощуванні качок різних вікових груп (каченят 1–21 добового віку та птиці 

21–49 добового періоду вирощування) визначали на основі виробничого 

випробування в умовах птахогосподарства ТОВ «Колос Агро Трейд» Сумської 

області. Дослідження проводили згідно Інструкції з проведення санітарної 

обробки - дезінфекції, дезінсекції та дератизації об'єктів птахівництва [63]. 

Ефективність застосування дезінфектанту «Сандез» в системі ветеринарно-

санітарних заходів вирощування каченят визначали на основі виробничого 

випробування згідно загальноприйнятих методик [26].  

Після закінчення 21-добового технологічного циклу вирощування і 

переведення птиці в інший пташник було проведено механічне очищення і 

санітарну обробку двох аналогічних приміщень пташників. Робочі розчини 

контрольного і досліджуваного дезінфекційних засобів готували безпосередньо 

перед застосуванням. В пташнику № 1 (контроль) провели аерозольну обробку 

інвентарю, технологічного обладнання і поверхонь гарячою водою з мийним 

засобом (2%-им розчином кальцинованої соди) та дезінфекцію за технологією 

господарства господарстві (шляхом аерозольноної обробки 3%-им розчином 

йоду однохлористого при витраті 300 см3 / м3 та експозиції 3 год). В пташнику 

№ 2 (дослід) з метою підвищенням ефективності санітарної обробки 

качатників, як дезінфікуючий засіб застосовували екологічно безпечний 

лужний мийно-дезінфікуючий засіб «Сандез». Дезінфекцію качатників 

здійснювали за відсутності птиці аерозолями 2 %-го гарячого (+50–80°С) 

розчину засобу «Сандез» і експозиції 20 хв. Дезінфекцію проводили за 

допомогою аерозольної генератораторної установки гарячого туману Smart Fog. 

Витрата розчинів на зрошення складала 200 см3 / м3 сумарної площі 

зрошуваних поверхонь. Після провітрювання приміщень була розміщена птиця, 

щільність посадки каченят становила 18 гол. / м2. 
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Також експериментально досліджували ефективність способу дезінфекції 

качатників деззасобом «Сандез» при вирощуванні качок 21–49 добового віку. 

Після закінчення 7-тижневого технологічного циклу вирощування і вивозу 

птиці з пташників було проведено механічне очищення і санітарну обробку 

двох аналогічних приміщень качатників. Після цього в пташнику № 1 

(контроль) провели аерозольну обробку інвентарю, технологічного обладнання 

і поверхонь гарячою водою з мийним засобом (2%-вим розчин кальцинованої 

соди) та дезінфекцію способом, який постійно використовується в господарстві 

(шляхом дрібнокрапельного  зрошення 3%-вим розчином йоду однохлористого 

при витраті 300 см3/м2 та експозиції 3 год).  

В пташнику № 2 (дослід) з метою підвищенням ефективності санітарної 

обробки качатників як дезінфікуючий засіб застосовується лужний мийно-

дезінфікуючий засіб «Сандез». Первинну обробку інвентарю, технологічного 

обладнання і робочих поверхонь пташників (підлога, стіни, секції, годівниці, 

поїлки, конструкції) здійснювали зрошенням 0,5 % гарячим (+40–60°С) 

розчином засобу «Сандез» і експозиції 10 хв, а другу методом аерозольної 

дезінфекції 2 %-вим гарячим (+50–70°С) робочим розчином засобу «Сандез» і 

експозиції 15–20 хв. Робочі розчини препарату «Сандез» готували 

безпосередньо перед застосуванням. Витрата розчинів за аерозольної 

дезінфекції складала 200 см3 / м3. Аерозольну обробку здійснювали за  

допомогою аерозольного генератора Smart Fog за температури повітря 18±2°С.  

З метою контролю якості дезінфекції проводили відбір проб у 

приміщеннях качатників до початку дезінфекції та після закінчення терміну 

експозиції деззасобу та до початку провітрювання приміщень качатників [53].  

Практичне обґрунтування ефективності застосування дріжджової 

вуглеводної фракції мананолігосахаридів («Актиген» Аlltech Inc.) в раціані 

каченят проводили в умовах ТОВ «Племптахорадгосп Посульський» Сумської 

області. Було взято 10000 каченят добового віку, яких розділили на 2 групи за 

принципом аналогів. Каченят утримували на підлозі, годували згідно 
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технологічних норм. Птиця мала вільний доступ до корму. Дріжджову фракцію 

мананолігосахаридів («Актиген», Аlltech Inc.) задавали каченятам 2-ї 

(дослідної) групи груповим методом з розрахунку 400 г/т комбікорму згідно зі 

схемою досліду (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Схема введення у раціон каченят дріжджової вуглеводної фракції 

мананолігосахаридів (Аlltech Inc.) 

Групи 

Кількість 
голів на 
момент 
посадки 

Умови годівлі 

1 
(контроль) 

10000 
«Стартер» ПК : 21-2з 1 по 20 добу життя  
«Гровер» : ПК 22-2 з 21 по 49 добу життя  

2 (дослід) 10000 

«Стартер» ПК 21-2 та МОС з розрахунку 400 г/т: з 
1 по 21 добу життя; 

«Гровер» ПК 22-2 та МОС з розрахунку 400 г/т: з 
21 по 49 добу життя 

 

При спостереженні за каченятами контрольної і дослідної груп 

враховували їх клінічний стан, приріст маси тіла (щотижня шляхом 

зважування). Після завершення досліду визначали збереженість птиці протягом 

усього періоду їх вирощування.  

Економічну ефективність запропонованої нами методів профілактики 

бактеріозів в технологічному процесі вирощування качок визначали у 

виробничому досліді, який включав застосування розроблених нами способів 

дезінфекції качатників засобом «Сандез» та підвищення природної опірності 

(резистентності організму) птиці на основі введення в раціон біологічно-

активних речовин мананолігосахаридів (Аlltech Inc.) з розрахунку 400 г/т 

комбікорму з першої доби і до кінця періоду вирощування. Тривалість 

збереження ефекту дезінфекції після обробки приміщень качатників визначали 
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за рівнем бактеріального забруднення повітря пташників та показників 

продуктивності птиці: маса тіла качок, середньодобовий приріст, збереженість 

поголів'я, загибель качок, конверсія корму. Розрахунок економічної 

ефективності запропонованих ветеринарно-санітарних заходів здійснювали за  

за цінами 2020 року відповідно методичних вказівок з визначення економічних 

збитків та економічної ефективності ветеринарних заходів [158].  

Отримані результати експериметальних досліджень опрацьовували на 

персональному комп’ютері Intel (R Core (TM) i3-3225 CPU@ 3.30GHz з 

використанням програмного забезпечення Windows 2010. Статистичну обробку 

даних проводили за допомогою компютерної програми Microsoft Exel 10.0 та 

стандартного пакету «Statistica». Оцінку вірогідності різниці між показниками, 

що порівнювалися, визначали за методом Фішера-Стьюдента з урахуванням 

середньоарифметичних значень (М), статистичної помилки 

середньоарифметичного значення (m), вірогідності різниці між середнім 

арифметичним двох варіаційних рядів за критерієм вірогідності Стьюдента (P). 

Критерій достовірності визначали за таблицями Стьюдента із урахуванням його 

мінімального порогу (p < 0,05).  
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1 Аналіз сучасного стану напряму качківництва 

Згідно даних Державної служби статистики в Україні зареєстровано 

близько 80-ти птахогосподарств, що вирощують качок на м’ясо та виробляють 

племінну продукцію.  

Основним видом діяльності підприємств є продаж молодняка населенню, 

яке займається його вирощуванням. Промисловим вирощуванням качок на 

м’ясо займаються поодинокі господарства. Качок більше вирощують в 

Полтавській, Івано-Франківській, Дніпропетровській областях. Є ряд регіонів, в 

яких не реєструється розведення водоплавної птиці в промислових масштабах – 

Волинь та Чернігівська область. За даними атестації племінних господарств в 

Україні станом на 01.2021 року налічується один племінний завод, три 

племптахорепродуктори першого порядку (ППР-1) і сорок 

племптахорепродукторів другого порядку (ППР-2). Найбільш потужні 

підприємства різних типів, що спеціалізуються за напрямом качківництва, 

представлені в табл. 3.1. 

Найпоширенішими кросами в племінних птахогосподарствах є кроси 

Благоварський, Башкірські цвітні, Медео, Темп білоруської селекції, мускусні 

качки, угорський крос Компакт-94, а також два нових кроси качок STAR 53 

H.Y. i Super M3. Усі ці кроси дволінійні, мають велику живу масу каченят у 

забійному віці (7 тижнів) та високий вміст жиру в тушці (34–37%). 

Серед зазначених кросів качок Благоварський крос має значно вищі 

показники виведення молодняку – 78%, тоді як в інших кросів даний показник 

складає 65–70%. Крім батьківських форм кросів розводять інші породи качок: 

мускусну, пекінську, муларди, українські білі, сірі, глинясті, чорні білогруді, 

башкирську цвітну, хакі-кемпбелл. 
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Таблиця 3.1 

Птахогосподарства України, що спеціалізуються за напрямом 

качківництва  

Тип 

підприємства 

Назва підприємства 

товарні СПП ТОВ «Шевченкове» Херсонської області 

СЗАТ «Охоче» та ДППП «Роздольне» Харківської області,  

НВП «Агро-Ритм», СТОВ «Нікомарівське» Одеської області,  

ПП «Гові» Львівської, ФГ «Орбіта» Миколаївської області,  

ПСП «Промінь» Вінницької області,  

ТОВ «Колос-Агро Трейд» Сумської області,  

АП «Благодатненський птахопром» Миколаївської області,  

ТОВ «Гримат Груп» Херсонської області,  

ПС ППП «Здолбунівське» Рівненської областей.  

племінні ДП Дослідне господарство «Борки» Інституту птахівництва 

УААН, Харківської області, 

ТОВ «Колос-Агро-Трейд» Сумської області, 

ТОВ «Карлівське інкубаторно-птахівниче підприємство» 

Полтавської області, 

Фермерське господарство «Голд-Сад» Одеської області, 

ПП «Благодатненський птахопром» Миколаївської області, 

ТОВ «Колосія» (Grimaud Freres Selection), Закарпатської оласті. 

 

В селянських господарствах України утримувались качки таких порід: 

дзеркальні, мускусна, пекінська, мулард, індійські бігуни, білі московські, 

руданські, ейльсбюрі, кубанські. 

Ми проаналізували статистичні дані чисельності поголів'я качок в 

Україні. В умовах різних категорій господарств нараховується 10,8 млн. голів 
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качок, тоді як в умовах птахогосподарств утримують 516 тис. гол., що складає 

лише 4,49 % від поголів’я качок. (рис. 3.1). 

0%
10%

20%
30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

поголів'я качок

4,49%

95,51%

птахогосподарства

особисті селянські 
господарства населення

 

Рис. 3.1. Поголів’я качок в господарствах України, (станом на 01.2020 р.) 

 

Порівняно з 2000 роком батьківське поголів’я качок значно скоротилось 

(у 3 рази). Господарства переважно використовують генетичний потенціал 

високопродуктивної птиці переважно зарубіжної селекції, спрямований на 

отримання максимальної продуктивності. 

Щорічно в Україні виробляється приблизно 130–150 тис. т м’яса для 

власного споживання та продажу на ринку. Кількість м’ясної продукції в 

загальному обсязі м'яса качки незначна. Виробництво качатини приблизно 

складає від 7 до 12 тис. т в рік (близько 1% від загального виробництва м’яса 

суходільної і водоплавної продуктивної забійної птиці). 

Використання генетичного потенціалу високопродуктивної птиці 

переважно зарубіжної селекції, насамперед спрямованій на отримання 

максимальної продуктивності. Проте, це потенційно обумовлює зниження 
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адаптаційних можливостей організму птиці до екологічних і технологічних 

факторів. Зважаючи на сезонність в роботі з водоплавною птицею, у 

племптахогосподарствах виникають значні фінансові труднощі, особливо в 

осінньо-зимовий період, коли племінної продукції немає, а утримувати 

поголів’я необхідно (корми, ветпрепарати, енергоносії). Державні програми 

селекції надають додаткові щодо нарощування інтенсивності вітчизняного 

виробництва племінної продукції водоплавної птиці. За період  2000–2020 роки 

поголів’я качок скоротилось у 3 рази. Отже, переважна більшість качок 

утримується в умовах особистих господарствах населення – 95,51%, що 

потребує належного ветеринарно-санітарного контролю. Основні результати 

досліджень, викладені у даному розділі, опубліковані у наукових працях [11, 

15]. 

 

3.2 Поширення бактеріозів качок в птахогосподарствах північно-

східної частини України 

Нами проведено дослідження щодо визначення поширення збудників 

бактеріозів качок в різні періоди вирощування в умовах птахогосподарств 

північно-східної частини України. Було досліджено 152 проби біологічного 

матеріалу, який був відібраний при патологоанатомічному розтині трупів качок 

(серце, кістковий мозок, кишечник з вмістом). Питома вага виділених E.сoli 

складала 37,5 % (57 ізолятів), Enterobacter – 2,6 % (4 ізоляти), Salmonella spp. – 

32,3 % (49 ізолятів), Streptococcus spp. – 4,6 % (7 ізолятів), Pseudomonas spp. – 

17,7 % (27 ізолятів), Staphylococcus spp. – 4,6 % (7 ізолятів) (рис. 3.2).  

Сальмонел (S.Typhimurium), кишкову паличку (E. сoli) та псевдомонад 

(P.aeruginosa) ізолювали із серця. З кишечника ізолювали E. coli, 

S.Typhimurium, Proteus spp., Staphylococcus spp., Streptococus spp., 

Enterobacter spp. Рівень ізоляції з біологічного матеріалу птиці (тонкий відділ 

кишечника) мікроорганізмів родин Proteus, Klebsiella, Citrobacter, Yersinia був 

незначним (< 1 %).   
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Рис. 3.2. Питома вага ізолятів мікроорганізмів виділених від загиблої птиці в 

птахогосподарствах Сумської області 2017–2020 рр., (n=152) 

 

За результатами дослідження біологічного матеріалу різних вікових груп 

птиці отримано варіабельні результати: каченят 1–7 добового віку, підрощеного 

молодняку качок 10–30 добового віку, а також птиці 30–60 добового віку. 

Зареєстровано, що кількість носіїв та хворої птиці серед качок різних 

вікових груп знаходиться на стабільно високому рівні: каченят 1–7 добового 

віку – 23,40 %; молодняку 10–30 добового віку – 14,5 %; птиці 30–60 добового 

віку – 27,45 %.  

Серед збудників хвороб птиці різко зростає роль мікроорганізмів, які 

найчастіше циркулюють в різних асоціаціях. У табл. 3.2 представлені 

результати бактеріологічних досліджень проб біологічного матеріалу 

віддібраного від загиблої птиці. Згідно отриманих нами даних значне 

поширення мають асоційовані форми бактеріозів. Епізоотологічний моніторинг 

щодо бактеріозів качок проведений в умовах птахогосподарств вказує на 

циркуляцію збудників еширихіозу, сальмонельозу, псевдомонозу, 

стрептококову та стафілококову. У 89,7% позитивних проб одчасно ізолювали 
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три і більше збудників родини Enterobacteriaceae. Найбільшу питому вагу мали 

ізоляти E. coli – 37,5 % та S. Typhymurium –32,3 %. 

Таблиця 3.2 

Питома вага асоціацій мікроорганізмів виділених від  

загиблої птиці, (n=152) 

Вид мікролорганізмів Вік птиці, доба 

1–7 10–30 30–60 

S. Tiphymurium, E. coli, P. vulgaris 37 42 39 

Staphylococcus spp., Streptococus spp., E. coli 25 28 26 

Proteus spp.,  Klebsiella spp., Enterobacter spp., 

Clostridium spp., E. coli, S. Tiphymurium 
20 13,5 15,0 

Enterobacter spp., E. coli 17 15 13,7 

Staphylococcus spp., Proteus spp., E. coli 1,0 0,5 0,3 

 

Результати досліджень щодо визначення патогенних властивостей 

ізолятів представлені в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Патогенні властивості ізолятів, n=15 

Ізоляти 

мікроорганізмів 

Каченята, гол Білі мииші, гол 

заражено 
загинули / 

летальність 

заражено загинули / 

летальність 

E. сoli 15 13 / 86,7 % 15 12 / 80 % 

S. Tiphymurium 15 15 / 100 % 15 14 / 93,3 % 

 

За зараження E. coli в групі каченят реєстрували септичну форму прояву 

хвороби. У хворорої птиці відмічали в’ялість, судоми, проноси, відмову від 

корму та загибель 86,7 % птиці в групі. При патолого-анатомічному розтині 

трупів птиці реєстрували геморагічні ентерити, крововиливи на слизових 
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оболонках кишечника, епікарді та перикарді, печінка та селезінка були 

кровонаповненні. Летальність білих мишей становила 80 %. При 

патологоанатомічному розтині трупів мишей виявили зміни в товстому і 

тонкому відділі кишечнику: серозне, серозно-катаральне, катарально-

геморагічне запалення слизової оболонки кишечника, при цьому вміст кишок 

був заповнений слизистим ексудатом. 

Ізоляти сальмонел були патогенними для каченят та білих мишей, 

реєстрували летальність 100 та 93,3 % відповідно. Хвороба перебігала гостро, 

каченята  відчували спрагу і мали проноси та нервово-паралітичні явища 

(закидування голови, параліч крил). Білі миші відмовлялися від корму, були 

вялі. Через 24–72 годин після зараження лабораторні тварин загинули. При 

патоморфологічному дослідженні реєстрували вогнища некрозу в печінці та 

селезінці, серозний перикардит та ентерити. 

При бактеріологічних дослідженнях внутрішніх органів (серця, 

селезінки) лабораторних тварин дослідних груп реізолювали E. coli та 

S. Tiphymurium. Збудників харчових патогенних мікроорганізмів не ізолювали.  

Основні результати досліджень, викладені у даному розділі, представлені  

у публікаціях [3]. 

 

3.3 Рівні бактеріальної контамінації змивів з качатини 

Нами досліджено бактеріальну контамінацію змивів з поверхні тушок 

качок. За результатами дослідження 95 проб (шкіри шиї та грудей, м'яса 

грудки) виявили 24 позитивних проби, що склало 24,2 % від числа 

досліджених. У більшості випадків було встановлено мікст бактеріозів. Число 

штамів виділеного роду Escherichia становило 17,9 %, Enterobacter – 12,7 %, 

Citrobacter – 2,5 %, Proteus – 23,7. Домінуючу частку патогенів – 41,1 % 

складали представники роду Salmonella, а саме S.Enteritidis та S.Typhimurium. В 

пераважній більшості (86,4 %) випадків бактеріози перебігали в асоційованій 

формі з участю двох і більше збудників. Одночасно реєстрували контамінацію 
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досліджуваних проб Salmonella spp. та E.coli, а також іншими збудниками з 

родини Enterobacteriaceae. За результатами досліджень рівні контамінації 

тушок качок були варіабельні, а аналіз рівнів контамінації тушок качок вказує 

на значну різницю інфікуючих доз (рис. 3.3).  

24,80%

5,70%

10,40%36,70%

15,20% 7,20%

≤ 10 КУО / г 10-30 КУО / г 40-99 КУО / г

100-999 КУО / г 1000-10000 КУО / г > 10000 КУО / г

Рис. 3.3. Питома вага інфікуючи доз за КМАФАнМ контамінації проб  

змивів з качатини (n=95) 

 

Після процесу охолодження рівні бактеріальної контамінації складали: ≤ 

10 КУО/г –24,8 %, 10–39 КУО/г –5,7 %, 40–99 – КУО/г –10,4 %, 100–999 КУО/г 

–36,7 %, 1000–10000 КУО/г –15,2 %, ˃ 10000 КУО/г –7,2 %. За результатами 

обстеження шлунково-кишкового тракту птиці рівні контамінації 

Salmonella spp., коливались у межах від 2 до 100 %, середній показник – 71 %, а 

рівень контамінації м'яса птиці – 23,6  %. 

Отже, за результатам наших досліджень встановлено 24,2 % позитивних 

проб качатини від числа досліджених, що не відповідають показникам 
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мікробіологічної безпеки. Зареєстровано мікст бактеріозів. Число культур 

виділеного роду Escherichia становило 17,9 %, Enterobacter – 12,7 %, 

Citrobacter – 2,5 %, Proteus – 23,7%, Salmonella – 41,1%. Середній показник 

контамінації шлунково-кишкового тракту птиці патогенами складав 71 % від 

числа дослідженої. 

Перспективи подальших досліджень полягають у досягненні 

ефективності контролю епізоотичного процесу на основі розробки більш 

ефективних методів і способів профілактики бактеріозів качок. 

Основні результати досліджень, викладені у даному розділі, представлені 

у публікаціях [4, 10]. 

 

3.4 Чутливість ізольованих мікроорганізмів до антибактеріальних 

препаратів 

Було досліджено чутливість виділених нами мікроорганізмів від трупів 

качок: Е. coli (n=17), S.Typhimurium (n=13), P.aeruginosa (9), S. saprophyticus (6) 

до різних фармакологічних груп антибактеріальних препаратів. 

За результатами дослідження антибіотикорезистентності штамів Е. coli до 

тетрацикліну реєстрували 7 резистентних ізолятів, що склало 41,2%. За 

результатами досліджень антибактеріальних препаратів групи β-лактамів 

(ампіциліну) встановлено резистентність 29,4 % (5 ізолятів), помірну 

резистентність мали 41,2 % (7 ізолятів), чутливі – 29,4 % (5 ізолятів) (рис. 3.4). 

За результатами дослідження ізолятів Е. coli до цефалоспоринів (β-

лактамів) встановлено, що до цефалоспоринів (β-лактамів) І покоління 

(цефалексину) резистентні 58,2 % (10 ізолятів), помірну резистентність мали 

23,5 % (4 ізоляти), а чутливі – 17,6 % (3 ізолят); до цефалоспоринів (β-лактамів) 

ІІ покоління (цефуроксиму) резистентні 88,2 % (15 ізолятів), помірну 

резистентність мали 11,7 % (2 ізоляти). Антибіотикорезистентність Е. coli до 

цефалоспоринів (β-лактамів) ІІІ покоління: до цефтазідіму резестентність 

штамів складала 11,7 % (2 ізоляти), помірну резистентність мали 58,8 % (10 
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ізолятів), чутливі – 29,4 % (5 ізолятів); до цефотаксиму резистентні 17,6 % (3 

ізоляти), помірно резистентні та чутливі 35,3 % (6 ізолятів), відповідно. 
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Рис. 3.4. Чутливість Е. coli до антибактеріальних препаратів, n=17, % 
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До цефалоспоринів (β-лактамів) ІV покоління (цефепіму) резистентні 

94,1% (16 ізолятів), помірно резистентні – 5,8 % (1 ізолят). 

За результатами дослідження ізолятів Е. coli до антибактеріальних 

препаратів групи  карбопенів (меропену) встановлено резистентність  94,1 % 

(16 ізолятів) Е. coli. Встановлено резистентність до антибактеріальних 

препапартів групи фторхінолонів: до енрофлоксацину – 23,5 % (4 ізоляти), 

помірну резистентність мали 41,2 % (7 ізолятів), чутливі – 35,3 % (6 ізолятів); 

до левофлоксацину – 17,6 % (3 ізоляти), помірно чутливі і чутливі – по 35,3 % 

(6 ізолятів); офлоксацину резистентні 11,7 % (2 ізоляти), помірну 

резистентність мали 58,8 % (10 ізолятів), чутливі – 29,4 % (5 ізолятів); 

резистентні норфлоксацину та ципрофлоксацину були 23,5 % (4 ізоляти), 

помірну резистентність мали 47,1 % (8 ізолятів), чутливі – 29,4 % (5 ізолятів). 

Резистентність штамів кишкової палички реєстрували до полімексину – 47,1 % 

(8 ізолятів), помірну резистентність мали 52,9 % (9 ізолятів); до 

хлорамфеніколів резистентні 29,4 % (5 ізолятів), помірну резистентність мали 

64,7 % (11 ізолятів), чутливі – 5,8 % (1 ізолят); та антибактеріальних препаратів 

групи аміноглікозидів: гентаміцину та стрептоміцину – 29,4% (5 ізолятів), 

помірну резистентність мали 52,9 % (9 ізолятів), чутливі – 17,6 % (3 ізолятів); 

до аміноглікозиду резистентні 11,7 % (2 ізоляти), помірну резистентність мали 

70,6 % (12 ізолятів), чутливі – 17,6 % (3 ізоляти); резистентність досліджуваних 

штамів Е. coli до канаміцину складала 17,6 % (3 ізоляти), помірну резистентні і 

чутливі –  41,2 % (7 ізолятів), відповідно; до амікацину резистентні 11,7 % (2 

ізоляти), помірну резистентність мали 29,4% (5 ізолятів), чутливі – 58,8 % (10 

ізолятів). До неоміцину, тобраміцину, спектиноміцину – досліджувані штами 

були чутливими.  

Результати дослідження чутливості ізолятів S.Typhimurium до 

антибактеріальних препаратів представлено на рис. 3.5.  
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Рис. 3.5. Чутливість ізолятів S.Typhimurium до антибактеріальних препаратів, 

n=13, % 

 

Відсоток резистентних штамів S.Typhimurium до антибактеріальних 

препаратів групи фторхінолонів складав: до енрофлоксацину 15,4 % (2 ізоляти), 
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норфлоксацину та ципрофлоксацину – 46,2 % (6 ізолятів), а також 23,1 % (3 

ізоляти) були резистентні до офлоксацину, 1 ізолят проявляв резистентність до 

левофлоксацину, що склало 7,7 %. Досліджувавні штами S.Typhimurium мали 

помірну резистентність до енрофлоксацину 38,5 % (5 ізоляти), чутливі – 38,5 % 

(5 ізолятів); до норфлоксацину та ципрофлоксацину помірну резистентність 

мали  38,5 % (5 ізолятів), чутливі – 15,4% (2 ізоляти); левофлоксацин7,7%, а 

також 46,2 % (6 ізолятів) були помірно резистентні до офлоксацину, чутливі – 

30,7% (4 ізоляти) (рис. 3.5).  

Помірну резистентність до левофлоксацину мали 30,7 % (4 ізоляти), 

чутливі – 61,5 % (8 ізолятів). Слід зазначити, що 84,6 % (11 ізолятів) сальмонел 

були резистентними до хлорамфеніколів 53,8 % (7 ізолятів), до тетрацикліну 

резистентні 30,7 % (4 ізоляти), помірно резистентні 38,5 % (5 ізоляти), чутливі – 

30,7 % (4 ізоляти). До сульфаніламідів виявлено резистентних та помірно 

резистентних 46,2 % (6 ізолятів) та 30,7% (4 ізоляти), відповідно, а чутливі – 

23,1 % (3 ізоляти). Сальмонели мали високий рівень резистентності до 

антибактеріальних препаратів групи β-лактамів: до меропенему – 76,9 % (10 

ізолятів), до цефтазідіму – 69,2 % (9 ізолятів), до цефотаксиму – 61,5 % (8 

ізолятів) та до ампіциліну – 38,5 % (5 ізолятів).  

Результати дослідження антибіотикорезистентності сальмонел до 

препаратів групи аміноглікозидів були варіабельні: до неоміцину резистентні 

15,4 % (2 ізоляти), помірну резистентність проявляли 46,1 % (6 ізолятів), 

чутливими були 38,5 % (5 ізолятів); до гентаміцину, канаміцину та амікацину 

резистентні 23,1 % (3 ізоляти), помірну резистентність проявляли 61,5 % (8 

ізолятів), чутливими були 15,4 % (2 ізоляти); до стрептоміцину та полімексину 

резистентні 30,7 % (4 ізоляти), помірну резистентність проявляли 53,8 % (7 

ізолятів), чутливими були 15,4 % (2 ізоляти) (рис. 3.5).  

Результати дослідження чутливості ізолятів P.aeruginosa до 

антибактеріальних препаратів представлено на рис. 3.6.  



92 

 

0,00%

55,50%

11,10%

11,10%

88,80%

0,00%

11,10%

11,10%

11,10%

55,50%

33,30%

33,30%

11,10%

11,10%

11,10%

0,00%

55,50%

0,00%

66,60%

66,60%

11,10%

66,60%

55,50%

55,50%

55,50%

0,00%

55,50%

55,50%

55,50%

55,50%

55,50%

66,60%

11,10%

11,10%

22,20%

22,20%

0%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

11,10%

11,10%

33,30%

33,30%

33,30%

33,30%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

цефалексину

цефуроксим

цефотаксим

цефтазидін

цефепім

енрофлоксацин

офлоксацин

левофлоксацин

норфлоксацин

ципрофлоксацин

гентаміцин

стрептоміцин

канаміцин

амікацин

спектиноміцин

неоміцин

чутливі помірно резистентні резистентні

 

Рис. 3.6. Чутливість ізолятів P.aeruginosa до антибактеріальних 

препаратів, n=9, % 

 

За результатами визначення чутливості P.aeruginosa до аміноглікозидів 

встановлено, що до гентаміцину та стрептоміцину були резистентні 33,3 % (3 

ізоляти), помірну резистентність проявляли 55,5 % (5 ізолятів), чутливими були 

11,1 % (1 ізолят). Резистентність до канаміцину та амікацину реєстрували в 
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11,1 % (1 ізолят), помірну резистентність – 55,5 % (5 ізолятів), чутливі – 33,3 % 

(3 ізоляти), відповідно. До неоміцину помірну резистентність реєстрували – 

66,6 % (6 ізолятів), чутливі – 33,3 % (3 ізоляти). До спектиноміцину резистентні 

11,1 % (1 ізолят), помірну резистентність реєстрували у 55,5 % (5 ізолятів), а 

чутливими були 33,3 % (3 ізоляти).  

Результати досліджень щодо резистентності до β-лактамів досліджуваних 

штамів P.aeruginosa мала варіабельні результати: до цефалоспоринів I 

покоління (цефалексину) резистентні 33,3 % (3 ізоляти), помірну резистентність 

мали 55,5 % (5 ізолятів), а чутливі – 11,1 % (1 ізолят); до цефалоспоринів IІ 

покоління (цефуроксиму) резистентні 55,5 % (5 ізолятів), помірну 

резистентність мали 33,3 % (3 ізоляти), а чутливі – 11,1 % (1 ізолят); до 

цефалоспоринів IІІ покоління (цефотаксиму та цефтазидіну) резистентні 11,1 % 

(1 ізолят), помірну резистентність мали 66,6 % (6 ізолятів), а чутливі – 22,2 % (2 

ізоляти). У 88,8 % (8 ізолятів) резистентні до цефалоспоринів IV покоління, а 

11,2 % (1 ізолят) проявляв помірну резистентність (рис. 3.6). 

Фторхінолони мали різні результати протимікробної активності щодо 

P.aeruginosa: до енрофлоксацину реєстрували 66,6 % (6 ізолятів), що проявляли 

помірну чутливість та 33,3 % (3 ізоляти) – чутливі. До офлоксацину, 

левофлоксацину та норфлоксацину резистентні 11,1 % (1 ізолят), помірно 

резистентні 55,5 % (5 ізолятів) і 33,3 % (3 ізоляти) чутливі. До 

ципрофлоксацину резистентні 55,5 % (5 ізолятів), помірно чутливі 33,3 % (3 

ізоляти), чутливі 11,1 % (1 ізолят).  

Також досліджено чутливість Staphylococcus spp.  (n=6) до різних груп 

антибактеріальних препаратів (рис. 3.7). За результатами дослідження 

встановлено, що до тетрацикліну та глікопептидів резистентність у 50,0 % (3 

ізоляти). За результатами досліджень резистентності стафілококів до 

антибактеріальних препаратів групи цефалоспоринів (β-лактамів) встановлено, 

що до цефалоспоринів (β-лактамів) І (цефалексину) і ІІ покоління 
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(цефуроксиму) резистентні 33,3 % (2 ізоляти), цефалоспоринів (β-лактамів) IV 

(цефепіму) покоління – 16,7 % ізолятів (n=1).  
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Рис. 3.7. Чутливість ізолятів S. saprophyticus до антибактеріальних 

препаратів, n=6, % 

Встановлено резистентність стафілококів до антибактеріальних 

препапартів групи фторхінолонів: енрофлоксацину, левофлоксацину, 

норфлоксацину – 16,7 % (1 ізолят), офлоксацину – 33,3 % (2 ізоляти), та 
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ципрофлоксацину – 50,0 % (3 ізоляти). Досліджувані штами були чутливі до 

ломефлоксацину. Резистентність штамів стафілококів до антибактеріальних 

препаратів групи аміноглікозидів були варіабельні: до гентаміцину та 

стрептоміцину реєстрували 33,3 % досліджуваних ізолятів (n=2). До неоміцину, 

канаміцину, амікацину, мономірацину, тобраміцину та спектиноміцину 

стафілококи в більшій кількості були помірно чутливими.  

Отже, За результатами дослідження встановлено, що досліджувані 

ізоляти Е. coli, S.Typhimurium, P.aeruginosa, S. saprophyticus проявлять 

резистентність до широкого спектру антибактеріальних препаратів. Найвищим 

рівнем резистентності Е. coli володіли до цефалоспоринів (β-лактамів) ІІ і ІV 

покоління – 88,2 % (15 ізолятів) та 94,1 % (16 ізолятів), відповідно, а також до 

карбопенів – 94,1 % (16 ізолятів). Ізоляти S. Typhіmurium мали високий рівень 

резистентності до антибактеріальних препаратів групи β-лактамів: меропенему 

– 76,9 % (10 ізолятів), цефтазідіму – 69,2 % (9 ізолятів), до цефотаксиму – 61,5 

1% (8 ізолятів). P.aeruginosa резистентні до цефалоспоринів IV покоління у 

88,8 % (8 ізолятів). Найнижчі рівні резистентності ізоляти мали до 

антибактеріальних препаратів групи аміноглікозидів (≤ 10 %) та фторхінолонів 

(≤ 20 %). З метою контрою епізоотичної ситуації і поширення 

антибіотикорезистентних штамів збудників важливо застосовувати комбіновані 

антибактеріальні препарати з урахуванням рівня чутливості штамів до 

антибіотиків.  

Основні результати досліджень, викладені у даному розділі, представлені 

у публікаціях [19]. 

 

3.5 Визначення дози та ефективності застосування 

мананолігосахаридів (Alltech inc.) в раціоні качок 

На першому етапі нами досліджено здатність мананолігосахаридів 

(Alltech Inc.) адсорбувати мікроорганізми, які мають фімбрії типу І in vitro 

(ізоляти Е. coli O2, P. vulgaris, K. pneumoniae, C. diversus, (E. coli АТСС 19433, 
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S.Typhimurium – контроль)). Так, вже через 2 хвилини спостерігали початок 

процесу адсорбції штамів Е. coli O2, P. vulgaris, K. pneumoniae, C. diversus та 

E. coli АТСС 19433 з 0,4 % мананолігосахаридів, який проявлявся у формуванні 

слабкого осаду та просвітління надосадової рідини у верхній частині пробірки. 

Через 4 хвилини експерименту реєстрували процес адсорбції зазначених 

мікроорганізмів у пробірках із 0,3 % та 0,2 % концентрацією пребіотичної 

фракції, а через 6 хвилин – реєстрували процес адсорбції в пробірках з водним 

0,1 % розчином мананолігосахаридів. 

При дослідженні всіх доз мананолігосахаридів (0,1–0,4 %) через 8–10 

хвилин реєстрували активний процес у вигляді появи значного осаду на дні 

пробірки, який ілюстрував процес адсорбції, що відбувається in vitro. 

Найактивніше процес відбувався з 0,4 % розчином мананолігосахаридів. 

За результатами дослідження 44 бактеріальних ізолятів на здатність 

адсорбувати мананолігосахариди дріжджових клітин Saccharomyces cerevisiae 

(Alltech Inc.) встановили, що 61,3 % із них здатні адсорбувати досліджену 

пребіотичну фракцію. Всі протестовані штами P. vulgaris (11), K. pneumonia (6), 

а також 64,3 % (9) Е. coli O2, 25 % (1) C. diversus показали позитивні 

результати. При дослідженні ізолятів S.Typhimurium процесу адсорбції не 

реєстрували. 

Для вивчення здатності мананолігосахаридів (Alltech Inc.) in vitro 

адсорбувати мікроорганізми використовували S.Typhimurium – 9 ізолятів, Е. coli 

– 14 ізолятів, P. vulgaris – 11 ізолятів, K. pneumoniae – 6 ізолятів, C. diversus – 4 

ізоляти, які попередньо виділені нами із патологічного матеріалу від загиблих 

качок. 

Рістостимулюючий ефект на макроорганізм встановлено при застосуванні 

мананолігосахаридів у дозах 0,1–0,4 %. Проте згодовування птиці комбікормів з 

різною концентрацію біологічно-активних речовин неоднаково впливало на 

інтенсивність її росту. Так, у вікові періоди 1–7 та 8–14 діб середня маса 

молодняку птиці 1, 2, та 3-ї груп не змінювалась порівняно з контролем. При 
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вирощуванні каченят на м’ясо згідно діючих норм птицю переводять в інший 

пташник не пізніше 21-ї доби вирощування. Даний технологічний прийом 

викликає стрес у молодняку, що негативно впливає на приріст маси і 

збереженість птиці. Тому особливу увагу звертали на облікові показники на 21-

у добу і на кінець періоду вирощування качок. Середня маса у 21-добовому віці 

у птиці 4-ї дослідної групи складала 1251,5±15,4 г, що 0,9 % більше порівняно з 

аналогами контрольної групи, а у качок 1-ї, 2-ї та 3-ї груп маса птиці достовірно 

не змінювалась відносно контролю. Середня маса качок 4-ї дослідної групи на 

49-ту добу вирощування складала 3467,6±25,8 г, що на 7,5 % більше порівняно 

з аналогами контрольної групи (рис. 3.8).  
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Рис. 3.8. Динаміка зміни живої маси каченят в процесі вирощування, n=50 

Абсолютний приріст живої маси впродовж усього періоду вирощування 

був вищим у птиці дослідних груп. Найбільшу різницю з контролем у 

середньодобових приростах живої маси каченят реєстрували у 4-й дослідній 

групі в 22–28-добовому віці. Даний показник становив 59,34 г і перевищував 

аналогічний показник у контролі на 9,6 %. Найбільші відносні прирости маси 



98 

 

каченят реєстрували у всіх дослідних групах у 1–14-добовий період 

вирощування, які відповідали стандарту. З віком даний показник мав тенденцію 

до зниження. На четвертому тижні вирощування найбільшу різницю у 

середньодобових приростах живої маси качок реєстрували у 4-й дослідній групі 

відносно контролю яка становила 58,6 г (10,4 %).  

Слід зазначити, що аналогічний показник у контрольній групі був нижче 

вимог стандарту на 4,1 %. Збереженість поголів’я птиці у всіх дослідних групах 

мала тенденцію до збільшення показника (в межах 96,5–98,7 %). За умов 

додавання до раціону мананолігосахаридів встановлено зменшення витрат 

корму на 1 кг приросту за весь період вирощування відносно контролю на 1,5–

3,9 %. 

Отже, найвищі показники продуктивності птиці отримані за умови годівлі 

збалансованим повноцінним комбікормом з 0,4 % мананолігосахаридів 

починаючи з добового віку і до кінця періоду вирощування. Встановлено вплив 

мананолігосахаридів, виділених із клітинних стінок дріжджів Saccharomyces 

cerevisiae, на видовий склад, активність та рівень колонізації мікрофлори 

кишечника каченят. У 4-й дослідній групі птиці рівень загальної кількості 

бактерій був дещо вищий – 2,57±0,14 × 106 КУО/г проти 2,35±0,12 × 106 КУО/г 

у контролі. Встановили відсутність впливу мананолігосахаридів на 

мікроорганізми, які не мають фімбрій типу І (S.Typhimurium). Досліджувані 

вуглеводи проявляли здатність зменшувати концентрацію популяції 

бактеріальних патогенів, які мають фімбрії типу І на відносно на низькому 

рівні: Е. coli – 0,45±0,07×103 КУО/г (проти 1,49±0,09×103 КУО/г у контролі).  

Здатність досліджуваних пребітичних вуглеводнів адсорбувати бактерії 

даних штамів забезпечує пригнічення їх проліферації та, відповідно, мінімізує 

токсичну дію ендо- і екзотоксинів патогенних мікроорганізмів на організм 

птиці (табл. 3.4).  
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Таблиця 3.4 

Вплив дріжджової вуглеводної фракції (Alltech Inc.) на мікробіоценоз 

кишечника птиці, (М ± m, n = 50) 

Показники 

Групи качок 

контрольна 

група 

дослідна  

група № 4 

КМАФАнМ, × 106 КУО/г 2,35±0,12 2,57±0,14* 

E.coli, × 103 КУО/г  1,49±0,09 0,45±0,07* 

Salmonella Typhimurium, × 102 КУО/г 0,09±0,02 1,01±0,03* 

Lactobacillus spp., × 107 КУО/г 2,1±0,08 3,42±0,71* 

Bifidobacterium spp., × 108 КУО/г 2,0±0,32 3,37±0,45* 

Примітка: * Р < 0,05 по відношенню до контролю 

 

Аналізуючи отримані результати встановлено здатність мананових 

олігосахаридів також регулювати кишкову мікрофлору через вибіркову 

бактеріостичну дію на бактеріальні патогени (Е. coli) та стимулювання і 

заселення молочнокислих мікроорганізмів кишечника Lactobacillus spp. та 

Bifidobacterium spp. 

Додавання мананолігосахаридів, виділених з клітинних стінок дріжджів, 

не впливало на рівень рН вмісту кишечника курчат дослідних та контрольних 

груп. Дослідами встановили позитивний вплив досліджуваних пребіотичних 

фракцій на фактори природної резистентності організму птиці (табл. 3.5). 

Бактерицидна та лізоцимна активність сироваток крові 4-ї дослідної групи 

качок була вище ніж у контролі. Цей факт створює додаткові фактори імунного 

захисту та зменшує потенційні ризики захворювання птиці. БАСК сироваток 

крові птиці була на 34,85 % вищою порівняно з контролем, ЛАСК – на 33,82 %. 
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Таблиця 3.5 

Вплив дріжджової вуглеводної фракції (Alltech Inc.) на показники 

природної резистентності качок, (М ± m, n = 50) 

Показники 
Групи качок 

контрольна група дослідна група № 4 

БАСК, % 23,21±0,32 31,30±1,27* 

ЛАСК, % 19,22±0,18 25,72±2,15* 

% фагоцитозу 58,34±0,35 77,48±3,23* 

Фагоцитарний індекс 4,78±0,08 6,35±1,11* 

Фагоцитарне число 6,98±0,21 8,96±2,21* 

Примітка: * Р < 0,05 по відношенню до контролю 

 

Показники клітинного імунітету організму також інтенсивніше 

проявлялися у птиці 4-ї дослідної групи. Так, процент фагоцитозу в середньому 

склав 77,48±3,23, фагоцитарний індекс – 6,35±1,11, фагоцитарне число – 

8,96±2,21. За оцінкою стану імунокомпетентних органів (тимусу, селезінки та 

фабріцієвої бурси) встановлено, що краще вони були розвинені у птиці 4-ї 

дослідної групи в порівнянні з контролем. Відносна маса лімфоїдних органів до 

маси тіла була значно вище у каченят 4-ї дослідної групи, які отримували 

пребітичні вуглеводні фракції у концентрації 0,4 % / т корму. На 49-у добу 

вирощування реєстрували збільшення відносної маси тимусу (0,39 %), 

фабріцієвої бурси (0,368 %), селезінки (0,191 %).  

Реєстрували позитивний вплив на збереженість поголів’я птиці 4-ї 

дослідної групи – 98 % (проти 89 % у контролі) (табл. 3.6).  

Жива маса каченят за умов згодовування пребіотичних фракцій була 

вищою за аналогічний показник контрольної групи в середньому на 0,4 кг, що 

склало 14,3 %. Вихід напівпатраних тушок до передзабійної маси птиці 4-ї 

дослідної групи складав 82,7%, вихід м’яса патраних тушок – складав 76,7 %, 
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вихід м’яса патраних тушок складав 76,4±1,13 % (р<0,05), а вихід жиру 

2,7±0,15 % (2,6±0,3 % у контролі) (р<0,05). 

Таблиця 3.6 

Вплив дріжджової вуглеводної фракції (Alltech Inc.) на 

продуктивність птиці, (М ± m, n = 50) 

Показники 
Групи качок 

контрольна група дослідна група № 4 

збереженість, % 89 98 

жива маса, кг 2,82±0,15 3,23±0,15* 

вихід напівпатраних тушок до 

передзабійної маси,% 

82,5 82,7 

вихід м’яса патраних тушок, %  72,91±1,05 76,42±1,13* 

комплект субпродуктів, % 9,2 9,4 

жир, % 2,62±0,31 2,72±0,15* 

Примітка: * Р < 0,05 по відношенню до контролю 

 

Отже, водні розчини 0,1–0,4 % мананолігосахаридів (Alltech Inc.) 

адсорбують протестовані ізоляти: 93,3 % штамів S.Enteritidis, 60 % штамів 

E. coli, 25 % C. diversus, 100 % досліджених штамів P. vulgaris, K. pneumoniae. 

При дослідженні ізолятів S.Typhimurium процесу адсорбції не реєстрували. 

Ефективним є застосування в раціоні качок мананоолігосахаридів (Alltech Inc.) 

в дозі 0,4 % до маси комбікорму з добового віку і до кінця періоду 

вирощування (49 діб).  

Мананолігосахариди впливали на мікробний баланс кишечника каченят 

шляхом селективної дії на потенційно патогенні мікроорганізми: концентрація 

Salmonella enteritidis зменшилася на 83,65% та E.coli – на 69,79 % порівняно з 

контролем. Зниження навантаження патогенних мікроорганізмів в структурі 

мікробіоти кишечника та метаболіти маннолігосахаридів забезпечило умови 

для активної проліферацію корисних мікророрганізмів. Концентрація лакто- і 
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біфідобактерій збільшилися на 62,82% і 68,53 % порівняно з контролем 

відповідно. Реєстрували також імуномодулюючий ефект та позитивну динаміку 

щодо показників природної резистентності організму: підвищення показника 

бактерицидної активності сироватки крові на 34,85 % (р<0,05), активності 

лізоциму в сироватці крові на 33,82 % (р<0,05), фагоцитарного індексу – на 

32,81 % (р<0,05), фагоцитарного числа – на 28,37 % (р<0,05). Використання в 

раціоні МОС сприяло кращому розвитку і збільшенню відносної маси 

імунокомпетентних органів, збільшенню збереженості птиці на 9 %, 

передзабійної живої маси на 14,3 % та виходу м’яса – на 4,8 %. Перспективним 

є практичне застосування альтернативного екологічно безпечного і 

натурального способу в технологічному процесі вирощуванні качок на м'ясо 

шляхом згодовування мананолігосахаридів (Аlltech Inc.).  

Основні результати досліджень, викладені у даному розділі, представлені 

у публікаціях [1, 2, 5, 12]. 

 

3.6. Мікробіологічне забруднення об’єктів пташників на етапі 

міжциклових переривів утримання птиці. 

Підвищення концентрації мікроорганізмів в повітрі пташника – значний 

стрес-фактор, який спричинює зниження захисних сил організму птиці та 

розвитку захворювань насамперед інфекційної патології. Ми проаналізували 

технологічні схеми утримання продуктивної птиці (качок) і встановили, що для 

повітрообміну в приміщеннях пташників використовувалася система приточно-

витяжної вентиляції через розгалужену систему витяжних шахт і каналів. 

Щільність посадки та фронт годівлі качок відповідали нормативам для 

вирощування даного виду птиці.  

На першому етапі нами було отримано дані щодо бактеріальної 

забрудненості повітря пташників після звільнення приміщень від птиці в кінці 

технологічного циклу (табл. 3.7).  



103 

 

За результатами наших досліджень загальне мікробне число повітря 

птахівничих приміщень, де утримувалася птиця не відповідало санітарно-

гігієнічним нормам. На 21-у добу вирощування качок на м’ясо у пташнику № 1 

та 2 середня бактеріальна забрудненість складала 270,6±27,3 тис. м.к / м3. Слід 

зазначити, що 3,5–4,9% із числа ізольованих колоній складала E.coli.  

В кінці 49-ї доби технологічного циклу вирощування качок складала у 

пташнику № 3, 4 та 5 середня бактеріальна забрудненість повітря перевищувала 

граничнодопустимі концентрації мікроорганізмів і складала 725,3±138,7 

м.к / м3, 684,8±174,3 м.к / м3; та  798,2±189,8 м.к / м3, відповідно. 

Таблиця 3.7 

Показники бактеріальної забрудненості повітря пташників в кінці 

технологічного циклу вирощування качок  

в 1 м3, тис. м.к, (M±m, n=6) 

№ 
пташника 

Кількість мікроорганізмів %  
E.coli 

Граничнодопустимі 
концентрації 

мікроорганізмів,  
тис. м.к / м 3 

КМАФАнМ БГКП 

на кінець 21-доби вирощування каченят 

№ 1 270,6±27,3 9,5±2,4 3,5 200,0 

№ 2 310,4±69,5* 15,2±4,3* 4,9 

на кінець 49-доби вирощування качок  

№ 3 725,3±138,7 37,7±8,6 5,2 500,0 

№4 684,8±174,3 53,4±14,2 7,8 

№ 5 798,2±189,8 51,8±14,6 6,5 

Примітка: * Р < 0,05 по відношенню до контролю 

 

На середовищі Ендо реєстрували ріст колоній E.coli 37,7±8,6; 53,4±14,2; 

51,8±14,6 тис. м.к / м3, відповідно. Питома вага ізолятів E.coli. від загального 

числа бактеріального забруднення складали 5,2; 7,8; 6,5% відповідно. Нами 
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отримані дані щодо виділення мікроорганізмів з виробничих об’єктів 

пташників (табл. 3.8).  

Встановлено, що до кінця 21-добового періоду вирощування качок на 

підстилці, при відносно задовільному загальному санітарному стані 

птахівницьких приміщень і благополуччя качок з інфекційних хвороб з гострим 

перебігом на 1 см2 вертикальних поверхонь було від 23 до 85 тис. 

мікроорганізмів, а на горизонтальних поверхнях - від 38 тис. до 1,4 млн. 

КУО/см2. 

Таблиця 3.8 

Результати досліджень бактеріальної забрудненості об’єктів 

пташників в 1 см2, тис. КУО, (M±m, n=5) 

Об’єкти 

дослідження 

Кількість КМАФАнМ 

на кінець 21-добового 

періоду  

на кінець 49-добового 

періоду  

стіна  85,3±23,5 115±31,2* 

підлога  1392,8±185,3 1896,3±363,5* 

труби кормоподачі  38,4±7,8 61,4±17,8* 

годівниці  23,3±6,2 43,2±12,5* 

шланги лінії поїння  125,6±34,8 153,7±26,8* 

поїлки  62,5±15,6 88,3±24,1* 

Примітка: * Р < 0,05 по відношенню до контролю 

 

Після 49 добового утримання качок батьківського стада на горизонтальних 

і вертикальних поверхнях на 1 см2 виявляли від 43 тис. до 1,9 млн. 

мікроорганізмів відповідно.  

Поряд з сапрофітною бактеріальною мікрофлорою, пліснявими грибами з 

багатьох проб були виділені Е.coli, Salmonella spp., S. aureus та ряд інших 

мікроорганізмів (табл. 3.9). Аналіз даних про терміни зберігання у зовнішньому 

середовищі умовно патогенних мікроорганізмів вказує на необхідність 
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ефективної дезінфекції виробничих зон пташників, а приміщень і обладнання 

перед кожною посадкою нової партії птиці.  

Таблиця 3.9 

Мікроорганізми виділені з виробничих об’єктів пташників качатника 

під час технологічної перерви, (n=5) 

Мікроорганізми 
Позитивний результат від загальної кількості проб-змивів 

кількість % кількість % 
21-добовий цикл 49-добовий цикл 

S.Enteritidis 3 10,0 4 13,3 

S.Typhimurium 6 20,0 8 26,6 

S. aureus 1 3,3 1 3,3 

C. jejuni 2 6,6 – – 

E. coli 5 16,6 6 20,0 

P. vulgaris 4 13,3 7 23,3 

P. mirabilis 3 10,0 4 13,3 

 

Основні результати досліджень, викладені у даному розділі, представлені 

у публікаціях [6, 9]. 

 

3.7. Аналіз ринку дезінфікуючих засобів в Україні. 

На основі аналізу даних державного реєстру ветеринарних препаратів, 

кормових добавок, готових кормів та преміксів щодо зареєстрованих 

дезінфікуючих засобів та їх рецептур інформування засідань фармакологічної 

комісії, а також повідомлення про результати проведення тендерних закупівель 

ветеринарних препаратів провідними агропромисловими підприємствами в 

2017–2020 рр. нами проаналізовано асортимент ринку дезінфікуючих засобів в 

Україні. Нами встановлено, що кількість препаратів для дезінфекції і санації 

об’єктів ветеринарно-санітарного нагляду постійно збільшується. Асортимент 

дезінфікуючих засобів включає різні групи хімічних сполук, за складом яких 

комерційні препарати поділять на групи. Кількість дезінфікуючих засобів за 
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групами діючих речовин на ринку України понад 210 найменувань як 

вітчизняного так і зарубіжного виробництва. На рис. 3.9 представлено 

співвідношення дезінфікуючих засобів на ринку України відносно активно 

діючих речовин.  

 

Рис. 3.9. Часка дезінфікуючих засобів за групами діючих речовин  

на ринку України, % 

 

З загального числа кислотних деззасобів 20 засобів є вітчизняного 

виробництва. Асортимент представлений засобами: Сантек К7, Бланідас-А 

Ацид, Акваклин, Ацетик, Сандим-Д, Делаксон, Биолюфт, Дезокс, СІД 2000, 

НРРА, Селко, П3-оксонія актив 150, Унівайт, Оргасепт та ін. В ветеринарній 

практиці широко застосовують кисневмісні дезінфекційні засоби (11 

найменувань – 5,24%). Активно діючими речовинами є активний кисень у 

складі перекису водню, перекисних сполук, надкислот, перборати, озон та 
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композиційні засоби на їх основі (Пероксимед, Виркон, Сантек, Делаксон, 

Біолюфт, Дезокс, Екоцид, Унівайт, Оргасепт та ін.).  

Дещо менше представлені на ринку України дезінфікуючі засоби на 

основі альдегідів. Використовуються для дезінфекції формальдегід, 

гліоксалевий і глутаровий альдегід – активно діючі речовини вітчизняних і 

закордонних препаратів. На вітчизняному ринку 10 засобів, що складає 4,76 %. 

Засоби даної групи є високоактивними сполуками з широким антимікробним 

спектром дії. Широкого застосування набули 3% розчин формальдегіду 

(мурашковий альдегід, метаналь), Біоконтакт, Дезоформ, Метафор, Лізоформін 

ветеринарний, Формаз, Кристал 900, Кристал 1000, Дезоформ, Сайдекс, 

Кліндезін 3000.  

На ринку України хлорорганічні сполуки представлені 9 препаратами 

(4,29%), лише три з яких вітчизняного виробництва. На практиці широко 

застосовується хлорне вапно, гіпохлорит натрію та кальцію, гіпохлор, Хлорамін 

Т, Halamid, натрію дихлорізоцианурат та ін. Значну групу (близько 33 

препаратів – 15,71%) представляють дезінфектанти на основі четвертинних 

амонійних сполук (ЧАС) складаються з вуглеводного радикалу, метального, 

етильного або бензольного радикалу, хлору, брому, йоду. Найпоширенішими є 

алкілдиметилбензиламоній хлорид, діоктилдиметиламоній хлорид, 

дідецилметиламоній хлорид.  

На ринку понад тридцяти активних композиційних сполук: (ЧАС + 

альдегідні – 17 (8,09%), ЧАС + гуанідинові – 3 (1,43%), ЧАС + кислотні – 1 

(0,48%), ЧАС + спиртові – 1 (0,48%), ЧАС + кисневмісні – 1 (0,48%), ЧАС + 

альдегідні та гуанідинові – 2 (0,95%). Найбільше практичне значення мають 

деззасоби: Камамін Б, Септодор, Біоклін, Декаметоксин, Септабік, Глутарпін, 

Roccal-D, Vetrequat, Mikro-Quat, Fulsan, Aquasan та ін. Із групи спиртових 

засобів широко використовують засоби на основі композицій ізопропілового та 

етилового спиртів, пропанолу-1, пропанолу-2, 2-етиленгексанолу, н-пропанолу. 

Дані засоби проявляють активну бактерицидну дію мікобактерій, грибів, 
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вегетативних форм бактерій та оболонкових вірусів. Спиртові комбіновані 

засоби представлені 13 препаратами: Аеродизін 2000, ФХДЕЗ 3000, АХД 2000, 

Бацилол плюс, Декосепт, Деконекс, Стериліум, Октенідерм, Октеніспт, 

Саргосепт та ін.). Частка деззасобів даної групи складає 6,19%.  

Засоби на основі гуанідинових сполук (хлоргексидин) (Nolvasan, 

Hibiscrub, Hibitane, Savlon). Похідні гуанідинів – дані активнодіючі речовини 

мають здатність утворювати бактерицидну плівку на поверхнях впродовж 

декількох діб. Деззасобів даної групи налічується 10 найменувань, що складає 

4,76% з яких лише два (20 %) – вітчизняного виробництва. 

Дезінфекційні засоби із групи фенольних сполук мають ряд   недоліків, а 

саме специфічний неприємний запах, токсичність та негативний вплив на 

довкілля. Саме ці фактори обмежують широке застосування дезінфікуючих 

засобів даної групи. 

Для раціонального застосування дезінфектантів рекомендується: 

використовувати діючі речовини з різних хімічних класів, що відрізняються 

механізмом дії на мікробні клітини; змінювати групи дезінфектантів у процесі 

роботи з інтервалом 3–6 міс; поточні обробки та генеральні прибирання 

проводити дезінфектантами з діючими речовинами різних хімічних груп; не 

занижувати концентрацію робочих розчинів; оптимізувати вибір дезінфектантів 

щодо дезінфекції. 

Отже, кількість дезінфікуючих засобів за групами діючих речовин на 

ринку України понад 210 найменувань. Засоби представлені як вітчизняного 

так і зарубіжного виробництва. Асортимент засобів для дезінфекції має 

тенденцію до збільшення. Найбільша частка засобів представлена пінними і 

безпінними лужними засобами – 31,43%, пінні і безпінні кислотні засоби – 

22,86%, дезінфектанти на основі четвертинних амонійних сполук (ЧАС) – 

15,71%, спиртові – 6,19%, кисневмісні дезінфектанти – 5,24%, гуанідинові – 

4,76%, засоби на основі альдегідів – 4,76%, хлорвмісні засоби – 4,29%. 
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Ефективна дезінфекція забезпечує знешкодження збудників інфекційних 

захворювань та поєднується з мінімальним бактеріостатичним впливом на 

корисні мікроорганізми та мікробіоценози. З цією метою важливим аспектом 

застосування деззасобів для дезінфекції качатників є потенційна їх здатність 

знешкоджувати патогенні мікроорганізми та забезпечувати розрив 

епізоотичного ланцюга між джерелом збудника інфекції та сприйнятливими 

організмами (качками). Також доцільно враховувати діючі речовини препарату 

з метою прогнозування як ефективності бактерицидного впливу на 

мікроорганізми, так і можливості повного біологічного розкладання 

дезінфектантів на не токсичні компоненти. Згідно настанов до дезінфікуючих 

засобів проаналізовано показання для застосування препаратів нового 

покоління для проведення дезінфекції пташників і забезпечення санітарно-

гігієнічних умов вирощування продуктивної птиці (табл. 3.10).  

Таблиця 3.10 

Порівняльна оцінка рекомендованих робочих розчинів 
дезінфікуючих засобів для дезінфекції пташників 

 

Назва 

(торгова 
марка) 

препаратів 

Концентрація робочих розчинів препаратів згідно показання  
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0,1 0,25  0,5 1,0 1,5 2,0 

бровадез-
плюс 

0,05 0,1 0,25 0,25 0,5 1,0 1,5 2,0 
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біоконтакт  0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 1,0 

біоконтакт-
плюс 

 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 

санстим   0,3      

біодез-р  0,2 0,2 0,3 0,5 1,0 1,0 2,0 

біолюфт 0,03 0,05 0,25   0,5 1,0 10,0 

йодезоль   25 50 50 50 50  

сантана 0,5 0,5   1,0 1,5 2,5 3,0 

бланідас 300 0,015 0,03 0,04 0,045 0,06 0,1 0,1 0,15 

біоклін  0,25   0,25 0,25 0,3 0,5 

екоцид с 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 

діамант  0,5 – – 1 1 1 2 

алдекол дез®  0,25   0,25 0,25 0,5 0,5 

дезокс 0,1 0,2 0,2  0,3 0,3 0,5 0,5 

біохлор 0,03 0,05   0,1 0,3 0,3 0,5 

каустична 
сода 

 – – – 1,5 – 2 3 

хлорне вапно  + + – – 0,5 2 5-10 

формальдегід   +    37 40 

молочна 
кислота 

   40     

резорцин    20     

 
Проведений нами аналіз даних сучасного ринку дезінфікуючих засобів на 

основі активно діючих речовин надає потенційну можливість застосовувати 

ефективні схеми ротації та досягати максимальної ефективності дезінфекції 

об’єктів ветеринарно-санітарних заходів. Вважаємо, що перспективним є 

пошук і розробка комплексних дезінфікуючих засобів за критеріями широкого 

спектру антимікробної дії, відсутності токсичних властивостей, безпечності для 
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персоналу тварин та зовнішнього середовища, а також розробка та 

застосування ефективних схем дезінфекції. 

Основні результати досліджень, викладені у даному розділі, представлені 

у статті [7, 16]. 

 

3.8. Визначення антимікробної активності мийно-дезінфікуючого 

засобу «Сандез». 

Актуальним питанням сучасної ветеринарної медицини є застосування 

біологічно ефективних, екологічно безпечних і конкурентно спроможних 

дезінфікуючих засобів.  

В птахогосподарствах поряд з традиційними  засобами пріоритет надають 

новим хімічним засобам, які не проявляють стійкий запах, проявляють 

здатність розчиняти органічні речовини, мають низьку токсичність 

концентрацій робочих розчинів, відсутність корозійної дії на обладнання, 

швидко діють відносно широкого спектру патогенної і умовно-патогенної дії та  

попереджають розвиток резистентності мікроорганізмів, а також цінова 

доступність препаратів. Експериментальне розв’язання наукової проблеми 

проводили на основі визначення санітарно-гігієнічної оцінки екологічно 

безпечного лужного мийно-дезінфікуючий засобу «Сандез» у складі: натрію 

гідроксид, натрій кремнієвокислий, сода кальцинована, трилон Б, катамін, вода 

дистильована. Визначення антимікробної активності встановлювали на основі 

мінімальної інгібуючої концентрації засобу «Сандез» в суспензійному тесті 

відносно тест-культур мікроорганізмів. S. aureus ATCC 25923 (моделює 

збудників інфекцій шкіри та мяких тканин), E. coli ATCC 25922 (F-50) (моделює 

збудників кишкових інфекцій бактеріальної етіології). Результати досліджень 

бактерицидної активності робочих розчинів мийно-дезінфікуючий засобу 

«Сандез» щодо тест-штамів мікроорганізмів представлено в табл. (3.11).  
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Таблиця 3.11 

Антимікробна активність засобу «Сандез» 

щодо тест-штаму S. aureus ATCC 25923, n=3 

№
 п

ро
бі

рк
и 

Концентрація досліджуваного розчину 
засобу «Сандез»  

Реєстрація росту колоній 

розведе-

ння 

конце-

нтрату 

розведення 

засобу 

«Сандез» 

концентрація 

розчину, % 

після 24 год після 48 год 

експозиція, хв 

10 20 10 20 

1 1:100 1:25 4,0 – – – – 

2 1:200 1:50 2,0 – – – – 

3 1:400 1:100 1,0 – – – – 

4 1:800 1:200 0,5 – – + – 

5 1:1600 1:400 0,25 – – + + 

6 1:3200 1:800 0,125 + – + + 

7 1:6400 1:1600 0,0625 + + ++ + 

8 1:12800 1:3200 0,03125 + + ++ ++ 

9 1:25600 1:6400 0,015625 ++ + ++ ++ 

10 1:51200 1: 12800 0,0078125 ++ ++ +++ +++ 

контроль +++ +++ +++ +++ 

Примітка: «–» – ріст колоній відсутній; «+» – ознаки росту колоній мікроорганізмів 

(незначне помутніння ПС); «++» – ознаки росту колоній мікроорганізмів (значне помутніння 

ПС); «+++» – ознаки росту колоній мікроорганізмів (інтенсивне  помутніння ПС). 

 

Згідно даних таблиці за розведення досліджуваного препарату 1:400 і 

більше реєстрували ріст колоній S. aureus, який залежав від концентрації 

препарату, часу інкубації та експозиції. Після 24 год інкубації реєстрували ріст 

колоній за 10 хв експозиції і концентрації препарату 0,125 %, а за 20 хв 
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експозиції – 0,625 %. Після 48 год інкубації реєстрували ріст колоній за 10 хв 

експозиції і концентрації препарату 0,5 %, а за 20 хв експозиції – 0,25 %. 

Також визначали антимікробну активність засобу «Сандез» у відношенні 

до тест-культури E. coli ATCC 25922 (F-50) (табл. 3.12).  

Таблиця 3.12 

Антимікробна активність засобу «Сандез» 

щодо тест-штаму E. coli ATCC 25922 (F-50), n=3 

№
 п

ро
бі

рк
и 

Концентрація досліджуваного розчину 
засобу «Сандез»  

Реєстрація росту колоній 

розведе-

ння 

конце-

нтрату 

розведення 

засобу 

«Сандез» 

концентрація 

розчину, % 

після 24 год після 48 год 

експозиція, хв 

10 20 10 20 

1 1:100 1:25 4,0 – – – – 

2 1:200 1:50 2,0 – – – – 

3 1:400 1:100 1,0 – – – – 

4 1:800 1:200 0,5 – – – – 

5 1:1600 1:400 0,25 – – + – 

6 1:3200 1:800 0,125 – – + + 

7 1:6400 1:1600 0,0625 + – + + 

8 1:12800 1:3200 0,03125 + + ++ ++ 

9 1:25600 1:6400 0,015625 ++ + ++ ++ 

10 1:51200 1: 12800 0,0078125 ++ ++ +++ +++ 

контроль +++ +++ +++ +++ 

Примітка: «–» – ріст колоній відсутній; «+» – ознаки росту колоній мікроорганізмів 

(незначне помутніння ПС); «++» – ознаки росту колоній мікроорганізмів (значне помутніння 

ПС); «+++» – ознаки росту колоній мікроорганізмів (інтенсивне  помутніння ПС). 
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Згідно даних ріст колоній E. coli реєстрували на поверхні поживних 

середовищ після 24-годинної інкубації та експозиції 10- та 20-хвилинної 

експозиції за концентрації розчину 0,625 % та 0,03125 % відповідно. Після 48-

годинної інкубації за 10 та 20-хвилинної експозиції реєстрували ріст колоній 

починаючи з 0,25 % та 0,125 % концентрації досліджуваної речовини, 

відповідно (табл. 3.10). Отже, отримані результати свідчать про 90–100 % 

дезінфікуючу дію засобу «Сандез» проти тест-штамів мікроорганізмів S. aureus 

ATCC 25923, E. coli ATCC 25922 (F-50) впродовж першої доби застосування. 

На другу добу  дія сандезу дещо знижувалася. Бактерицидне розведення засобу 

після 24 годин інкубації за 10- та 20-хвилинної експозиції щодо тест-штаму 

S. aureus ATCC 25923 та E. coli ATCC 25922 (F-50) складало 1:400 і 1:800 за 

концентрації препарату 0,25 % та 0,125%, відповідно.  

Також нами визначено антимікробну активність робочих розчинів 

«Сандез» відносно ізолятів мікроорганізмів, які попередньо виділені нами з 

робочих поверхонь качатників (табл. 3.13).  

За експозиції 5 хвилин робочі розчини засобу «Сандез» за концентрації 

0,5 % проявляли бактерицидну активність E. coli та P. aeruginosa; в 

концентрації 2,0 % – S. аureus, E. coli, P. vulgaris, P. aeruginosa. Робочі розчини 

лужного мийно-дезінфікуючого засобу в концентрації 4,0 % за експозиції 5 

хвилин проявляли бактерицидну активність до всіх досліджуваних тест-культур 

мікроорганізмів. 
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Таблиця 3.13.  

Антимікробна активність мийно-дезінфікуючого засобу «Сандез» 

відносно ізолятів мікроорганізмів за експозиції 5 хвилин, n=5 

Концентрація 

розчину, % 

Ізоляти  мікроорганізмів 

S. аureus E. coli S.Typhimurium P. vulgaris P. aeruginosa 

4,0 – – – – – 

2,0 – – + – – 

1,0 – – + + – 

0,5 + – + + – 

0,25 + + + + + 

0,125 + + ++ ++ + 

0,0625 ++ + ++ ++ ++ 

0,03125 ++ ++ +++ ++ ++ 

0,015625 +++ ++ +++ +++ ++ 

0,0078125 +++ +++ +++ +++ +++ 

контроль (дист. 
вода) 

+ + + + + 

Контроль МПА – 

Примітка: «–» – ріст колоній відсутній; «+» – ознаки росту колоній мікроорганізмів 
(незначне помутніння ПС); «++» – ознаки росту колоній мікроорганізмів (значне помутніння 
ПС); «+++» – ознаки росту колоній мікроорганізмів (інтенсивне  помутніння ПС). 

 

В табл. 3.14 представлено результати досліджень антимікробної 

активності мийно-дезінфікуючого засобу «Сандез» за експозиції 10 хв. 

За результатами досліджень встановлено, що за експозиції 5 хвилин 

0,25 % робочий розчин «Сандез» проявляв бактерицидну активність до ізолятів 

E. coli; 0,5 % концентрація – до E. coli та P. aeruginosa; за 1,0–2,0 % 

концентрації розчину «Сандез» реєстрували ріст – S.Typhimurium, а 4,0 % 

робочих розчинів мийно-дезінфікуючого засобу «Сандез» реєстрували 
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інактивацію досліджуваних всіх досліджуваних культур мікроорганізмів 

(S. aureus, E. coli, S.Typhimurium, P. vulgaris, P. aeruginosa). 

Таблиця 3.14  

Антимікробна активність мийно-дезінфікуючого засобу «Сандез» 

відносно ізолятів мікроорганізмів за експозиції 10 хвилин, n=5 

Концентрація 

розчину, % 

Ізоляти мікроорганізмів 

S. аureus E. coli S.Typhimurium P. vulgaris P. aeruginosa 

4,0 – – – – – 

2,0 – – + – – 

1,0 – – + – – 

0,5 + – + + – 

0,25 + – + + + 

0,125 + + ++ ++ + 

0,0625 ++ + ++ ++ ++ 

0,03125 ++ ++ +++ ++ ++ 

0,015625 +++ ++ +++ +++ ++ 

0,0078125 +++ +++ +++ +++ +++ 

контроль  
(дист. вода) + + + + + 

контроль МПА – 

Примітка: «–» – ріст колоній відсутній; «+» – ознаки росту колоній мікроорганізмів 
(незначне помутніння ПС); «++» – ознаки росту колоній мікроорганізмів (значне помутніння 
ПС); «+++» – ознаки росту колоній мікроорганізмів (інтенсивне  помутніння ПС). 

 

За результатами досліджень встановлено, що за експозиції 5 хвилин 

0,25 % робочий розчин «Сандез» проявляв бактерицидну активність до ізолятів 

E. coli; 0,5 % концентрація – до E. coli та P. aeruginosa; за 1,0–2,0 % 

концентрації розчину «Сандез» реєстрували ріст – S.Typhimurium, а 4,0 % 

робочих розчинів мийно-дезінфікуючого засобу «Сандез» реєстрували 

інактивацію досліджуваних всіх досліджуваних культур мікроорганізмів 
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(S. aureus, E. coli, S.Typhimurium, P. vulgaris, P. aeruginosa). За експозиції 20 

хвилин робочі розчини «Сандез» в концентрації 2,0 % знешкоджували всі 

досліджувані тест-культури мікроорганізмів (табл. 3.15). 

Таблиця 3.15 

Антимікробна активність мийно-дезінфікуючих засобу «Сандез» 

відносно ізолятів мікроорганізмів за експозиції 20 хвилини, n=5 

Концентрація 

розчину, % 

Ізоляти мікроорганізмів 

S. аureus E. coli S.Typhimurium P. vulgaris P. aeruginosa 

4,0 – – – – – 

2,0 – – – – – 

1,0 – – + – – 

0,5 – – + – – 

0,25 + – + + – 

0,125 + – ++ + + 

0,0625 ++ + ++ + + 

0,03125 ++ + +++ ++ ++ 

0,015625 +++ ++ +++ ++ ++ 

0,0078125 +++ +++ +++ +++ +++ 

Контроль + + + + + 

Примітка: «–» – ріст колоній відсутній; «+» – ознаки росту колоній мікроорганізмів 

(незначне помутніння ПС); «++» – ознаки росту колоній мікроорганізмів (значне помутніння 

ПС); «+++» – ознаки росту колоній мікроорганізмів (інтенсивне  помутніння ПС). 

 

Отже, за результатами експериментальних досліджень встановлено, що 

концентрація робочих розчинів досліджуваного мийно-дезінфікуючого засобу 

«Сандез » для санітарної обробки пташників повинна бути не менше ніж 4 % за 

експозиції 5–10 хвилин та 2,0 % за експозиції 20 хвилин.  
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Також нами досліджено порівняльну ефективність антимікробної 

активності деззасобу «Сандез» та найбільш поширених мийно-дезінфікуючих 

засобів, відносно ізольованих бактеріальних патогенів. Результати дослідження 

бактерицидної активності мийно-дезінфікуючих засобів, які використовуються 

з метою вологої дезінфекції пташників: «Вірошилд», KILCO, Великобритаеія; 

«Віроцид», CID LINES, NV/SA (Бельгія); «Сандез», Україна; «Біоконакт» ПП 

«Кронос Агро», Україна, представлені в табл. 3.16. 

Концентрації робочих розчинів мийно-дезінфікуючих засобів, які 

використовуються з метою вологої дезінфекції пташників, 0,6 % Вірошилд та 

0,3% Віроцид за експозиції 5, 10, 20 хвилин знешкоджували всі досліджувані 

патогени (S. аureus, E. coli, S.Typhimurium, P. vulgaris, P. aeruginosa).  

За експозиції 5 хв 0,2% робочі розчини Біоконакту забезпечували 

бактерицидну дію E. coli, S.Typhimurium, P. vulgaris, P. aeruginosa, а за 

експозиції 10 і 20 хвилин реєстрували знешкодження всіх досліджуваних 

патогенів (S. aureus, E. coli, S.Typhimurium, P. vulgaris, P. aeruginosa).  

2,0 % за експозиції 5 хвилин розчини засобу «Сандез» пригнічували ріст 

ізолятів E. coli, P. vulgaris, P. aeruginosa, за експозиції 10 хвилин реєстрували 

ріст S.Typhimurium, а за експозиції 20 хвилин – S. аureus, E. coli, S.Typhimurium, 

P. vulgaris, P. aeruginosa. 2% розчини кальцинованої соди знешкоджували 

E. coli, S.Typhimurium, P. vulgaris, P. aeruginosa за експозиції 5 хвилин, проте 

пригнічення росту всіх досліджуваних культур мікроорганізмів встановили за 

експозиції 20 хв (табл. 3.16).  

Отже, для вологої дезінфекції пташників, концентрація робочого розчину 

мийно-дезінфікуючого засобу «Сандез» повинна бути 0,5 %, а експозиція – не 

менше 10 хвилин.  
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Таблиця 3.16 

Антимікробна активність мийно-дезінфікуючих засобів, які 

використовуються з метою вологої дезінфекції пташників, n=5 

Назва мийно-
дезінфікуючого 

засобу 

Рекомендована 
концентрація 

робочого розчину 
деззасобу, % 

Ізоляти мікроорганізмів 

E
.c

ol
i 

S.
 а

ur
eu

s 

S.
T

yp
hi

m
ur

iu
m

 

P
. v

ul
ga

ri
s 

P
. a

er
ug

in
os

a 

експозиція 5 хвилини 

Вірошилд 0,6 – – – – – 

Віроцид 0,3 – – – – – 

Біоконакт 0,2 + – – – – 

Сандез 2,0 – – + – – 
кальцинована сода 2,0 – + – – – 

експозиція 10 хвилини 
Вірошилд 0,6 – – – – – 

Віроцид 0,3 – – – – – 

Біоконакт 0,2 – – – – – 
Сандез 2,0 – – + – – 
кальцинована сода 2,0 – + – – – 

експозиція 20 хвилини 
Вірошилд 0,6 – – – – – 

Віроцид 0,3 – – – – – 

Біоконакт 0,2 – – – – – 
Сандез 2,0 – – – – – 
кальцинована сода 2,0 – – – – – 
контроль  + + + + + 

Примітка: «+» – наявний ріст культур мікроорганізмів; «−» – відсутній ріст культур 
мікроорганізмів. 

 

На наступному етапі в порівняльному аспекті визначили антимікробну 

активність мийно-дезінфікуючих засобів як вітчизняного так і зарубіжного 

виробництва, які широко застосовуються для аерозольної дезінфекції 



120 

 

пташників: «Спектраген», Synthese Elevage, Франція; «Віроцид», CID LINES, 

NV/SA (Бельгія); «Віркон С», LANXESS, Великобританія, «Сандез», Україна, 

«Біоконакт», Україна  

За експозиції 5 хв реєстрували бактерицидну дію робочих розчинів 

деззасобів 1,0 % Спектрагену та 5,0 % Віроциду відносно всіх досліджуваних 

ізолятів. За експозиції 5 хвилин бактерицидну дію відносно ізолятів E. сoli, 

S.Typhimurium, P. vulgaris, P. aeruginosa проявляли 4,0 % Віркону С, 1 % 

Біоконтакту та 2 % Сандезу.  

За експозиції 10 хвилин реєстрували бактерицидну дію робочих розчинів 

1,0 % Спектрагену, 5,0 % Віроциду, 1 % Біоконтакту відносно всіх 

досліджуваних ізолятів. 4% робочий розчин Віркону С та 2 % Сандезу 

забезпечували інактивацію ізолятів E. coli, S.Typhimurium, P. vulgaris, 

P. aeruginosa.  

За експозиції 20 хвилин, всі досліджувані концентрації робочих розчинів 

мийно-дезінфікуючих засобів забезпечували знешкодження бактеріальних 

патогенів (S. аureus, E. coli, S.Typhimurium, P. vulgaris, P. aeruginosa) (табл. 

3.17). 

Таблиця 3.17  

Антимікробна активність мийно-дезінфікуючих засобів, які 
використовуються для аерозольної дезінфекції пташників, n=5 

Назва 
засобу 

Концентрація 
робочого 

розчину, % 

ізоляти мікроорганізмів 

E
.c

ol
i 

S.
 а

ur
eu

s 

S.
T

yp
hi

m
ur

iu
m

 

P
. v

ul
ga

ri
s 

P
. a

er
ug

in
os

a 

експозиція 5 хвилин 

Спектраген 1,0 – – – – – 

Віроцид 5,0 – – – – – 

Віркон С 4,0 – + – – – 
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Сандез 2,0 – + – – – 

Біоконакт 1,0 – + – – – 

експозиція 10 хвилин 

Спектраген 1,0 – – – – – 

Віроцид 5,0 – – – – – 

Віркон С 4,0 – + – – – 

Сандез 2,0 – + – – – 

Біоконакт 1,0 – – – – – 

експозиція 20 хвилин 

Спектраген 1,0 – – – – – 

Віроцид 5,0 – – – – – 

Віркон С 4,0 – – – – – 

Сандез 2,0 – – – – – 

Біоконакт 1,0 – – – – – 

контроль (дистильована вода) + + + + + 

контроль (МПА) – 
Примітка: «+» – наявний ріст культур мікроорганізмів; «−» – відсутній ріст культур 

мікроорганізмів. 

 

Отже, за результатами експериментальних досліджень встановлено, що 

бактерицидну активність відносно ізолятів S. аureus, E. coli, S.Typhimurium, 

P. vulgaris, P. aeruginosa мають досліджувані деззасоби: 1 % Спектраген та 

5,0 % Віроцид – за експозиції 5 хвилин; 1,0 % Біоконтакт – за експозиції 10 

хвилин, 2 % Сандез та 4,0 % Віркон С – за експозиції 20 хвилин. 

Попередньо нами досліджено санітарний стан качатників в період 

технологічних міжциклових перерв утримання качок і повного звільнення 

об'єктів (пташників) від птиці. Встановлено, що на 21-у добу вирощування 

качок на м’ясо середня бактеріальна забрудненість повітря у пташнику 

складала 270–310 тис. КУО / м3, а на кінець 49-добового циклу утримання птиці 

бактеріальна забрудненість повітря пташників складала 684–798 тис. КУО / м3, 

БГКП складали близько 8 % від загального числа бактеріального забруднення. 
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З проб горизонтальних і вертикальних поверхонь виділені Salmonella spp., 

S. aureus, Proteus spp. та ентеропатогенні штами Е.coli. Основні результати 

досліджень, викладені у даному розділі, представлені у статті [8, 16, 22]. 

 

3.9 Спосіб дезінфекційної обробки пташників при вирощуванні 

каченят 

Основною метою запропонованого нами способу дезінфекції пташників в 

системі ветеринарно-санітарних заходів при вирощуванні качок є ефективність 

дезінфекції, за проведення якої забезпечується знешкодження патогенів та 

мінімальний негативний вплив на корисні мікроорганізми, мікробіоценози і 

екосистеми. З цією метою у схему дезінфекційної обробки пташників  

включено лужний мийно-дезінфекційний засіб «Сандез». Ефективність 

застосування дезінфектанту «Сандез» системі ветеринарно-санітарних заходів 

вирощування качок визначали на основі експериментального  випробування в 

умовах птахівничого підприємства з вирощування качок кросу 

«Благоварський». Нами запропоновано спосіб ветеринарно-санітарної обробки  

пташників при вирощуванні каченят 1–21 добового віку. В основу поставлено 

завдання створити ефективний і екологічно безпечний спосіб санітарної 

обробки пташників для вирощування і утримання каченят, що дозволить 

забезпечити стійке епізоотичного благополуччя та збереженість птиці. 

Поставлену задачу вирішували застосовуючи спосіб ветеринарно-санітарної 

обробки качатників на основі застосування мийно-дезінфікуючого засобу 

«Сандез». Для порівняння застосовували традиційний розчин йоду одно 

хлористого. Перед початком роботи провели визначення санітарного стану 

дослідного і контрольного качатників на наявність патогенної мікрофлори 

(золотистого стафілокока, кишкової палички, сальмонел та ін.). За результатами 

бактеріологічного контролю санітарного стану пташнику № 1 (дослід) взятих 

до дезінфекції в точках № 1 зареєстровано ріст E.coli; в пробі № 2 – S.aureus та 

Salmonella spp., в пробі № 3 – E.coli, Salmonella spp., в пробі № 8 – E.coli,  в 
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пробі № 9 – Salmonella spp., в пробі № 10 – S.aureus. У змивах пташнику № 2 

(контроль) взятих до дезінфекції в точках № 1, 3, 6, 7, 9 виявлено 

Salmonella spp. В змивах проб № 2, 8, 10 зареєстровано ріст S. аureus; в змивах 

проби № 2, 3, 10 – E.coli. 

Після цього в пташнику № 2 (контроль) провели аерозольну обробку 

інвентарю, технологічного обладнання і поверхонь гарячою водою з мийним 

засобом (2%-им розчин кальцинованої соди) та дезінфекцію способом, який 

постійно використовується в господарстві (шляхом дрібнокрапельного 

 зрошення 3%-им розчином йоду однохлористого при витраті 0,3 л/м3 та 

експозиції 3 год). В дослідному пташнику обробку приміщень і об’єктів 

ветеринарно-санітарного нагляду (технологічного обладнання, інвентарю і 

тари) здійснювали гарячим (+50–70 °С) 2,0 %-им розчином «Сандез» методом 

аерозольної обробки і експозиції 20 хв. Дезінфекцію проводили шляхом 

аерозольної обробки пташників (підлога, стіни, секції, годівниці, поїлки, 

конструкції). Витрата розчинів на обробку складає 200 см3/м3.  

Робочі розчини деззасобів готували безпосередньо перед застосуванням. 

З метою контролю якості дезінфекції проводили відбір проб по закінченню 

терміну експозиції, до початку провітрювання приміщень качатників. Для 

дослідження відбирали по п’ять проб з 10 аналогічних ділянок кожного 

пташника (табл. 3.18).  

Санітарний стан дослідного і контрольного качатників після дезінфекції 

мав відмінності, а саме: в одній пробі точки № 10 дослідного качатника 

реєстрували ріст індикаторної мікрофлори (ентерококи). При дослідженні 50 

проб (по п’ять проб з кожної з 10 точок) змивів контрольного качатника 

виявлено п’ять позитивних результатів щодо патогенної мікрофлори: в одній з 

п’яти досліджених проб точок № 2, 8, 10 зареєстровано E.coli,  в одній пробі 

точки № 3 зареєстровано Salmonella spp., а також в двох пробах точки № 6 

виявлено ріст ентерококів (E. faecalis).  
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Таблиця 3.18 

Показники контролю якості дезінфекції, n=5 

№ 

п/п 

Місце відбору 

проб 

До дезінфекції Після дезінфекції 

качатник  

№ 1 

(дослід) 

качатник  

№ 2 

(контроль) 

качатник  

№ 1 

(дослід) 

качатник  

№ 2 

(контроль) 

1 стіна – + – + – + – – – + – – – – – – – – – – 

2 підлога – + – + + + – + – – – – – – – + – – – – 

3 металеві 

решітки секцій 

для качок 

+ + – + – – – + – – – – – – – – – + – – 

4 годівниці – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

5 поїлки – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

6 шланги лінії 

поїння 

– – – – – – + – – – – – – – – – + – – – 

7 труби 

кормоподачі 

– – – – – – – + – – – – – – – – – – – – 

8 ворота – + – – – – – – – + – – – – – – – – – + 

9 редуктор 

корму 

– + – – – – + – – – – – – – – – – – – – 

10 решітка для 

взуття 

– + + – – – – – + – – – + – – – – – + – 

% ефективність – – 98,0 90,0 

Примітка: «+» – наявний ріст культур мікроорганізмів; «−» – відсутній ріст культур 
мікроорганізмів. 

 

Динаміка загального бактеріального забруднення повітря качатників в 

період з 1 по 21 добу вирощування каченят представлено на рис. 3.10. 
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Рис. 3.10. Динаміка загального бактеріального забруднення повітря качатників 

в період з 1 по 21 добу вирощування каченят, тис. КУО / 1 см3 

 

Дослідженнями встановлено зниження показника загального 

бактеріального забруднення повітря (КМАФАнМ) дослідного качатника 

порівняно з контролем впродовж всього періоду вирощування птиці. Після 

дезінфекційної обробки КМАФАнМ повітря в досліднму качатнику складав 

8,82±2,25 тис. КУО / м3 проти 17,16±4,63 тис. КУО / м3 в контролі. На 7-у добу 

вирощування птиці рівень бактеріального забруднення дослідного качатника 

складав 65,35±19,86 тис. КУО / м3, а в контролі – 98,59±28,47 тис. КУО / м3. На 

14 та 21 добу досліджень загальна бактеріальне забруднення в контрольному 

качатнику складало 186,85±58,64 тис. КУО / м3 та 296,43±95,61 тис. КУО / м3 і 

перевищувало аналогічні показники в дослідному на 46,2 % та 61,5 %, 

відповідно (127,63±39,62 тис. КУО / м3 та 183,48±57,44 тис. КУО / м3). 

Патогенних мікроорганізмів, в тому числі БГКП в пробах повітря дослідного 

пташнику не реєстрували. 
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Таким чином, на основі проведеного досліду в умовах виробництва 

можна зробити висновок, що запропонований нами спосіб дезінфекції 

пташників в системі ветеринарно-санітарних заходів при вирощуванні каченят 

на основі застосування екологічно безпечного лужного мийно-дезінфікуючого 

засобу «Сандез» має високі мийно-дезінфікуючий ефект. Показники контролю 

якості дезінфекції складає 98,0 %, що на 8% вище за аналогічний показник в 

контролі. Профілактичну дезінфекцію качатників рекомендовано проводити під 

час міжциклових технологічних переривів. Наукова новизна проведених 

експериментальних досліджень підтверджена патентом України на корисну 

модель [Касяненко, С.М., Нагорна, Л.В., Касяненко, О.І. Спосіб ветеринарно-

санітарної обробки пташників при вирощуванні каченят. Пат. на корисну 

модель № 142944, Україна: МПК (2020.01) A61L 2/16 (2006.01); С11D 7/00, 

заявл. 08.11.2019 ; опубл. 10.07.2020, Бюл. № 13. 4 с. [20, 22]. 

 

3.10 Спосіб дезінфекції пташників в системі ветеринарно-санітарних 

заходів при вирощуванні качок 

В основу винаходу поставлено завдання створити ефективний і 

екологічно безпечний спосіб дезінфекції качатників і об’єктів ветеринарно-

санітарного нагляду (технологічного обладнання, інвентарю і тари) при 

вирощуванні качок, що дозволить забезпечити стійке епізоотичного 

благополуччя. 

Дослідження ефективності способу дезінфекції пташників в системі 

ветеринарно-санітарних заходів при вирощуванні качок проводили умовах 

птахівничого підприємства, що спеціалізується на вирощуванні качок кросу 

«Благоварський». Обробку приміщень качатників проводили під час 

міжциклових технологічних переривів при вирощуванні качок 21–49 добового 

віку. Після закінчення 7-тижневого технологічного циклу вирощування і вивозу 

птиці з пташників було проведено механічне очищення і санітарну обробку 
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двох аналогічних приміщень качатників і об’єктів ветеринарно-санітарного 

нагляду (технологічного обладнання, інвентарю і тари).  

Перед початком роботи провели визначення санітарного стану дослідного 

і контрольного качатників на наявність патогенної мікрофлори (золотистого 

стафілокока, кишкової палички, сальмонел та ін.). За результатами 

бактеріологічного контролю встановлено, що у змивах пташнику № 1 (дослід) 

взятих до дезінфекції в точках № 2, 6 виявлено Salmonella spp. В змивах проб 

№ 4, 10 зареєстровано ріст E.coli; в змивах проби № 2, 3, 10 – S. аureus. За 

результатами бактеріологічного контролю санітарного стану пташнику № 2 

(контроль) взятих до дезінфекції в точках № 1 зареєстровано ріст 

Salmonella spp.; в пробі № 2, 8, 10 – S.aureus, в пробі № 6 – E.coli.  

В пташнику № 1 (дослід) з метою підвищенням ефективності санітарної 

обробки качатників, як дезінфікуючий засіб застосовували лужний мийно-

дезінфікуючий засіб «Сандез». Первинну обробку інвентарю, технологічного 

обладнання і робочих поверхонь пташника здійснювали 0,5 % гарячим (+40–

60°С) розчином засобу  і експозиції 10 хв, а другу – 2 %-вим гарячим (+50–

70°С) розчином досліджуваного засобу  і експозиції 20 хв.  

В пташнику № 2 (контроль) провели аерозольну обробку інвентарю, 

технологічного обладнання і поверхонь гарячою водою з мийним засобом (2%-

им розчин кальцинованої соди) та дезінфекцію способом, який постійно 

використовується в господарстві (аерозольним методом 3%-им розчином йоду 

однохлористого при витраті 300 см3 / м3 та експозиції 3 год).  

З метою контролю якості дезінфекції проводили відбір проб по 

закінченню терміну експозиції, до початку провітрювання приміщень 

качатників. Для дослідження відбирали по п’ять проб з 10 аналогічних ділянок 

кожного пташника (табл. 3.19).  
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Таблиця 3.19 

Показники контролю якості дезінфекції качатників, n=5 

№ 
п/п 

Місце  
відбору проб 

До дезінфекції Після дезінфекції 
Качатник 

№ 1 
(дослід) 

качатник № 2 
(контроль) 

качатник 
№ 1 

(дослід) 

качатник 
№ 2 

(контроль) 
1 стіна – – – – – – + – – – – – – – + – – – – – 
2 підлога – + + – – – – – – + – – – – – + – – – – 
3 металеві решітки  – – – + – – – – – – – – – – – – – + – – 
4 годівниці – – + – – – – – – – – – – – – – + – – – 

5 поїлки – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

6 шланги лінії поїння – + – – – – – – – – – – – + – – + – – – 

7 труби кормоподачі – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

8 ворота – – – – – – – + – – – – – – – – – – – + 

9 редуктор корму – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

10 решітка для взуття – + – + – + – – – – – – – – – – + – + – 

% ефективність – – 96,00 86,00 

Примітка: «+» – наявний ріст культур мікроорганізмів; «−» – відсутній ріст культур 

мікроорганізмів. 

 

За результатами визначення ефективності санітарної обробки качатника 

за використання деззасобу «Сандез» в умовах виробництва встановлено, що у 

змивах робочих поверхонь пташнику № 1 (дослід) патогенних мікроорганізмів 

не виявлено. При дослідженні 50 проб (по п’ять проб з кожної з 10 точок) 

змивів виявлено два позитивних результати щодо індикаторної мікрофлори 

(ентерококи).  

Отже, експериментальний біоцид «Сандез» має високі дезінфікуючі 

властивості, а ефективність обробки складає 96,0 %. В змивах пташнику № 2 

(контроль) взятих після дезінфекції проб № 8, 10 зареєстровано ріст 

S.Enteritidis; в змивах з проб № 2, 3, 10 – E.coli; із проб № 4 і 6 ізолювали 



129 

 

E. faecalis; у змивах точок № 1, 5, 7, 9 росту мікроорганізмів не виявлено. Отже, 

якість дезінфекції контрольного пташника задовільна, а її ефективність  складає 

86,0%.  

В дослідному качатнику реєстрували нижчий рівень мікробіологічного 

забруднення порівняно з контролем впродовж всього періоду вирощування 

птиці (з 21 по 49 добу). Рівень мікробіологічного забруднення дослідного 

качатника після дезінфекційної обробки засобом Сандез складав 6,43±1,45 тис. 

КУО / см3 проти 18,32±4,37 тис. КУО / см3 в контролі. Через 7 діб після 

дезінфекції в дослідному і контрольному качатниках рівні мікробіологічного 

забруднення складали 124,56±32,53 тис. КУО / см3 та 228,41±65,35 тис. 

КУО / см3, відповідно.  

Подібну тенденцію накопичення мікрофлори в повітрі качатників 

череєстрували через 14 та 21-у добу після дезінфекції при утриманні качок 35-

го та 49-го віку. Бактеріальне забруднення повітря дослідного качатника через 

14 діб після дезінфекції за напільного утримання качок 35-го віку становило 

267,63±86,56 тис. КУО / см3, аналогічний показник у контрольному пташнику 

був вище на 56,5 % і складав 481,36±125,45 тис. КУО / см3. Після дезінфекції 

качатників при утриманні качок 49 добового віку бактеріальне забруднення 

повітря контрольного качатника перевищувало гранично-допустиму 

концентрацію мікроорганізмів відповідно до чинних вимог «Ветеринарно-

санітарних правил для птахівницьких господарств і вимог до їх проектування» 

[20] і складало 824,52± 189,56 тис. КУО / см3. В повітрі контрольних качатників 

встановили наявність E.coli: на 21-у добу 9,3 %, а на 49-ту – 15,3 % відповідно. 

Мікробіологічне забруднення повітря дослідного качатника відповідало 

нормі гранично-допустимій концентрації мікроорганізмів за вирощування птиці 

на підлозі і складало 475,87±124,83 тис. КУО / см3, патогенних мікроорганізмів, 

в тому числі БГКП не реєстрували. 
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Динаміка накопичення загального бактеріального забруднення повітря 

дослідного і контрольного качатників після дезінфекції в період з 21 по 49 добу 

вирощування качок представлено на рис. 3.11.  
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Рис. 3.11. Динаміка загального бактеріального забруднення повітря качатників 

в період з 21 по 49 добу вирощування качок, тис. КУО / 1 см3 

 

Результати досліджень мікробіологічного забруднення об’єктів качатників 

на кінець семи тижневого періоду вирощування птиці представлено в 

табл. 3.21. Встановлено, що до кінця 49-добового періоду вирощування качок 

на підстилці, при задовільному загальному санітарному стані птахівницьких 

приміщень і благополуччя качок з інфекційних хвороб з гострим перебігом на 1 

см2 вертикальних поверхонь було від 21,4 до 51,7 тис. КУО / см2, а на 

горизонтальних поверхнях – від 47,4 до 1014,4 тис. КУО / см2. 
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Таблиця 3.21 

Рівень мікробіологічного забруднення об’єктів качатників на 49 добу 

вирощування птиці, тис. КУО/см2, M±m, n = 5  

№ 

п/п 

Місце відбору проб Качатник № 1 

(контроль) 

Качатник № 2 

(дослід) 

1 стіна 76,3±24,5  51,7±21,8* 

2 підлога 1295,3±157,8  1014,4±245,5* 

3 годівниці 35,7±5,2  32,2±3,6 

4 поїлки 23,2±2,4  21,4±5,5 

5 шланги лінії поїння 121,3±27,6  105,5±31,3* 

6 труби кормоподачі 58,7±12,4  47,4±15,8* 

Примітка: * Р < 0,05 по відношенню до контролю 

 

Профілактичну дезінфекцію качатників рекомендовано проводити під час 

міжциклових переривів при вирощуванні качок. Спосіб дезінфекції пташників в 

системі ветеринарно-санітарних заходів при вирощуванні качок на основі 

застосування мийно-дезінфікуючого засобу «Сандез» є ефективним, оскільки 

забезпечує бактерицидну дію на патогенні мікроорганізми та мінімальний 

негативний вплив на екосистеми; має високі дезінфікуючі властивості (96,0 %), 

що на 10% вище за аналогічний показник в контролі. В поєднанні з 

мінімальним негативним на екосистему запропоновані режими санобробки 

забезпечують нормативну мікробіологічну чистоту їх робочих поверхонь. Крім 

того, лужний мийно-дезінфікуючий засіб «Сандез» забезпечував відмінний 

мийно-дезінфікуючий ефект, проявляв низьку корозійну дію для металевих 

деталей, технологічного устаткування, конструкцій і інвентарю.  

Отже, робочі розчини лужного мийно-дезінфікуючого засобу «Сандез» в 

концентрації 4,0 % за експозиції 2 та 10 хвилин проявляли бактерицидну 

активність до всіх досліджуваних тест-культур мікроорганізмів S. аureus, 

E. coli, S.Typhimurium, P. vulgaris, P. aeruginosa;  за експозиції 20 хвилин 2,0% 
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розчин Сандезу пригнічував ріст всіх досліджуваних культур мікроорганізмів. 

Досліджувані біоциди, які використовуються з метою вологої дезінфекції 

пташників, а саме 0,6 % Вірошилд, 0,3%, Віроцид та 0,5% Сандез забезпечують 

бактерицидну активність щодо S. аureus, E. coli, S.Typhimurium, P. vulgaris, 

P. aeruginosa за експозиції 5, 10, 20 хвилин; 0,2 % робочі розчини Біоконакту – 

10 і 20 хв; 2,0% розчини кальцинованої соди – 20 хв. Досліджувані деззасоби, 

які використовуються з метою аерозольної дезінфекції пташників, а саме 1,0 % 

Спектрагену та 5% Віроциду проявляли бактерицидну активність відносно  

ізолятів  S. аureus, E. coli, S.Typhimurium, P. vulgaris, P. aeruginosa – за 

експозиції 5–20 хв.; за експозиції 10 хв інактивував всі мікроорганізми 1 % 

Біоконтакту; 2,0% Сандезу, і 4,0 % Віркону С– за експозиції 20 хвилин 

відповідно. 

Спосіб дезінфекції качатників, який включає санітарну обробку робочих 

поверхонь 0,5 % розчином засобу «Сандез» за температури +40–60°С і 

експозиції 10 хв та дезінфекцію шляхом зрошення поверхонь пташників 

(підлога, стіни, секції, годівниці, поїлки, конструкції). – 2 %-вим розчином 

препарату «Сандез» за температури +50–70°С і експозиції 15–20 хв забезпечує 

має високі дезінфікуючі властивості (96,66 %), що на 10% вище за аналогічний 

показник в контролі, поєднується з мінімальним негативним на екосистему. На 

підставі проведених досліджень бактерицидних властивостей дезінфікуючого 

засобу «Сандез» в умовах виробництва складено акт (додаток). Основні 

результати досліджень, викладені у даному розділі, представлені у статті [18, 

21, 22]. 

 

3.11 Економічна ефективність методів профілактики бактеріозів в 

технологічному процесі вирощування качок 

Науковий і практичний інтерес представляла економічна ефективність 

системи ветеринарно-санітарних заходів в технологічному процесі 

вирощування качок на основі застосування розроблених нами способу 
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дезінфекції качатників засобом «Сандез» та підвищення природної опірності 

(резистентності організму) птиці, що включає введення в раціон біологічно-

активних речовин мананолігосахаридів. Економічний ефект запропонованих і 

проведених нами комплексу заходів визначали у виробничому досліді під час 

якого каченятам дослідної групи № 2 задавали дріжджову пребіотичну фракцію 

мананолігосахаридів (Аlltech Inc.) груповим з розрахунку 400 г/т комбікорму з 

першої доби і до кінця періоду вирощування.  

Визначали тривалість збереження ефекту дезінфекції після обробки 

приміщень качатників, а саме поліпшення мікробного фону, як головного 

фактору, що впливає на збереженість поголів’я птиці під час всього 

технологічного періоду вирощування так і матеріальні витрати на проведення 

дезінфекції. За даними табл. 3.22 запропонований нами спосіб дезінфекції 

качатників забезпечує якісне поліпшення мікробного фону приміщень 

качатників.  

Таблиця 3. 22 

Показники бактеріальної забрудненості повітря пташників після 

дезінфекції засобом «Сандез», тис. КУО / 1 см3, (M±m, n=5) 

№ пташника Кількість мікроорганізмів E.coli, %  

КМАФАнМ БГКП 

на кінець 21-добового періоду вирощування качок  

№ 1 (дослід) 183,48±57,44* – – 

№ 2 (контроль) 296,43±95,61 11,26±3,12 3,81 

на кінець 49-добового періоду вирощування качок  

№ 1 (дослід) 375,87±124,83* – – 

№ 2 (контроль) 824,52±189,56 69,23±21,42 8,43 

Примітка: * Р < 0,05 по відношенню до контролю 

 

Патогенної мікрофлори в повітрі дослідних качатників не зареєстровано. 

На 21-у добу вирощування каченят показники бактеріальної забрудненості 
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повітря у дослідному пташнику складав 183,48±57,44 тис. КУО / м3, що в 1,6 

рази нижче за аналогічний показник в контролі (296,43±95,61 тис. КУО / 1 м3). 

Подібну динаміку реєстрували по закінченню 7-тижневого періоду 

вирощування птиці на м'ясо. Показник бактеріологічного забруднення повітря в 

дослідному качатнику на 49-ту добу складав 375,87±124,83 тис. КУО / м3, що в 

2,2 рази нижче за аналогічний показник в контролі (824,52±189,56 тис. КУО 

/ м3). Рестрували кращі показники продуктивності каченят на 21-у добу 

вирощування в дослідній групі, ніж у контрольній (табл. 3.23).  

Таблиця 3.23 

Продуктивність каченят 21-добового віку (М±m), %, n=10000 

Показники 
Група птиці 

1 (контроль) 2 (дослід) 

кількість птиці на початку досліду, гол. 9995 9997 

середня маса тіла каченят у групі, – г; 

– відносно контролю 

1239,7±245,4 

100 

1258,3±317,4* 

101,5 

середньодобовий приріст каченят у групі, 
г 

85,6±24,8 87,32±26,6* 

середньодобовий приріст каченят у групі,  
% до контролю 

100 101,97 

збереженість поголів'я птиці 93,5 95,7 

Примітка: * Р < 0,05 по відношенню до контролю 

 

Так, у 2-й дослідній групі, починаючи з добового віку і протягом усього 

періоду вирощування реєстрували вищі середньодобові прирости маси тіла 

птиці порівняно з контролем. Маса тіла качок в 2-й дослідній групі на 21-у добу 

вирощування перевищувала аналогічний показник у контрольній групі на 1,5 % 

і становила 1258,3±317,4 г порівняно з контролем 1239,7±245,4 г відповідно. 

Середньодобовий приріст качок в 2-й дослідній групі на 21-у добу перевищував 

аналогічний показник у контрольній групі на 1,97 % і складав в середньому по 
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групі 87,32±26,6 г. Результати досліджень щодо продуктивності качок 49-

добового віку представлена в табл. 3.24. 

Таблиця 3.24 

Продуктивність каченят 49-добового віку (М±m), %, n=18920 

Показники 
Група птиці 

1 (контроль) 2 (дослід) 

кількість птиці на початку досліду, гол. 9350 9570 

середня маса тіла качок у групі, г  3312,2±335,3 3528,6 ± 325,5* 

середня маса тіла качок у групі, % 

відносно  контролю 
100 104,1 

середньодобовий приріст качок у групі: – г 

– відносно контролю, % 

58,57±16,92 

100 

59,49±18,86* 

101,5 

збереженість поголів'я качок, гол. 9097 9388 

збереженість поголів'я качок, % 97,3 98,3 

загибель качок по групі, гол 473 182 

загибель качок по групі, % 2,7 1,8 

витрати корму на 1 кг приросту за весь 

період вирощування, відносно контролю 

100,0 % 96,1 % 

Примітка: * Р < 0,05 по відношенню до контролю 

 

Маса тіла качок в 2-й дослідній групі в 49-добовому віці складала 3528,6 

± 325,5 г проти 3312,2±335,3 г в контролі і перевищувала аналогічний показник 

у контрольній групі на 6,5 % (табл. 3.23). Середньодобовий приріст качок в 2-й 

дослідній групі на 49 добу вирощування на 1,5 % перевищував аналогічний 

показник в контролі і складав в середньому по групі 59,49±18,86 г. Дані щодо 

середньої маси каченят у різні періоди вирощування представлено в табл. 3.25. 

Проведені розрахунки показали, що запропоновані нами методи профілактики 

бактеріозів качок є економічно виправданим. Незважаючи на підвищення 

витрат корму на вирощування каченят у зв’язку зі збільшенням збереженості 
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поголів'я відзначається зниження витрат корму на приріст 1 кг продукції на 

3,9 %, що є економічно ефективно. 

Таблиця 3.25 

Середня маса каченят у різні періоди вирощування, г/гол, n=9992 

Вік каченят, 

тиждень  

Групи птиці 

1 (контрольна) 2 (дослідна) технологічна норма 

0 52,3±12,4 53,2 ± 11,6* 52,0 

1 205,5±54,3 208,2 ± 61,3* 206,0 

2 641,6±142,8 645,3 ± 157,3* 645,0 

3 1239,7±255,7 1258,4 ± 314,5* 1257,0 

4 1814,5±457,5 1883,8 ± 471,4* 1876,0 

5 2351,5±533,5 2486,3 ± 542,2* 2503,0 

6 2918,2±627,3 2915,3 ± 633,5* 3100,0 

7 3312,2±635,3 3528,6 ± 645,5* 3500,0 

Примітка: * Р < 0,05 по відношенню до контролю 

 

Отже, на підставі проведених досліджень експериментально та практично 

обґрунтовано ефективність методів профілактики бактеріозів за використання 

натуральних і екологічно безпечних засобів. Встановлено збільшення живої 

маси качок у 49-денному віці на 4,1 % (р < 0,05), середньодобових проростів – 

на 1,5 (р < 0,05) % та збереженості поголів’я птиці – на 0,9% (р < 0,05) в 

порівнянні з контролем. 

Економічний ефект запропонованих ветеринарно-санітарних заходів 

проводився при вирощуванні качок в господарствах благополучних за 

інфекційними хворобами за цінами 2020 року. Розрахунки проводили 

відповідно чинної методики визначення економічної ефективності 
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ветеринарних заходів. Економічний збиток визначали у наступній 

послідовності:  

Збиток від загибелі качок у дослідній групі (З1): З1 = 612 гол × 3,528 кг × 

120,0 грн. = 259096,3 грн. 

Витрати на ветеринарні заходи (Вв) включали в себе аерозольну 

дезінфекцію дослідних качатників площею 200 м2, яку проводили 0,5 % 

засобом «Сандез» і дві обробки 2,0 %-им розчином «Сандез» з нормою витрати  

200 см3/м2.  

В процесі обробки дослідного качатника було витрачено 0,5 % засобу 

«Сандез»: 200 м2 × 200 см3 = 40000 см3 (40 дм3) 

Ціна 1 дм3 0,5% розчину сандезу : 75,0 грн. (10% за ДР)/10 = 7,5 грн. 

Отже, вартість витрат складала: 40 дм3 × 7,5 грн. = 300 грн. 

В дослідному качатнику проведено дві обробки 2,0 % засобом «Сандез»: 

200 м2 × 200 см3 × 2 = 80000 см3 (80 дм3) 

Ціна 1 дм3 2,0% розчину сандезу складає 30 грн. Отже, вартість витрат 

складала: 80 дм3 × 30,0 грн. = 2400 грн. Всього витрати на дезінфекцію засобом 

сандез: 300 грн. + 2400 грн. = 2700 грн. 

Витрати на корми (Вк). В процесі відгодівлі в період з 1 по 21 добу 

використали стартовий комбікорм «Стартер» ПК + мананолігосахаридів 0,4 кг / 

т комбікорму: 13000 кг × 15,0 грн + 0,4 кг × 13 × 800 = 195000 грн. + 4160 грн. = 

199160 грн. 

В період з 21 по 49 добу використали «Гровер»: ПК 22-2+ 

мананолігосахаридів 0,4 кг / т комбікорму: 27000 кг × 14,0 грн + 0,4 кг × 25 × 

800 грн. = 378000 грн. +8000 грн. = 386000 грн.  

Загальні витрати на корми і пребіотичну кормову добавку складають: 

199160 грн. + 386000 грн. = 585160 грн. 

Прямі загальні витрати (Пв) складають суму: збитків від загибелі качок у 

дослідній групі +витрат на ветеринарні заходи (Вв) + Витрати на корми (Вк), 

а саме: 259096,3 грн.+ 2700 грн. + 450080 грн. = 711876,3 грн. 
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Накладні витрати (Нв) (амортизаційні відрахування, електроенергію, 

відрахунки на поточний ремонт і технічне обслуговування) розраховували в 

розмірі 30% від суми прямих витрат за формулою: Нв = Пв × 0,3 = 711876,3 

грн. × 0,3 = 213562,89 грн.  

Загальні витрати (Зв) складаються з суми прямих і накладних витрат: Зв = 

Пв + Нв = 711876,3 грн. + 213562,89 грн. = 925439,19 грн. 

Прибутки в дослідній групі птиці (Ее) склали: 9388 гол × 3,528 кг × 120 

грн. = 3974503,6 грн. Отже, економічний ефект (Ее) запропонованих нами 

заходів на гривню витрат (Е грн.) складає: Е грн = Ее : Зв = (3974503,6 грн. : 

925439,19 грн.) = 4,29 грн. 

Застосування екологічно безпечних засобів для дезінфекції та відмова 

дезінфектантів на основі формальдегіду, ЧАС, хлорвмісних сполук, якісне 

поліпшення мікробного фону качатників потенційно сприяє поліпшенню 

біологічного статусу (природної резистентності) птиці, що в свою чергу 

позитивно позначиться на збереженості, рентабельності та на ефективності 

ведення галузі качківництва за критерієм «ціна-якість». Слід зазначити, що 

екологічна безпечність засобу «Сандез» забезпечує можливість застосування 

його для санітарної обробки труб водопостачання, що є перспективою наших 

подальших досліджень. Основні результати досліджень, викладені у даному 

розділі, представлені у публікаціях [13, 14, 17, 18]. 

 

Висновки до Розділу 3 

За результатами експериментальних дослідженьо обґрунтовано методи 

профілактики бактеріозів качок на основі підвищення показників природної 

опірності організму птиці введенням до раціону качок пребіотичної фракції 

мананолігосахаридів («Актиген», Аlltech Inc.) та розробки ефективних і 

екологічно безпечних способів дезінфекції качатників лужним мийно-

дезінфікуючим засобом «Сандез». 



139 

 

Проведено аналіз стану напряму качківництва в Україні та визначено 

поширення бактеріозів качок в птахогосподарствах різного технологічного 

напряму в північно-східній частині України. Частка бактеріоносіїв та хворої 

птиці серед качок різних вікових груп складала: каченят 1–7 добового віку – 

23,40 %; молодняку 10–30 добового віку – 14,5 %; птиці 30–60 добового віку – 

27,45 %. Встанолено питому вагу ізолятів: E.сoli – 37,5 %, Enterobacter – 2,6 %, 

Salmonella spp. – 32,3 %, Streptococcus spp. – 4,6 %, Pseudomonas spp. – 17,7 %, 

Staphylococcus spp. – 4,6 %. Установлено біологічні властивості ізолятів: 

морфологічні, культуральні, фізико-хімічні властивості, патогенність, 

чутливість до антибактеріальних препаратів та дріжджової фракції 

мананолігосахаридів пребіотику «Актиген» (Аlltech Inc.). Встановлено 

ефективну дозу дріжджової фракції мананолігосахаридів (Аlltech Inc.) в раціоні 

качок (0,4 % до маси комбікорму з добового віку і до кінця періоду 

вирощування) та доведено позитивний її вплив на продуктивність та показники 

природної резистентності організму качок.  

Визначено рівень бактеріального забруднення повітря і робочих 

поверхонь качатників. Отримані нові дані щодо асортименту та кількості 

зареєстрованих дезінфікуючих засобів вітчизняного і закордонного 

виробництва на ринку України та визначено бактерицидну активність найбільш 

поширених деззасобів щодо ізолятів мікроорганізмів, виділених з качатників. 

На основі визначення бактерицидної активності мийно-дезінфікуючого засобу 

«Сандез» відносно тест-штамів (S. aureus ATCC 25923 та E. coli ATCC 25922 (F-

50)) та ізолятів мікроорганізмів (S. aureus, E. coli, S.Typhimurium, P. vulgaris, 

P. aeruginosa) доведено ефективність застосування даного біологічно 

ефективного і екологічно безпечного дезінфікуючого засобу для дезінфекції 

пташників в різні вікові періоди вирощування качок під час технологічних 

перерв за відсутності птиці. Запропоновані методи профілактики бактеріозів 

качок є ефективними і забезпечують економічний ефект 4,3 грн. на 1 грн. 

витрат.
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                                                               РОЗДІЛ 4 

 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Качківництво – інтенсивна галузь, яка характеризується високою 

плодовитістю і скоростиглістю птиці, що в певній мірі обумовлює 

рентабельність галузі. Від птиці отримують продукти харчування з 

прекрасними смаковими якостями. ФАО інформує, що найбільше у світі 

продуктивної птиці зосереджено в країнах Азії (56%), Америки (25%) та 

Європи (10%). Країни-лідери за чисельністю продуктивної птиці різних різних 

видів – Китай – 5,573 млрд. гол., США – 2,228 млрд. гол., Індонезія – 1,975 

млрд гол., Бразилія – 1,363 млрд. голів. Понад 42% валового виробництва м’яса 

птиці виробляється в країнах Америки, в Азії – 35,5%. Країнами-лідерами з 

виробництва пташиного м’яса є США, Китай, Бразилія. Виробництво 

водоплавної птиці у світі має тенденцію до зростання. Найкращі показники 

демонструє Китай, а серед європейських країн лідерами є Франція (56% 

європейського ринку) і Німеччина. Просуванню продукції на споживчі ринки 

перешкоджає конкуренція, тому виробництво вимагає постійного 

вдосконалення технологій вирощування птиці, переробки продукції і 

впровадження сучасних стандартів якості [5, 47, 113, 174, 286]. 

Нами проаналізовано статистичні дані державної служби статистики 

України чисельності поголів'я водоплавної птиці в Україні, регіональне 

розташування підприємств, що займаються вирощування водоплавної птиці, а 

також кількість продукції в загальному обсязі м'яса птиці. За результатами 

аналізу статистичних даних державної служби статистики України в поголів'я 

водоплавної птиці в Україні має тенденцію до скорочення і складає 17,1 % млн. 

голів налічується 6,2 млн. гусей, з яких лише 485 тис. голів (7,18 %) загального 

поголів’я гусей утримується в умовах птахогосподарств, а переважна більшість 

– в умовах особистих селянських господарств населення – 92,82 %. Качок 
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нараховується 10,8 млн. голів в птахогосподарств утримують із загальної 

кількості лише 516 тисяч голів качок, що складає 4,49 %.  

Нині зареєстровано близько 80 птахівницьких господарств, які 

вирощують водоплавну птицю. Основним видом діяльності підприємств є 

продаж молодняка населенню, вирощування та виробництво м'яса для власного 

споживання і продажу на ринку. Промисловим вирощуванням качок і гусей на 

м'ясо і племінною продукцією займаються сьогодні поодинокі 

птахогосподарства. Кількість м’ясної продукції в загальному обсязі м'яса качки 

незначна. Виробництво качатини приблизно складає від 7 до 12 тис. т в рік 

(близько 1% від загального виробництва м’яса суходільної і водоплавної 

продуктивної забійної птиці) [165, 175, 176].  

Також встановлено, що господарства використовують переважно 

генетичний потенціал високопродуктивної птиці зарубіжної селекції, 

спрямований на отримання максимальної продуктивності. Згідно літературних 

даних це зумовлює зниження адаптаційних можливостей організму птиці до 

екологічних і технологічних факторів, які мають місце у сучасному 

промисловому птахівництві, різко знижує резистентність птиці до інфекційи та 

негативно впливає на імунобіологічну реактивність організму птиці. Слід 

зазначити, що переважне утримання качок в умовах особистих господарствах 

населення з агресивним епізоотичним середовищем також створює додаткові 

ризики поширенню бактеріозів [96, 154, 179, 181]. 

Опубліковані повідомлення, що серед збудників хвороб птиці різко 

зростає роль умовно-патогенних мікроорганізмів, які найчастіше циркулюють в 

різних асоціаціях. Науковці констатують про широкий спектр бактеріальних 

інфекцій птиці в господарствах України. Зазначається про стійку тенденцію до 

підвищення кількості інфікованої птиці. Найбільше епізоотичне значення 

мають сальмонельози, ешерихіози (в середньому 33,8 %) та псевдомонози (в 

середньому 15,5 %). Частка кокових інфекцій птиці (стрепто- і стафілококозів) 

незначна і складає до 1%. Реєструється значний ріст інфекцій, спричинені 
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ентеробактеріями, які в  асоціації з іншими патогенами складають близько 

90 %. Сальмонельози переважно (3/4 ізолятів) спричинені серотипами 

S.Typhimurium та S.Enteritidis [11, 24, 34, 61, 108, 169, 177].  

Бактеріологічні дослідження патматеріалу від загиблої птиці (качок) 

проводили за загальноприйнятими методиками згідно відповідних інструкцій 

щодо профілактики та ліквідації колібактеріозу, пастерельозу, сальмонельозу, 

псевдомонозу. З проб біологічного матеріалу від трупів качок ізолювали: E.coli 

– 37,5 %, S. Typhymurium – 32,3 %, P.aeruginosa – 17,7 %, Streptococcus spp. – 4,6 

%, Staphylococcus spp. – 4,6 %. Встановлено високий рівень бактеріоносійства 

серед качок різних вікових груп: каченят 1–7 добового віку – 23,40 %; 

молодняку 40–60 добового віку –31,35 %; птиці 140–175 добового віку – 

27,45 %. У 89,7% позитивних проб реєстрували мікст збудників родини  

Enterobacteriaceae. Ізоляти S. Typhymurium були патогенними для добових 

каченят та білих мишей, реєстрували летальність 100 та 93,3 % відповідно. 

За зараження E. coli в групі каченят реєстрували септичну форму прояву 

хвороби. У хворорої птиці реєстрували в’ялість, судоми, проноси, відмову від 

корму та загибель 86,7 % птиці в групі. При патологоанатомічному розтині 

трупів птиці реєстрували геморагічні ентерити, крововиливи на слизових 

оболонках кишечника, епікарді та перикарді, печінка та селезінка були 

кровонаповненні. Летальність білих мишей становила 80 %, патологоанатомічні 

зміни реєстрували в товстому і тонкому відділі кишечнику: серозне, серозно-

катаральне, катарально-геморагічне запалення слизової оболонки кишечника, 

вміст кишок заповнений слизистим ексудатом. 

Згідно даних звітів Європейського агентства з безпеки харчових 

продуктів (EFSA) «Про тенденції і джерела зоонозів, зоонозних збудників та 

антимікробну резистентність у Співтоваристві» рівні мікробіологічного 

забруднення тушок качок в різних країнах Європи варіабельні в значній мірі: 

від мінімального в Естонії – 2,1 % до 100 % – в Люксембурзі. Узагальнений 

показник рівня контамінації тушок птиці в країнах ЄС становить 37,2–38,3 %. У 
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щорічних звітах ESFA за 2015–2018 р.р. констатуєть достовірне збільшення 

кількості випадків виявлення харчових патогенів Salmonella spp., E. сoli, Listeria 

у качатині [278–283]. За результатами наших досліджень рівня контамінації 

тушок качок в умовах ДЛВСЕ встановлено 46 (23,6 %) позитивних результати 

від числа досліджених (195 проб), що не відповідають показникам 

мікробіологічної безпеки. В 46 пробах вставлено контамінацію качатини 

потенційно небезпечними для здоров’я людини харчовими патогенами: 

Salmonella – 41,1%, Escherichia – 17,9 % та мікроорганізмами з родини 

Enterobacteriaceae (Enterobacter – 12,7 %, Citrobacter – 2,5 %, Proteus – 23,7.). 

Аналіз даних щорічних звітів Європейського агентства з безпеки 

продуктів харчування (European Food Safety Authority) «Про тенденції і джерела 

зоонозів, зоонозних збудників та антимікробну резистентність у 

Співтоваристві» 2013–2018 рр. вказує на значну варіабельність рівня 

мікробіологічного забруднення тушок качок у різних країнах. В більшості 

країн-членів ЄС рівень контамінації качатини складає 100–1000 КУО/г. У звітах 

ESFA зазначають про щорічне збільшення кількості випадків виявлення 

харчових патогенів у качатині і насамперед Salmonella spp., та E. сoli, що є  

джерелом харчових токсикоінфекцій серед населення. Звіти ESFA інформують 

про високі рівні ізоляції Salmonella spp. (понад 70 %) з шлунково-кишкового 

тракту птиці,  в різних країнах ЄС цей показник досить різний від 3 до 100 %. 

Дані моніторингу підтверджують пряму залежність між рівнями колонізації 

кишечнику забійної птиці і контамінації тушок після забою [278–282]. 

Однією з найбільших актуальних проблем в Україні та світі є набута 

резистентність циркулюючих ізолятів мікроорганізмів до антибактеріальних 

препаратів, що в свою чергу спричиняє значні економічні збитки за рахунок 

низької ефективності терапевтичних заходів [12, 80, 96, 112, 288]. Головною 

умовою контролю ситуації є розумне і раціональне використання 

антибактеріальних препаратів, як терапевтичного засобу. Застосування 

антибіотиків повинно ґрунтуватися на результатах дослідження чутливості 
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виділених штамів мікроорганізмів [9, 31, 79, 84, 190,]. За результатами наших 

досліджень встановлено, що ізоляти Е. coli, S. Tiphymurium, P.aeruginosa, 

S. saprophyticus проявлять резистентність до широкого спектру 

антибактеріальних препаратів. Найвищим рівнем резистентності володіли 

ізоляти до цефалоспоринів (β-лактамів) ІІ і ІV покоління та карбопенів – 88,2 

%–94,1 %. Найнижчі рівні резистентності ізоляти мали до антибактеріальних 

препаратів групи аміноглікозидів (≤ 10 %) та фторхінолонів (≤ 20 %).  

Дослідники вказують, що середній рівень ізоляції Campylobacter spp. з 

біологічного матеріалу качки складає 53,0 % (83,3%), рівень контамінації 

качатини та субпродуктів Campylobacter spp. 31,6% (12,5–45,8%) [85, 190, 224, 

280]. Автори зазначають про дещо нищі показники поширення Salmonella spp. – 

19,9 % (3,3–56,9%), рівень контамінації сальмонелами м’яса качки та 

субпродуктів складає  28,4% (4,4–75,6%). Дані результатів досліджень вказують 

на домінуючі вірні бактеріоносійства Campylobacter spp. ніж Salmonella spp. 

Також реєстрували різну резистентність ізолятів до антибактеріальних 

препаратів [278, 281, 283, 226, 246]. 

У зв’язку із загальною тенденцією відмови від використання антибіотиків 

все більшої актуальності набуває застосування нових методів контролю 

зоонозів [7, 82, 112, 164, 194]. Пошук альтернативи здійснюється за критеріями 

ефективного захисту організму від патогенних мікроорганізмів, натуральності і 

безпечності препарату, отримання екологічно безпечної продукції 

тваринництва вільної від залишків токсичних речовин, антибактеріальних 

препаратів та економічної ефективності проведених заходів [83, 130, 133, 164, 

170]. Порівнюючи отримані результати досліджень щодо тесту на адсорбцію 

ізолятів мананолігосахаридами з даним наукової літератури можна зазначити, 

що науковцями були отримані подібні результати. Позитивний результат in 

vitro мали лише ті штами мікроорганізмів у складі фімбрій яких входить 

специфічний білок лектин, що має здатність адсорбувати (зв’язувати) манозу 

[16, 192, 196, 206, 187]. Отримані нами результати щодо корекції кишкового 
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мікробіоценозу узгоджуються з даними інших науковців. Численні дослідження 

повідомляють про високу ефективність застосування пребіотиків та позитивний 

їх вплив на функціональний стан організму та продуктивність птиці [208, 212, 

218, 233, 274].  

За допомогою сучасної генної інженерії вдалося виділити концентровану 

чисту фракцію маннанолігосахаридів із клітиннних стінок дріжджів штаму 

Saccharomyces cerevisiae (Alltech Inc.). Основною перевагою пребітичних 

фракцій маннанолігосахаридів, виділених з дріжджів штаму Saccharomyces 

cerevisiae, є їх здатність адсорбувати бактерії певних штамів, які мають фімбрії 

типу І (розпізнають манозу), і тим самим запобігати колонізації кишечника 

патогенними мікроорганізмами. Вони не руйнуються травними ферментами, 

зв'язуються з рецепторами і міцно утримуються на поверхні бактеріальних 

клітин, що унеможливлює процес інвазії та закріплення патогенів на поверхні 

епітеліальних клітин кишечника [2, 17, 191, 196]. За умов застосування 

бройлерам маннанолігосахаридів (Alltech Inc.) вчені констатують зниження 

рівня колонізації кишечника бройлерів E. coli, Salmonella spp., 

Campylobacter spp., а також пригнічення проліферації шкідливих бактерій 

метаболітами олігосахаридів та проходження їх транзитом через кишковий 

тракт. Маннанолігосахариди стимулюють розвиток нормальної мікрофлори  

кишечника, які мають корисні властивості, в тому числі і антимікробну 

активність відносно патогенних мікроорганізмів. Цей факт позитивно впливає 

на функціональний стан організму птиці і її продуктивність. Вчені прийшли до 

висновку, що концентрація Lactobacillus spp. та Bifidobacterium spp. в 

кишечнику була вищою (р<0,05) за умов задавання пребіотичної дріжджової 

фракції маннанолігосахаридів (Alltech Inc.), ніж у контролі, а також у групах, де 

застосовували антибіотики [1, 5, 16, 192]. Застосування даних пребіотиків мало 

також позитивний вплив на стан лімфоїдних органів. За оцінкою стану 

імунокомпетентних органів встановлено, що краще вони були розвинені у 

бройлерів дослідної групи [1, 10, 16, 206]. Аналізуючи отримані нами 
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результати in vivo, встановлено ефективність застосуввання дріжджової 

вуглеводної фракції МОС (Alltech Inc.) в раціоні птиці для підвищення 

продуктивності та отримання якісної і безпечної продукції птахівництва. В 

науковій літературі опубліковані дані про зниження передзабійної живої маси 

птиці за умов задавання пребіотиків на основі дріжджвих фракцій [1, 208, 271]. 

Ці розбіжності в результатах можуть бути пов’язані з походженням і хімічним 

складом активно діючих речовин пребіотичних фракцій. Більшість дослідників 

зазначають збільшення показників передзабійної живої маси птиці та 

покращення конверсії корму на основі регуляції мікробіоценозу кишечника, що 

в свою чергу забезпечує вищий рівень адсорбції і засвоєння поживних речовин 

корму і як наслідок – збільшення перед забійної живої маси птиці [2, 3, 216]. За 

результатами наших досліджень встановлено, що складовою динамічного 

розвитку технологій вирощування качок є включення в раціон пребітичної 

дріжджової вуглеводної фракції маннанолігосахаридів (Alltech Inc.), яка чинить 

позитивний вплив на функціональний стан організму птиці, запезпечуює 

регулювання мікробіоценозу кишечника, сприяє півищенню продуктивності та 

збереженості поголів’я птиці на 9 %. Крім того, ряд дослідників у публікація 

повідомляють про доцільність використання маннанолігосахаридів, виділених з 

дріжджів штаму Saccharomyces cerevisiae, в якості імуномодуляторів та 

стимуляторів росту як альтернативи антибіотикам [5, 16, 17, 256]. 

У сучасному промисловому птахівництві важливою та актуальною є 

проблема контролю бактеріальних інфекцій, що залежить від стану здоров'я 

птиці та санітарного благополуччя пташників і промислової зони. В практику 

промислового птахівництва увійшов термін «біологічна втома» пташників, що 

означає рясне обсіменіння поверхонь приміщень і обладнання різними 

мікроорганізмами до кінця технологічного циклу вирощування птиці [2, 12, 

202, 205, 214].  

Науковий інтерес представляв санітарний стан качатників по закінченню 

технологічний циклів вирощування качок. Нами встановлено, що на 56-у добу 
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вирощування качок середня бактеріальна забрудненість повітря пташників 

складала 270–310 тис. КУО / м3, на середовищі Ендо зареєстровано ріст 

близько, а 3,5–4,9% із числа ізольованих колоній складала кишкова паличка. 

Слід зазначити, що мікробіологічне забруднення вертикальних поверхонь 

качатника складало 23–85 тис. КУО / 1 см2 мікроорганізмів, а на 

горизонтальних поверхнях – 38 тис.–1,4 млн. КУО / 1 см2. Після 210-добового 

утримання качок батьківського стада на горизонтальних і вертикальних 

поверхнях на 1 см2 реєстрували від 43 тис. до 1,9 млн. мікроорганізмів., а 

середня бактеріальна забрудненість повітря пташників складала 998–1284,8 тис. 

КУО / м3; ріст колоній на середовищі Ендо становив 40% від загальної 

бактеріальної забрудненості, частка ізолятів E.coli складала 14,5–17,8 %. З 

досліджених проб візольовано, Salmonella spp., Proteus spp., S. aureus та Е.coli. 

Дезінфекція є ключовою складовою ветеринарно-санітарних заходів в 

птахівництві і є одним із пріоритетних заходів ветеринарно-гігієнічних програм 

профілактики та ліквідації інфекційних хвороб тварин та птиці. Актуальним 

питанням сучасної ветеринарної медицини є застосування біологічно 

ефективних, екологічно безпечних і конкурентно спроможних дезінфікуючих 

засобів [43, 77, 110, 123, 215]. За результатам аналізу даних державного реєстру 

ветеринарних препаратів, кормових добавок, готових кормів та преміксів 

кількість препаратів для дезінфекції і санації об’єктів ветеринарно-санітарного 

нагляду складає понад 210 найменувань як вітчизняного так і зарубіжного 

виробництва і має тенденцію до збільшення, що надає потенційну можливість 

оптимізувати вибір дезінфектантів різних хімічних груп застосовуючи 

ефективні схеми ротації та досягати максимальної ефективності об’єктів 

дезінфекції [36]. Нами визначено частку дезінфікуючих засобів за групами 

діючих речовин на ринку України: 31,43% (66 засобів в тому числі 17 

вітчизняного виробництва) пінних і безпінних лужних засобів, 22,86% (48 

найменувань в тому числі 20 засобів вітчизняного виробництва) пінних і 

безпінних кислотних деззасобів, 5,24% (11 засобів) кисневмісних  
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дезінфекційних засобів, 4,76% гуанідинові, 4,76 % (10 вітчизняних і 

закордонних препаратів) дезінфікуючих засобів на основі альдегідів, 4,29% (9 

засобів в тому числі три вітчизняного виробництва) хлорвмісних сполук, 

15,71% (близько 33 препаратів) представляють дезінфектанти на основі 

четвертинних амонійних сполук (ЧАС), 6,19% (13 засобів в тому числі два 

вітчизняного виробництва) із групи спиртових засобів. Наші дані узгоджуються 

з результатами інших дослідників, які вивчали дане питання, і вказують на 

значну присутність на ринку України засобів закордонного виробництва [87, 

109]. повідомляють про виготовлення вітчизняними підприємствами для 

власного використання 41,7% лужних і 40% кислотних засобів за ліцензією 

закордонних фірм [109]. Цей факт вказує на ефективність, економічну 

доцільність та конкурентоспроможність засобів даних груп і науковий інтерес 

щодо можливості їх застосування для дезінфекції пташників. Із великої 

кількості біоцидів лише чотири засоби мають державу реєстрацію і можуть 

використовуватися, а саме два засоби закордонного виробництва: лужний 

смирно-дезінфікуючий засіб «Хайджініус басікс» та кислотний «Хайджініус 

сід» та два сучасних вітчизняних засоби «Сандез» та «Дезмол» [76].  

Науковий і практичний інтерес представляла експериментальне 

обґрунтування способів дезінфекції пташників на основі застосування 

екологічно безпечних і імпортозамінних високоефективних дезінфекційних 

засобів. Для санітарної обробки доїльного устаткування добре зарекомендував 

себе лужний мийно-дезінфікуючий засіб «Сандез» [98]. Дезінфікуючий засіб 

«Сандез» – це світло-коричнева рідина, який у своєму складі містить у складі: 

натрію гідроксид, натрію кремнієвокислого, сода кальциновану, трилон Б, 

катамін, воду дистильовану. Це екологічно безпечний засіб, оскільки не містить 

хлору, фосфатів і не створює негативного впливу на навколишнє середовище 

[43, 57]. 

Лужний мийно-дезінфікуючий засіб «Сандез», який застосовується для 

миття та дезінфекції доїльного устаткування та молочного інвентарю, 
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забезпечує відмінний мийно-дезінфікуючий ефект, проявляє низьку корозійну 

дію для металевих деталей, конструкцій і інвентарю. З цією метою 

безпосередньо перед застосуванням готують робочі гарячі водні розчини (40–

60 ºС) препарату «Сандез»: 1,0% водний розчин для автоматичного 

прокачування молокопроводом впродовж 15–20 хв, 1,5% водний розчин для 

миття переносних доїльних апаратів та молочного інвентарю. Обробку 

обладнання проводять після кожного їх використання [76, 98, 99]. За 

повідомленнями Коваленка В.Л. та ін. (2017) діюча речовина препарату 

«Сандез» – натрію гідроксид викликає денатурацію білків протоплазми 

мікробної клітини та проявляє добру бактерицидну дію до S. aureus, E. coli, 

S.Enteritidis, P. aeruginosa, E.fecalis, Bacillus spp. Засіб «Сандез має відмінний 

мийний ефект при твердості води до 8 мг-екв/л, має низьку корозійну дію до 

металевих конструкцій технологічного устаткування [75].  

Науковий інтерес представляла потенційна можливість застосування 

лужного мийно-дезінфікуючого засобу «Сандез» для дезінфекції качатників в 

системі ветеринарно-санітарних заходів при вирощуванні качок. Нами 

встановлено 90–100% дезінфікуючу дію засобу «Сандез» проти тест-штамів 

мікроорганізмів S. aureus ATCC 25923, E. coli ATCC 25922 (F-50) впродовж 

першої доби застосування. Бактерицидне розведення засобу після 24 годин 

інкубації за 10- та 30-хвилинної експозиції щодо тест-штаму S. aureus ATCC 

25923 та E. coli ATCC 25922 (F-50) складало 1:6400 за концентрації препарату 

0,078 %.  

Ефективність реалізації програм контролю бактеріозів підвищується на 

основі впровадження системи методів контролю і моніторингу чутливості 

патогенів до дезінфікуючих засобів, що застосовуються [58, 247, 249, 265].  

За результатами експериментальних досліджень in vitro встановлено, що 

концентрація робочих розчинів досліджуваного мийно-дезінфікуючого засобу 

«Сандез» для санітарної обробки пташників повинна бути від 1,5 до 2,5 % за 
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експозиції 2 хвилин, від 1,0 % за експозиції 5 хвилин та 0,25 – 2,5 % за 

експозиції 10 хвилин.  

На основі порівняльного визначення бактерицидної активності засобу 

«Сандез» та найбільш поширених мийно-дезінфікуючих засобів, які 

використовуються з метою вологої дезінфекції пташників: «Вірошилд», KILCO, 

Великобритаеія; «Віроцид», CID LINES, NV/SA (Бельгія); «Сандез», Україна; 

«Біоконакт» ПП «Кронос Агро», Україна відносно ізолятів мікроорганізмів 

встановлено, що досліджувані мийно-дезінфікуючі засоби проявляють добру 

бактерицидну дію до S. аureus, E. coli, S.Typhimurium, P. vulgaris, P. aeruginosa. 

а рекомендована концентрація робочого розчину засобу «Сандез» для вологої 

дезінфекції пташників повинна бути 0,5 % за експозиції не менше 10 хвилин.  

За результатами порівняльного визначення бактерицидної активності 

мийно-дезінфікуючих засобів вітчизняного і зарубіжного виробництва, які 

широко застосовуються для аерозольної дезінфекції пташників 

(«Спектраген» 1,0 % Сентез Елеваж, Франція; «Віроцид» 5% Cid Lines, 

NV/SA (Бельгія); «Віркон С» 4% (Antec International), Великобританія; 

«Біоконтакт» 1,0% ПП «Кронос Агро», Україна) встановили, що для 

аерозольної дезінфекції качатників ефективно застосовувати 2 % «Сандез» за 

експозиції 10 хв. В основу поставлено завдання створити ефективний і 

екологічно безпечний спосіб дезінфекції качатників і об’єктів ветеринарно-

санітарного нагляду (технологічного обладнання, інвентарю і тари) при 

вирощуванні качок. 

Відомий спосіб дезінфекції промислових пташників в технології 

вирощування бройлерів у спеціалізованих, фермерських і присадибних 

господарствах, який передбачає проведення в період з 20-ї до 35-у добу 

вирощування щоденно, один раз за добу, аерозольної обробки повітря в 

присутності птиці препаратом віроцид 0,5%-ої концентрації в кількості 20 мл/м3 

приміщення [50]. Недоліком даного способу (аналогу 1) є необхідність 

проведення щоденної санації пташника впродовж 15 діб. 
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Спосіб аерозольної дезінфекції приміщень згідно Патенту України на 

корисну модель № 24380. МПК (2006) А61Е2/03, А61L2/22, A61L9/14) 

забезпечує невисоку ефективність дезінфекції за умов значного рівня 

мікробіологічного забруднення робочих поверхонь, що не дає можливості 

застосовувати його для дезінфекції поверхонь качатника. 

Розробники лужного мийно-дезінфікуючого засобу «Сандез» 

повідомляють, що дезінфектант забезпечує відмінний мийно-дезінфекційний 

ефект доїльного устаткування та молочного інвентарю та проявляє низьку 

корозійну дію до металевих деталей. З цією метою безпосередньо перед 

застосуванням готують робочі гарячі водні розчини засобу «Сандез»: 1,0% 

водний розчин для автоматичного прокачування молокопроводом впродовж 

15–20 хв, 1,5% водний розчин для миття переносних доїльних апаратів та 

молочного інвентарю. Обробку обладнання проводять після кожного їх 

використання. Найближчим аналогом розробки є винахід (Патент України на 

корисну модель № 51382. Лужний мийно-дезінфікуючий засіб «Сандез» для 

санітарної обробки доїльного устаткування та молочного інвентарю. МПК 

(2009) С11D7/00 A61L 2/16), який відноситься до способу дезінфекції та складу 

засобу для його здійснення [98]. Недоліком даного винаходу (аналогу 4) є 

обмежена область використання засобу і способу дезінфекції.  

Поставлена задача вирішували тим, що після 21-добового технологічного 

періоду утримання каченят і звільнення приміщення від птиці проводили 

обробку пташників 2,0 %-им розчином мийно-дезінфікуючого засобу «Сандез» 

методом аерозольної обробки і експозиції 20 хв із розрахунку 200 см3/м2 

оброблюваної поверхні. Запропонований нами спосіб дезінфекції пташників 

має високий мийно-дезінфікуючий ефект (ефективність обробки складає 

98,00 %), забезпечує бактерицидну дію на патогенні мікроорганізми та 

поєднується з мінімальним негативним на екосистему.  

З метою підвищенням ефективності санітарної обробки качатників після 

49-го періоду вирощування і звільнення приміщення від птиці здійснювали 
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первинну обробку інвентарю, технологічного обладнання і робочих поверхонь 

пташника здійснювали 0,5 % гарячим (+40–60°С) розчином засобу «Сандез» і 

експозиції 10 хв, а повторну – 2 %-им гарячим (+50–70°С) розчином препарату 

«Сандез» і експозиції 15–20 хв. Робочі розчини препарату «Сандез» готували 

безпосередньо перед застосуванням. Дезінфекцію проводять шляхом зрошення 

поверхонь пташників (підлога, стіни, секції, годівниці, поїлки, конструкції), 

витрата розчинів складала 200 см3/м2 сумарної площі зрошуваних поверхонь. 

Запропонований нами спосіб дезінфекції качатників має високі дезінфікуючі 

властивості (96,66 %), що на 10% вище за аналогічний показник в контролі. 

Запропонований нами спосіб дезінфекції забезпечує якісне поліпшення 

мікробного фону приміщень качатників: на 21-у добу вирощування каченят 

показник бактеріальної забрудненості повітря у дослідному пташнику складав 

183,48±57,44 тис. КУО / 1 м3, що в 1,6 рази нижче за аналогічний показник в 

контролі (296,43±95,61 тис. КУО / 1 м3). По закінченню 7-тижневого періоду 

вирощування птиці на м'ясо показник бактеріологічного забруднення повітря в 

дослідному качатнику складав 375,87±124,83 тис. КУО / 1 м3, що в 2,2 рази 

нижче за аналогічний показник в контролі (824,52±189,56 тис. КУО / 1 м3). 

Патогенної мікрофлори в повітрі дослідних качатників не реєстрували. 

Науковий і практичний інтерес представляла економічна ефективність 

запропонованої нами системи ветеринарно-санітарних заходів в 

технологічному процесі вирощування качок на основі застосування 

розроблених нами способу дезінфекції качатників засобом «Сандез» та 

введення в раціон пребіотичної дріжджової фракції мананолігосахаридів 

(Аlltech Inc.). У виробничому досліді встановили покращення показників 

продуктивності птиці. Збереженість поголів’я птиці на 21-у і 49-у добу 

вирощування складала 95,7% та 98,2%. Середньодобовий приріст качок на 21-у 

та 49-ту добу складав в середньому по групі 87,32 г та 59,49  г та перевищував 

аналогічні показник у контрольній групі на 1,97 % і 1,5 % відповідно. Середня 

маса каченят групи у всі періоди вирощування (1–7 тижні) була вищою ніж у 
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конролі і складала 1258,3±17,4 г на 21-у добу та 3445,7±24,5 г – на 49-у добу 

вирощування, що на 1,5 та 4,1% вище за аналогічний показник у контролі, 

відповідно. Економічний ефект запропонованих нами заходів біобезпеки 

складає 4,3 грн. на гривню витрат. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації представлено експериментальне обґрунтування методів  

профілактики бактеріозів качок на основі розробки методу підвищення 

природної резистентності організму птиці та способів дезінфекції приміщень 

для утримання качок. 

 

1. Поголів'я водоплавної птиці в Україні має тенденцію до скорочення 

і складає 17,1 % млн. голів, з яких 10,8 млн. качок у всіх категоріях 

господарств; домінуюча частка поголів’я – 10,3 млн. голів (95,5 %) утримується 

в умовах особистих господарствах населення і 516 тисяч голів (4,5 %) – в 

умовах птахогосподарств, які використовують генетичний потенціал 

високопродуктивної птиці переважно зарубіжної селекції. 

2. З 89,7% проб біологічного матеріалу від трупів качок ізолювали: 

Streptococcus spp. – 4,6 %, Staphylococcus spp. – 4,6 %, E.coli – 37,5 %, 

S. Typhimurium – 32,3 %, P.aeruginosa – 17,7 %. Ізоляти E. coli та S. Typhimurium 

патогенні для каченят та білих мишей: летальність E. coli становить 86,7 % та 

80 % відповідно; S. Typhimurium – 100 та 93,3 % відповідно. 

3. Встановлено, що ізоляти Е. coli, S. Typhіmurium, P.aeruginosa, 

S. saprophyticus чутливі до антибактеріальних препаратів групи аміноглікозидів 

(≥ 90 %) та фторхінолонів (≥ 80 %). Ізоляти Е. coli резистентні до 

цефалоспоринів (β-лактамів) ІІ і ІV покоління та карбапенів – 88,2 %, 94,1 % та 

94,1 %, відповідно; ізоляти сальмонел – до цефалоспоринів (β-лактамів) ІІІ та 

карбапенів – 69,2–76,9 %; P.aeruginosa резистентні до цефалоспоринів IV 

покоління у 88,8 %. 

4. Водні 0,1–0,4 % розчини мананолігосахаридів (Alltech Inc.) 

адсорбують протестовані ізоляти: 93,3 % ізолятів S. Enteritidis, 60 % ізолятів 

E. сoli, 25 % – C. diversus, 100 % досліджених ізолятів P. vulgaris, 
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K. pneumoniae. При дослідженні ізолятів S. Typhimurium процесу адсорбції не 

реєстрували. 

5. Застосування мананоолігосахаридів (Alltech Inc.) в дозі 0,4 % до 

маси комбікорму з добового віку і до кінця періоду вирощування (49 діб) 

позитивно впливає на мікробний баланс кишечника каченят шляхом зменшення  

концентрації S.Enteritidis на 83,65% та E.coli – на 69,79 % та збільшення лакто- і 

біфідобактерій на 62,82% і 68,53 % порівняно з контролем відповідно.  

6. Використання в раціоні 0,4% мананолігосахаридів до маси 

комбікорму забезпечує імуномодулюючий ефект та позитивну динаміку щодо 

показників природної резистентності організму: підвищення показника 

бактерицидної активності сироватки крові на 34,85 % (р<0,05), активності 

лізоциму в сироватці крові на 33,82 % (р<0,05), фагоцитарного індексу – на 

32,81 % (р<0,05), фагоцитарного числа – на 28,37 % (р<0,05) та сприяло 

кращому розвитку і збільшенню відносної маси імунокомпетентних органів, 

підвищенню збереженості птиці на 9 %, передзабійної живої маси – на 14,3 % 

та виходу м’яса – на 4,8 %. 

7. Бактеріальна забрудненість повітря пташників на 21-у та 49-у добу 

вирощування каченят складала 290±83,7 тис. м.к / м3  та 735±186,5 тис. м.к / м3, 

відповідно. На 21-у добу вирощування птиці рівень бактеріального забруднення 

горизонтальних і вертикальних поверхонь качатників складав 0,38–1,4 млн. м.к 

/ м2 ); після 49-ї доби – 0,43–1,9 млн. м.к / м2, з проб ізольовано Salmonella spp., 

Proteus spp., S. aureus, та Е.coli. 

8. Найбільша частка дезінфікуючих засобів за групами діючих 

речовин на ринку України представлена пінними і безпінними лужними 

засобами – 31,43%, пінними і безпінними кислотними засобами – 22,86%, 

дезінфектантами на основі четвертинних амонійних сполук (ЧАС) – 15,71%, 

спиртовими – 6,19%, кисневмісними дезінфектантами – 5,24%, гуанідиновими 

– 4,76%, засобами на основі альдегідів – 4,76%, хлорвмісними засобами – 

4,29%; асортимент засобів для дезінфекції має тенденцію до збільшення. 
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9. Спосіб дезінфекційної обробки пташників для вирощування 

каченят на основі застосування 2,0 %-го розчину екологічно безпечного 

лужного мийно-дезінфікуючого засобу «Сандез» має високі дезінфікуючі 

властивості, забезпечує бактерицидну дію на патогенні мікроорганізми, а 

ефективність обробки пташників для утримання каченят складає 98,0 % і 

перевищує аналогічний показник контролю на 8 %. 

10. Дезінфекційна обробка качатників 0,5 % розчином і експозиції 10 

хв, повторно – 2 %-им розчином і експозиції 15–20 хв засобом «Сандез»  

забезпечує належний рівень мікробного навантаження повітря та санітарного 

стану обладнання качатників, має ефективність 96,6%, що на 10%  вище за 

аналогічний показник в контролі. 

11. Запропоновані методи профілактики бактеріозів качок, які 

включають введення до раціону птиці (качок) дріжджової вуглеводної фракції 

мананолігосахаридів (Аlltech Inc.) та дезінфекційну обробку качатників засобом 

«Сандез» є ефективними і забезпечують збільшення живої маси качок у 49-

добовому віці на 4,1  (р≤0,05), середньодобового проросту – на 1,5 (р≤0,05) % 

та збереженості поголів’я птиці – на 0,9% (р≤0,05) в порівнянні з контролем, а 

економічний ефект на 1 грн. витрат складає 4,3 грн. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

1. Для забезпечення системи ветеринарно-санітарних заходів при 

вирощуванні качок різних технологічних груп в умовах птахівничих 

підприємсвтв та особистих селянських господарств розроблені науково-

практичні рекомендації «Система ветеринарно-санітарних заходів при 

вирощуванні качок» / Касяненко С.М. , Фотіна Т.І. , Коваленко В.Л., 

Касяненко О.І., Нагорна Л.В. / Затверджені на засіданні вченої ради Сумського 

національного аграрного університету (протокол № 8 від 29 січня 2019 р.). 
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2. Для підвищення природної резистентності організму та 

продуктивності качок рекомендовано використовувати в раціоні 0,4% 

дріжджової вуглеводної фракції мананолігосахаридів пребіотику «Актиген» 

(Аlltech Inc.) до маси комбікорму починаючи з добового віку і до кінця періоду 

вирощування. 

3. Запропоновано спосіб дезінфекційної обробки пташників в період 

міжциклових технологічних переривів при вирощуванні каченят, який включає 

обробку поверхонь пташника гарячим (+50–70 °С) 2,0 %-им розчином засобу 

«Сандез» методом аерозольної обробки і експозиції 20 хв із розрахунку 200 

см3/м3 оброблюваної поверхні. 

4. Для профілактичної дезінфекції в період міжциклових 

технологічних переривів, контролю рівня загальної бактеріальної забрудненості 

робочих поверхонь та санітарно-показового мікроклімату в повітряному 

середовищі качатників розроблений спосіб, який включає первинну обробку 

поверхонь пташника гарячим (+40–60 °С) 0,5 %-им розчином мийно-

дезінфікуючого засобу «Сандез» і експозиції 10 хв та дезінфекцію поверхонь 

пташника гарячим (+50–70°С) 2 %-им розчином «Сандез» і експозиції 20 хв із 

розрахунку 200 см3/м3 оброблюваної поверхні. 

5. Матеріали дисертаційної роботи використовуються в освітньому 

процесі та науково-дослідній роботі здобувачів вищої освіти ОС бакалавр та 

ОС магістр зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» та ОС магістр зі 

спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» в 

Білоцерківському національному аграрному університеті, Полтавському 

державному аграрному університеті, Харківській державній зооветеринарній 

академії.  
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