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The purpose of the article is creating a preliminary “Strategy of development” for the
fisheries sector of the Dnipropetrovsk region that directs at increase of the region fish production, using fishery potential of our region, which is not fully realized now. Model of joint actions of follow economic subjects – government departments, scientists, fisheries specialists,
and other users of aquatic biological resources, – is presented. This model aimed at increasing
of Dnipro region's fisheries sector production, and we name this model as the Development
Strategy of the Dnipropetrovsk Fish Industry (hereinafter referred to as the Strategy). The
current state of fish farms in Dnipropetrovsk region is estimated, in particular, the fishery fund
of the water basins of the region and the development of the fish industry, pond fish farming
and amateur fishing. The fishery potential of the region is quite significant, but this potential is
not fully implemented. Annual fish consumption in the Dnepropetrovsk region is 2.5 – 3
times less than the physiological needs of the person. The task of the Strategy is diagnosis the
main purpose of strategic planning, determination ways to achieve a new level of the fishing
industry, increasing of volume and competitiveness of products based on the use of natural
resources potential and established priorities for the development of the fish industry. It will
help to provide residents of the region with a wide range of fish products with moderate price
for the population with different levels of income. The main directions of long-term activity in
regards to the development of the region fishing industry are characterized on the basis of
natural and socio-economic conditions. Besides, directions of activity for ensuring the scientific and technological development of the fish industry of the region are defined. In accordance with presented “Strategy”, the main directions for further development of the fishing
industry in Dnipropetrovsk area can be the following directions: environmentally safe commodity fish breeding; industrial aquaculture (growing of fish in reticulated cages, fish pond
and closed water supply sistems), selection and breeding work, reproduction of aquatic biological resources, protection of fish resources and regulation of fisheries, development of fishprocessing industry, development of the mixed feed industry, and also control and assurance
of veterinary quality of fish products. The presented model is a preliminary attempt to create a
Strategy for the Development of Fish Industry in Dnipropetrovsk region and this model requires further cooperation and coordination work with representatives of the regional authorities.
Keyword: fishery fund of water basins of region; water living resources; water-storage
basins; environmentally safe fish breading; industry aquaculture

Стратегія розвитку рибного господарства Дніпропетровського регіону
А. І. Дворецький, Л. А. Байдак
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро, Україна
Мета роботи – розробка попередньої Стратегії розвитку рибного господарства Дніпропетровської області,
спрямованої на збільшення виробництва продукції рибної галузі області, рибогосподарський потенціал, якої не реалізований повністю. Представлено модель спільних дій органів державної влади, науковців, спеціалістів рибних гос-
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подарств, користувачів водних живих ресурсів, спрямовану на збільшення виробництва продукції рибної галузі
Дніпропетровської області і означену як Стратегія розвитку рибного господарства Дніпропетровщини (надалі Стратегія). Оцінено сучасний стан рибницької галузі Дніпропетровщини, зокрема рибогосподарський фонд водойм області та розвиток рибодобувної промисловості, ставового рибництва та аматорського рибальства. Рибогосподарський
потенціал області є досить вагомим, але реалізований він не повністю. Щорічне споживання риби у Дніпропетровській області у 2,5–3 рази менше фізіологічної потреби людини. Завданням Стратегії є встановлення головної мети
стратегічного планування. визначення шляхів досягнення нового стану рибної галузі, збільшення обсягів і росту
конкурентоспроможності продукції на базі використання природно-ресурсного потенціалу і встановлених приорітетів розвитку рибницької галузі для забезпечення мешканців області рибною продукцією широкого асортименту, за
цінами доступними для населення з різним рівнем доходів. Охарактеризовано головні напрямки довгострокової діяльності з розвитку рибної галузі у області, з урахуванням природних та соціально-економічних умов, а також визначені напрямки діяльності у забезпеченні науково-технологічного розвитку рибницької галузі області. Головними
напрямками подальшого розвитку рибної галузі Дніпропетровщини, у відповідності до даної Стратегії можуть бути:
екологічно чисте товарне рибництво; індустріальна аквакультура (вирощування риби в сітчастих садках, басейнах і
установках замкненого водозабеспечення (УЗВ); проведення селекційно-племінної роботи; відтворення запасів водних живих ресурсів; охорона рибних ресурсів та регулювання рибальства; розвиток рибопереробного виробництва;
розвиток комбікормової промисловості; контроль та ветеринарне забезпечення якості рибної продукції. Представлена модель є попередньою спробою розробки Стратегії розвитку рибного господарства Дніпропетровщини і потребує
подальшої співпраці та узгодження з представниками органів влади області.
Ключові слова: рибогосподарський фонд водойм області; водні живі ресурси; водосховища; екологічно чисте
товарне рибництво; індустріальна аквакультура

Вступ
Рибне господарство є одним з основних постачальників повноцінного харчового білка. Риба є
цінним, фізіологічно необхідним харчовим продуктом для населення, особливо у таких екологічно
небезпечних регіонах, як Дніпропетровщина. Риба
містить повноцінні білки з набором майже всіх незамінних амінокислот, ферменти, значну кількість
важливих мінеральних елементів (калій, кальцій,
магній, фосфор, залізо тощо). Рибні ліпіди відрізняються високим вмістом біологічно активних поліненасичених жирних кислот і низьким рівнем
холестерину, завдяки чому рибу відносять до дієтичних харчових продуктів і особливо рекомендують для людей з серцево-судинними захворюваннями.
Річна норма споживання риби на одну людину, за даними НДІ харчування, становить 20 кг, з
яких приблизно половина припадає на прісноводну
рибу. У Дніпропетровській області щорічне споживання риби становить в середньому 6-8 кг на
людину, що у 2,5 – 3 рази менше норми.
Рибогосподарський потенціал області є досить вагомим, але реалізований він не більше як на
30 %. Усереднена рибопродуктивність Дніпровського водосховища становить 25 кг/га, середніх водосховищ (Південне, Карачунівське. Макортівське
та ін.) – 20,8 кг/га, а рибопродуктивність малих
водойм взагалі не розраховується, оскільки обсяги
вилову риби на цих акваторіях не реєструються;
статистика майже відсутня. При цьому, слід відзначити, що потенційна рибопродуктивність Дніпровського водосховища становить не менше 150 –
200 кг/га, середніх та малих водосховищ – не менше 200 – 300 кг/га (Dvorets'kyy and Yesipova, 2005;
Baydak and Dvorets'kyy, 2017).

Невпорядкованість господарювання та відсутність ефективного контролю за станом водних
об'єктів призвели до загрози дисбалансу функціонування гідросистем у загальноекологічному плані.
Суперечність нормативної бази, відсутність загальної спрямованості рибогосподарського процесу в
області, екологічний стан водойм як в межах усієї
держави, так і в Дніпропетровській області, обумовили вкрай низьку ефективність рибогосподарського використання більшості водних об'єктів
Дніпропетровщини.
При цьому, напрацювання галузевих виробничих
та науково-дослідних установ регіону дозволяють
стверджувати, що збільшення у короткий термін
(до 5 років) обсягів виробництва цінної рибної
продукції, мінімум у 5 разів є цілком реальним.
Головною причиною низької ефективності рибогосподарського процесу у Дніпропетровскій області є відсутність загальної стратегії розвитку
рибного господарства області, як інтегрованої
моделі дій, спрямованих на досягнення цілей галузі чи підприємства. Для збільшення виробництва продукції рибної галузі Дніпропетровщини
необхідним є проведення комплексу цілеспрямованих і скоординованих дій у різних напрямках
господарства, поетапне здійснення яких передбачене у даній Стратегії розвитку рибного господарства Дніпропетровщини. Стратегія ставить цілі та задачі, визначає головні напрямки довгострокової діяльності з урахуванням природних та
соціально-економічних умов, а також визначає
напрмки діяльності у забеспеченні науковотехнологічного розвитку рибницької галузі області. Завданням Стратегії є встановлення головної
мети стратегічного планування. визначення шляхів досягнення нового стану рибної галузі, збіль-
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шення обсягів і росту конкурентоспроможності
продукції на базі використання природноресурсного потенціалу і встановлених приорітетів розвитку рибницької галузі (Jarkina, 2014;
Oziranskij et al., 2017). Головною метою Стратегії
є забеспечення мешканців області рибною продукцією широкого асортименту, за цінами доступними для населення з різним рівнем доходів.
Стратегія розроблена на підставі пропозицій органів державної влади, Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, управлінь екологічної безпеки та водного господарства, науково-дослідних організацій, спеціалістів
рибних господарств, користувачів водних живих
ресурсів з урахуванням діючих законодавчих та
нормативних актів (Zakon Ukrany «Pro tvarynnyy
svit» : pryynyatyy 13. 12. 2001 №2894-ІІІ; Zakon
Ukrany «Pro Zahal'noderzhavnu prohramu rozvytku
rybnoho hospodarstva Ukrayiny na period do 2010
r.» : pryynyatyy 19. 02. 2004 №1516-ІV).
1. Оцінка сучасного стану рибницької галузі
Дніпропетровщини
1.1. Рибогосподарський фонд водойм області
та його екологічна характеристика
Основний водний фонд Дніпропетровської
області, який може бути використаний для вирощування риби, представлений трьома водосховищами на Дніпрі (Дніпровське площею 48,0 тис. га,
Каховське – близько 40 тис. га та Дніпродзержинським – близько 28 тис. га), 291 річкою, довжиною
понад 10 км, 95 середніми та малими водосховищами загальною площею водного дзеркала 21 тис.
га, 1457 озерами загальною площею 5268 га та
2932 ставками площею 18,59 тис. га. Більшість цих
водних об'єктів з моменту заснування (1930-1960
роки) традиційно використовувалось для вирощування риби. Але цей процес у сучасних умовах набув досить невпорядкованого характеру, а значний
рибогосподарський фонд держави і області використовується лише на 30 %.
Рибопродуктивність різних типів водоймищ
і, над усе, якість рибної продукції залежить від
екологічного стану цих водоймищ. Дослідженнями
кафедри ВБА Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету встановлені найбільш поширені забруднювачі Дніпровського водосховища та річок його басейну – нітрати, нітрити, азот, біогенні та органічні речовини, важкі метали, нафтопродукти, поверхнево-активні речовини, феноли, радіонукліди. Значну небезпеку являють собою хвостостовища на березі р. Коноплянки,
де накопичилось близько 42 млн. т. радіоактивних
відходів, з яких у Дніпровське водосховище потрапляють природні радіонукліди техногенного походження. Істотним фактором забруднення водойм є
і аграрний комплекс. З поверхневими змивами із

сільськогосподарських угідь у водойми надходить
значна кількість азоту, фосфору, калію, органічних
речовин, добрив, пестицидів та мікроорганізмів
(збудників хвороб та тварин).
Значно менше досліджений екологічний стан
малих водосховищ області. За останні роки у ряді
водосховищ (Карачунівське, Шолохівське, Південне, Криворізької ГРЄС) почастішали випадки масового розвитку синьо-зелених та діатомових водоростей, так зване “цвітіння” води, яке не тільки
перешкоджає веденню рибного промислу, але й
спричиняє токсикоз у риб і, взагалі, погіршує санітарно-гігієнічні показники води і гідробіонтів.
Особливу увагу звертає масова загибель рибфітофагів (білого товстолобика), яка спостерігається навесні майже щорічно у водосховищах південно-східного регіону України. Припускається, що
причини цього явища пов’язані з гідроекологічними умовами, але вирішення цієї проблеми потребує
спеціальних комплексних наукових досліджень.
Гідроекологічні умови ставів рибних господарств,
побудованих за спеціальними проектами і призначених виключно для вирощування риби (Петриківське, Криворізьке, Криничанське, Таромське господарства), за більшістю показників відповідають
рибогосподарським нормам (ОСТ 15-372-87). Характерним порушенням майже для всіх рибгоспів є
безперервна експлуатація ставових площ та ігнорування такого важливого меліоративного заходу,
як виведення ставів на літування. Це призводить до
замулювання водойм і надмірного заростання вищою водною рослинністю, погіршення їх санітарно-епізоотичного стану.
Ставки на малих річках – це водойми комплексного призначення і за гідротехнічними характеристиками значно відрізняються від спеціальних
рибоводних ставів. Багато з них потребують капітального ремонту і реконструкції. Лабораторний
контроль за якістю води у таких ставах практично
не здійснюється. Гідроекологічний і гідробіологічний стан більшості сільськогосподарських водойм
залишається невідомий.
1.2. Оцінка стану розвитку рибницьких підприємств області
Рибодобувна промисловість. Головним об'єктом діяльності рибодобувної промисловості області є Дніпровське водосховище. У сучасний період
промислове рибальство у водосховищі здійснюється на площі 6336 га (27,6 % від загальної площі
водосховища).Обсяги вилову риби у Дніпровському водосховищі за останні десять років коливались
у досить широких межах: мінімальні – 105-130 т,
максимальні – 357-412 т, промислова рибопродуктивність змінювалась від 4,6 кг/га до 14 кг/га. Існуючий режим роботи Дніпрогесу та Дніпродзержинської ГЕС, високий рівень забруднення речо-
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винами комунально-побутового, промислового та
сільськогосподарського призначення, фунціонування водозабірних споруд, безповоротне водоспоживання, складний стан з природними нерестовищами, аматорське рибальство і браконьєрство
обумовили досить напружений загальний стан іхтіоценозу Дніпровського водосховища. Разом з
тим, кормова база водосховища знаходиться на
високому рівні, особливо для рослиноїдних риб,
що обумовлює досить високу загальну біологічну
прподуктивність водоймища. Це припускає збільшення потенційної рибопродуктивності водосховища до 30-40 кг/га і досягнення щорічного вилову
риби у межах 600-800 т.
Рибний промисел у Дніпровському водосховищі базується тільки на природному відтворенні
популяцій риб(за винятком товстолоба та частково
коропа), рівень якого є недостатнім і не відповідає
ресурсам кормової бази у водоймі. Збільшення
продуктивності промислової іхтіофауни у водосховищі можливо тільки при щорічному зарибленні
його рибопосадковим матеріалом у достатній кількості, яка повинна визначатись науковими щорічними дослідженнями.
Провідне місце у рибному господарстві
Дніпропетровщини займають коропові види риб,
виробництво яких перевищує 80 %. В останні роки
намітилась тенденція розширення видового різноманіття вирощуваних риб за рахунок використання
раніше акліматизованих видів: канальний сом, піленгас та ін.
Серед водних живих ресурсів Дніпровського
водосховища, крім риби, промислове значення
мають також раки. Об'єми їх вилову нестабільні
(0,001 т– 0,391 т.) і залежать від багатьох факторів
як біотичного, так і абіотичного характеру. Для
збільшення обсягів вилову цього надзвичайно цінного харчового об’єкту необхідно проведення комплексу передбачених наукою меліоративних заходів.
Щорічні загальні обсяги вилову риби у малих водосховищах (Карачунівське, Південне, водойма-охолоджувач Криворізької ТЕЦ, Макортівське, Христофорівське) за останні десять років
складали в середньому 160 тонн. При проведенні
комплексу меліоративних заходів, щорічного зариблення традиційними видами риб і інтродукції нових видів, а також ефективному регулюванню
промислу можливо досягти збільшення об’ємів
вилучення риби з малих водосховищ у 2-3 рази.
Ставове рибництво. Ставове вирощування
товарної риби в області здійснюють 6 спеціалізованих рибгоспів, фермерські рибні господарства,
які належали до колишнього сільськогосподарського сектору і дрібні виробники. Спеціалізовані
рибні господарства використовують для вирощування товарної риби площу близько 2 тис. га, на

якій отримують 1,5-2 тис. т. товарної риби. У порівнянні з 1980-ми роками обсяги виробництва риби
майже у всіх рибних господарствах скоротились у
2-4 рази.
Стан фермерського рибництва області об'єктивно оцінити неможливо із-за відсутності належних відомостей за його здійсненням. На рівні області відсутній також орган по координуванню роботи фермерських господарств з Держдепартаментом
рибного господарства. У сучасний період 377 господарств мають у своєму користуванні на правах
оренди 12,8 тис. га водного фонду, з яких використовується під риборозведення 10,8 тис. га (85%).
Рибопродуктивність більшості орендних ставів
значно нижче рибопродуктивності ставів спеціалізованих рибгоспів (у 15-30 разів), тобто їх використання здійснюється неефективно, хоча загальний
фонд сільськогосподарський ставів досить значний.
При
дотриманні
усіх
нормативнотехнологічних вимог і науково-обгрунтованому
режимі зариблення сільськогосподарських водойм
можна отримати на їх площах до 3-5 тис. т високоякісної рибної продукції.
За останні роки рибне господарство області
зазнало ряд значних змін, які обумовлені переходом галузі до ринкових відносин. Деякі з господарств так і не змогли адаптуватись до роботи в
нових економічних умовах і стали збитковими.
Спад виробництва спостерігається майже у всіх
рибних господарствах, обсяги вилову риб скоротились майже у 2 – 4 рази.
Внаслідок дорожнечі гранульованих рибних
комбікормів, вирощування товарної риби практично у всіх рибгоспах здійснюється тільки за рахунок
природної кормової бази. Змушений перехід з інтенсивної технології риборозведення до нагульного утримання спричинив падіння рибопродуктивності нагульних ставів з 18-22 до 7-10, а у деяких
рибгоспах – до 3-5 ц/га. Середня маса товарних
дволіток риб части становить 250-300 г проти 450500 г за нормою. Це викликає значні проблеми у
реалізації рибної продукції. Крім того, за останні
роки значно зросла собівартість товарної риби.
Причинами цьому, зокрема є підвищення вартості
штучних комбікормів, висока ціна природної води
та електроенергії. Рибгоспи примушені зберігати
об’єми набраної води і вирощувати рибу практично без здійснення водообміну у ставах, що призводить до погіршення гідрохімічного стану водойм і,
як наслідок цього, затримання росту риб і зростання їх собівартості.
Стан фермерського рибництва області
об’єктивно оцінити неможливо з-за відсутності
належного контролю за його здійсненням. На рівні
області відсутній також орган по координуванню
роботи фермерських господарств з Держдепартаментом рибного господарства. У сучасний період
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377 господарств мають у своєму користуванні на
правах оренди 12,8 тис. га водного фонду, з яких
використовується під риборозведення 10,8 тис. га
(85%). При дотриманні усіх нормативнотехнологічних вимог і науково-обгрунтованому
режимі зариблення сільськогосподарських водойм
можна отримати на площах цих господарств близько 10,5 тис. тонн високоякісної рибної продукції.
Окремо слід відзначити низький рівень проведення ветеринарно-санітарних та профілактичних заходів при вирощуванні риби у рибгоспах і
особливо – у орендних фермерських ставах. Внаслідок цього, все частіше стали виникати такі небезпечні хвороби риб, як краснуха, сапролегніоз, іхтіофтіріоз, лерніоз, аргульоз та ін. Їх розповсюдженню спричиняють також безконтрольні перевози риби між рибгоспами і фермерськими ставами.
Хвороби нерідко викликають масову загибель риб і
псують товарні показники їх якості.
Аматорське рибальство. За даними кафедри
ВБА ДДАЕУ аматорське рибальство в області
здійснює понад 200000 чоловік. Загальна площа
акваторії Дніпровського водосховища, наданої для
аматорського рибальства складає 8195 га (35,6 %
від загальної площі водосховища). Проведені розрахунки оцінюють вилучення риби на акваторії
Дніпровського, Каховського та Дніпрородзержинського водосховищ на рівні 1900-2800 т щорічно,
це на порядок перевищує промисловий видобуток.
В даний час фактор аматорського рибальства
має не тільки позитивне значення в плані задоволення харчових потреб населення, але й – негативне, оскільки спричиняє вилученню значної кількості молоді (ювенільних особин) ресурсних видів
риб, що призводить до порушення процесу поповнення популяції, особливо, таких цінних видів як
судак, щука та ін.
2. Основні напрямки розвитку рибної галузі в
області; обгрунтування шляхів та засобів розвязання проблеми
2.1. Екологічно чисте товарне рибництво
Мета – отримання екологічно чистої товарної продукції розширеного асортименту, яка б забезпечувала фізіологічні потреби населення у даному харчовому продукті і відповідала в плані якості санітарно-гігієнічним нормам ЄС та інших країн світу.
Заходи з рибогосподарського використання
ставів:
• провести інвентаризацію і паспортизацію усіх
водойм області, придатних для товарного виробництва;
• розробити режими рибогосподарського використання ставів (площею більше 5 га), що розташовані в басейні річок;

• організувати систематичний контроль за санітарним і еколого-токсикологічним станом водойм. де
вирощується товарна риба;
• провести комплексні меліоративні заходи у нагульних ставах, при необхідності здійснити ремонт
гідротехнічних споруд з метою створення оптимального гідрологічного і гідрохімічного режиму;
• вивчити гідробіологічний стан водойм, призначених для товарного вирощування риби, і розробити заходи щодо оптимального використання і стимулювання розвитку природної кормової бази;
• розробити інтенсифікаційні заходи в ставах і
малих водосховищах;
• розробити збалансований видовий і кількісний
склад полікультури риб для кожного водоймища з
урахуванням його гідробіологічних особливостей;
• створення на базі окремих рибних господарств
області риборозплідники по вирощуванню стандартного рибопосадкового матеріалу (понад 30 г) для
задоволення потреб різних рибогосподарських
структур;
• для профілактики захворювань риб розробити і
впровадити у товарне рибництво комплекс екологічно безпечних заходів;
• вивчити можливості створення у області рибопереробних і коптильних міні-виробництв для обслуговування рибгоспів та орендарів-фермерів;
• впровадити замість дволітнього трилітній цикл
вирощування товарної риби у ставах з низькими
біопродукційними можливостями;
• скоординувати ринок збуту рибної продукції
між її виробниками на взаємовигідних умовах.
• Заходи з рибогосподарського використання малих водосховищ та ставків на малих річках:
• провести комплексні гідрологічні, хімікотоксикологічні, паразитологічні і гідробіологічні
дослідження усіх малих водосховищ області щодо
можливості використання їх у рибогосподарських
цілях;
• проведення на місцях інвентаризації фонду рибогосподарських водних об’єктів;
• прийняття рішень органів місцевого самоврядування щодо передачі водойм в оренду суб’єктам
господарювання для проведення рибогосподарської діяльності;
• розробити наукове обґрунтування і режими вилучення та штучного відтворення водних живих
ресурсів і малих водосховищах;
• прийняття до безумовного виконання погодження дозволів на право користування водним
об’єктом (його частиною) загальнодержавного користування з органами рибоохорони. Виключити
випадки надання зазначених дозволів без погодження з цими органами;
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• розробка біологічних обґрунтувань і режимів
експлуатації ставків на малих річках (більше 5 га) в
режимі спеціальних товарних рибних господарств;
• забезпечення організації контролю за реалізацією рибної продукції;
• з метою здійснення контролю за діяльністю
суб’єктів господарювання подання ними до органів
статистики звітів щодо обсягів вирощування рибної продукції за встановленими органами статистики формам;
• вивчити екологічний стан водоймищ, виявити
джерела забруднення і розробити заходи щодо їх
ліквідації;
• розробити інтенсифікацій ні і меліоративні заходи для кожного водосховища окремо з урахуванням особливостей його гідро біоценозу;
• здійснити міри з інтродукції у водойми нових
об’єктів рибного промислу на підставі наукового
обґрунтування;
• щорічно проводити зариблення водосховищ рибо посадковим матеріалом згідно розробленого
режиму;
• організувати моніторинговий контроль за гідрохімічним станом водосховищ;
• організувати систематичний контроль за епізоотичним станом водоймищ шляхом проведення щорічних інфекційних та паразитологічних досліджень риби.
2.2. Індустріальна аквакультура – вирощування
риби в сітчастих садках, басейнах і установках
замкненого водозабеспечення (УЗВ)
Мета – отримання у скорочені строки на невеликих площах садково-басейнового господарства
високоякісної рибної продукції, особливо риби
цінних порід.
Заходи:
• провести інвентаризацію основних фондів і виявити потенційні можливості реконструкції і свідновлення Придніпровського теплпводного садково-басейнового господарства;
• дослідити гідрохімічний, гідробіологічний і токсикологічний стан акваторії, де будуть розміщені
садкові лінії;
• організувати очищення дна акваторії від мулу з
подальшим використанням його як добриво для
сільськогосподарських цілей;
• здійснити реконструкцію інкубаційного цеху з
метою збільшення його виробничої потужності;
• збільшити ремонтно-маточне стадо канального
сома за рахунок вирощування племінного матеріалу;
• розробити і впровадити заходи щодо поліпшення умов утримання плідників, вирощування цьогорічок і товарних дворічок канального сома;

• створити умови для впровадження технології
вирощування в басейнах Придніфпровського господарства високоцінних порід риб – осетрових,
піленгаса, форелі.
2.3. Селекційно-племінна робота
Мета – отримання у розвиток племінної бази
для забезпечення рибгоспів в достатній кількості
високопродуктивним маточним стадом плідників
риб, удосконалення існуючих і створення на науковій основі нових порід риб.
Заходи:
• впровадження наукових досягнень у розвиток
племінних центрів по розведенню селекційних порід коропа і рослиноїдних риб. Створених на базі
ВАТ “Криворіжрибсільгосп” і ВАТ “Петриківський рибгосп”;
• збереження і розвиток племінного стада канального сома на базі Придніпровського тепловодного господарства;
• забезпечення високоякісними кормами ремонтне і маточне стадо племінних порід риб;
• надання держбюджетної фінансової допомоги в
селекційно-племінній роботі.
2.4. Відтворення запасів водних живих ресурсів
Мета – збереження біологічного різноманіття водойм, раціональне використання наявного
водного фонду, підвищення рибопродуктивності
рибогосподарських водних об’єктів на природній
кормовій базі та збільшення уловів водних живих
ресурсів (ВЖР).
Заходи:
• збільшення обсягів вирощування молоді промислових видів риб на існуючих виросних потужностях рибогосподарських підприємств та зариблення
нею природних водойм і водосховищ користувачами ВЖР;
• участь користувачів ВЖР у забезпеченні штучного розведення і зариблення рибогосподарських
водойм;
• за дорученням органів влади посилити контроль
і поліпшення організації вирощування та планового зариблення природних водойм рибо посадковим
матеріалом цінних промислових видів риб, а також
аборигенними видами риб (судак, сом, лящ, щука
тощо);
• для неспеціалізованих приватних (фермерських) господарств, які займаються рибогосподарською діяльністю, впровадити ліцензійний дозвіл на
вирощування повноцінного рибо посадкового матеріалу з метою зариблення штучних і природних
водойм;
• проведення біологічної меліорації водосховищ і
водойм шляхом зариблення рослиноїдними та іншими видами риб, а також безлімітний вилов уклеї, тюльки, срібного карася;
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• визначити найбільш важливі природні нерестовища на водоймах і забезпечити постійний моніторинг за їх станом і умовами відтворення риб;
• впровадження
в
практику
рибоводномеліоративних заходів встановлення штучних нерестових гнізд;
• організація суворого ветеринарного контролю
за якістю рибо посадкового матеріалу, його перевезенням і зарибленням водойм згідно вимог ветеринарного законодавства;
• здійснення моніторингових науково-дослідних
робіт по вивченню стану іхтіокомплексу водосховищ з метою збереження їх біорізноманіття і збільшення біопродуктивності;
• забезпечення щорічного бюджетного фінансування діяльності рибогосподарських підприємств
та науково-дослідних організацій, які займаються
питаннями відтворення та нарощування запасів
водних живих ресурсів, а також покращенням умов
їх природних популяцій.
2.5. Охорона рибних ресурсів та регулювання
рибальства
Мета – підвищення ефективності і охорони
рибних та інших водних живих ресурсів, їх збалансованого та раціонального використання.
Заходи:
• здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства щодо охорони, використання, відтворення ВЖР та регулювання рибальства;
• забезпечення дійової співпраці правоохоронних,
природоохоронних та інших контролюючих органів, а також взаємодії з установами та організаціями;
• проведення скоординованих цільових широкомасштабних акцій захисту водойм від браконьєрів
та порушників правил рибальства;
• розробка спільних заходів щодо протидії способом незаконного вилову, придбання, реалізації та
перевезення риби;
• перевірка підприємств, рибоприймальних пунктів, місцевих ринків;
• науково обґрунтоване раціональне використання ВЖР, виконання встановлених норм, лімітів
(квот) ВЖР;
• контроль за виконанням и користувачами ВЖР
вимог ліцензійних умов;
• призупинення в установленому законодавством
порядку промислу та інших робіт, під час проведення яких порушуються правила рибальства та
інші вимоги щодо охорони ВЖР, середовища їх
існування , умов відтворення та шляхів міграцій;
• контроль за повним обсягом вилову та реалізації та реалізації рибної продукції;

• підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення органів рибоохорони (автотранспортні
засоби, сучасні судна і плавзасоби, снігоходи, засоби зв’язку та оргтехніка);
• розмежування промислового та любительського
рибальства;
• оперативне регулювання рибальства;
• обладнання рибозахисними пристроями водозабірних споруд відповідно до затверджених проектів, проведення ремонтних робіт РЗП, заміна застарілих РЗП на нові;
• контроль за виконанням заходів із збереження
сприятливих умов для існування, відтворення, міграції та зимівлі ВЖР під час розміщення, експлуатації об’єктів і споруд та проведення різних видів
робіт на рибогосподарських водних об’єктах, прибережних захисних смугах та водоохоронних зонах, які можуть негативно вплинути на стан гідробіонтів;
• проведення меліоративного лову малоцінних
промислових видів та спеціалізованого лову старшовікових особин рослиноїдних видів риб;
• проведення гідромеханізованих робіт по відновленню нерестовищ, відновленню та створенню
зимувальних ям для ту водних (аборигенних) видів
риб і риб, які були вселені;
• прискорити присвоєння статусу природоохоронних об’єктів, зарезервованих в межах акваторій
та суміжних ландшафтів, територіям водосховища.
2.6. Рибопереробне виробництво
Мета – задовольнити потреби населення у
різноманітній рибній продукції тривалого збереження і забезпечити додатковий ринок збуту свіжої
риби.
Заходи:
• впровадження у виробництво прогресивних
екологічно чистих технологій рибопереробки;
• розширення асортименту рибних виробів;
• застосування технологій безвідходного виробництва;
• стимулювання імпорту морської риби і морепродуктів;
• створення живорибної бази для збільшення терміну торгівлі живою рибою;
• скоординувати зв’язки між рибопереробними,
рибо добувними та рибо-вирощувальними підприємствами.
2.7. Розвиток комбікормової промисловості.
Мета – забезпечення рибного господарства області збалансованими повноцінними, безпечними у
екологічному плані комбікормами широкого асортименту на основі місцевої кормової сировини.
Заходи:
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• розробити спеціалізовані здешевлені рецептури
комбікормів на основі місцевої екологічно чистої
кормової сировини;
• організувати науково-дослідний пошук альтернативних джерел тваринного білка замість дефіцитного дорого вартісного рибного борошна;
• поширити асортимент вітамінних та мінеральних ростостимулюючих кормових добавок, отриманих з доступної місцевої сировини (вищі водорості та ін.);
• розробити систему кредитних послуг та інші
можливі заходи для розширення ринку збуту рибних комбікормів;
• надати допомогу рибним господарствам щодо
отримання земельного фонду для вирощування і
виробництва власної сировини для комбікормів.
2.8. Контроль за якістю рибної продукції та ветеринарне забезпечення
Мета – забезпечення строго ветеринарносанітарного контролю з метою профілактики інфекційних та інвазійних захворювань риби при її вирощуванні, а також за якістю рибопродукції при її
реалізації населенню
Заходи:
• розробити забезпення проведення загальних
меліоративних і ветеринарно-санітарних заходів;
• розробити і впровадити комплексну систему
заходів профілактики інфекційних і паразитарних
захворювань риб окремо для кожного рибгоспу і
фермерських водойм з урахуванням їх екологічного стану та іхтіофауни;
• для позбавлення водойм від сміттєвої риби, яка
є носієм збудників небезпечних хвороб риб, використовувати виключно біологічні заходи боротьби
(підсадка хижих риб-меліораторів та ін.);
• встановити постійний ветеринарний контроль
за епізоотичним станом водойм, систематично
проводити паразитологічне обстеження риби всіх
рибницьких господарств області;
• впроваджувати у практику рибництва нові ефективні і економічно вигідні лікувальні препарати;
• усі перевезення живої риби, заплідненої ікри,
раків та інших водних організмів здійснювати під
контролем ветеринарної служби згідно діючого
ветеринарного законодавства і відповідного ДСТУ;
• проведення ветеринарно-санітарної експертизи
виловленої риби перед її реалізацією з отриманням
ветеринарного свідоцтва (Ф№2);
• щорічно проводити комплексне токсикологічне,
радіобіологічне і бактеріологічне обстеження вирощувальної риби;
• посилити інфекційний, паразитологічний та токсикологічний контроль за якістю риби, що імпортується у торгову мережу області;

• упорядкувати систему ветеринарно-санітарних
паспортів ставкових рибних господарств і фермерських водоймищ;
• систематично
здійснювати
ветеринарносанітарний контроль на рибопереробних підприємствах по дотриманню технологічних вимог при
переробці риби та умови зберігання;
• забезпечити державне і госпрозрахункове фінансування науково-дослідних робіт щодо розробки нових екологічно безпечних лікувальних препаратів і технологічних заходів профілактики хвороб
риб.
Висновки
1. Рибогосподарський потенціал області є досить вагомим, (три водосховища на Дніпрі, середні
та малі водосховища, річки, озери, ставки), але реалізований не повністю. Можливе збільшення обсягів виробництва рибної продукції, мінімум у 5
разів.
2. Головною причиною низької ефективності
рибогосподарського процесу у Дніпропетровскій
області є відсутність загальної стратегії розвитку
рибного господарства області, яка б визначала головні напрямки довгострокової діяльності з урахуванням природних та соціально-економічних умов,
а також визначала б напрямки діяльності у забеспеченні науково-технологічного розвитку рибницької галузі області.
3. Представлена модель є попередньою спробою розробки Стратегії розвитку рибного господарства Дніпропетровщини.
4. Основними напрямками подальшого розвитку рибної галузі Дніпропетровщини, згідно даної
Стратегії. є:
• екологічно чисте товарне рибництво;
• індустріальна аквакультура – (вирощування риби в сітчастих садках, басейнах і установках замкненого водозабеспечення (УЗВ);
• проведення селекційно-племінної роботи;
• відтворення запасів водних живих ресурсів;
• охорона рибних ресурсів та регулювання рибальства;
• розвиток рибопереробного виробництва;
• розвиток комбікормової промисловості.
• контроль та ветеринарне забезпечення. якості
рибної продукції
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During the research we studied the incidence and characteristics of the clinical course of
perianal adenitis, as well as determined the effectiveness of various schemes of complex therapy
for perianal adenitis in dogs. The schemes of complex treatment included mechanical purification
of glands, amoxicillin of prolonged action, catheterization and washing of glands with furacilin
solution, rectal administration of suppositories, injection into the glands of liniment mastite forte
and short novocaine blockade with ceftriaxone and hydrocortisone. During the analysis of the
treatment effectiveness under different schemes we considered the quality and quantity of
glandular secretion, disappearance of secondary skin lesions, rate of disappearance of the pain
response and the intensity of disappearance of signs of inflammation. It has been established that
more than half of animals with perianal sinusitis additionally have dermatoses, otitis and
conjunctivitis. According to the anamnesis, the main causes of this pathology are bones feeding
and injuries of anus and rectum. Most commonly small breed dogs and non-breed dogs are
affected by perianal adenitis, while among large breeds it is most common for German shepherds.
Inflammation of perianal glands in most cases is a chronic inflammation. It was determined that
the disease is more severe in animals of the older age group. We established that complex
treatment with emulsion using a forte mastite in combination with systemic antibiotic therapy,
short novocaine blockade with ceftriaxone and hydrocortisone and the use of ichthyol
suppositories contribute to the reduction of treatment duration by 3 to 4 days compared to the
treatment regimen in the control group. It is recommended for all dogs with conjunctivitis,
dermatoses and otitis of non-contagious etiology to first study perianal sinuses in order to detect
the chronic course of perianal sinusitis.
Keywords: inflammation of paraanal glands; clinical motion; treatment; complex therapy

Особливості клінічного перебігу та комплексне лікування параанального
аденіту у собак
В. В. Самойлюк, К. О. Асаубаєва
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна
Встановлена поширеність, особливості клінічного перебігу та визначена ефективність різних схем
комплексної терапії за параанальних аденітів у собак. До схем комплексного лікування входили механічне очищення
залоз, амоксицилін пролонгованої дії, катетеризація і промивання залоз розчином фурациліну, ректальне введення
супозиторіїв, введення в залози лініменту Мастієт Форте та коротка новокаїнова блокада з цефтриаксоном і
гідрокортизоном. При аналізі ефективності лікування за різними схемами враховували якість і кількість секрету
залоз, зникнення вторинних уражень шкіри, швидкість зникнення больової реакції та інтенсивність зникнення ознак
запалення. Встановлено, що більше ніж у половини тварин із параанальними синуситами додатково реєструються
дерматози, отити і кон’юнктивіти. Згідно даних анамнезу, основними причинами виникнення даної патології є
годівля кістками і травми ділянки анусу та прямої кишки. Частіше на параанальні аденіти хворіють собаки дрібних
порід і безпорідні, а серед крупних порід захворювання частіше реєструється у німецьких вівчарок. Запалення
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параанальних залоз у більшості випадків перебігає у хронічній формі. Відмічено, що у тварини старшої вікової групи
гірше переносять захворювання. Встановлено, що комплексне лікування з використанням емульсії Мастієт Форте у
комплексі з системною антибіотикотерапією, короткою новокаїновою блокадою з цефтриаксоном і гідрокортизоном
та застосуванням іхтіолових супозиторіїв сприяє скороченню термінів лікування порівняно зі схемою лікування у
контрольній групі на 3–4 дні. Рекомендуємо в усіх собак з кон’юнктивітами, дерматозами та отитами незаразної
етіології проводити дослідження параанальних синусів з метою виявлення хронічного перебігу параанального
синуситу.
Ключові слова: запалення параанальних залоз; клінічний перебіг; лікування; комплексна терапія

Вступ
Останнім часом, особливо у великих містах,
собаки
зазнають
впливу
несприятливих
антропогенних факторів. До цих факторів
відносять гіподинамію, травматизм, неправильну
годівлю. Порушення утримання та експлуатації
тварин спричиняють розвиток різних відомих, а
також недостатньо вивчених захворювань різної
етіології, в тому числі і параанальний аденіт
(Panasova, 2000; Palii, 2014).
Запалення параанальних залоз має суттєвий
негативний вплив на організм тварини, але на
сьогодні проблеми, що стосуються даного
захворювання,
недостатньо
висвітлені
у
вітчизняній літературі. Праанальний аденіт
супроводжується ускладненнями у вигляді
уражень шкіри, а також захворювань вух та очей.
Крім цього, під час запалення параанальних залоз
внаслідок інтоксикації собаки втрачають масу тіла,
що може призвести до їх загибелі.
За даними літературних джерел, параанальні
аденіти лікують консервативними та оперативними
методами. У якості консервативних методів
використовують
випорожнення
синусів,
новокаїнові
блокади,
ректальне
введення
супозиторіїв протизапальної та антимікробної дії, а
також катетеризацію синусів та їх промивання
антисептичними розчинами. Залежно від наявності
ускладнень застосовують мазі, антигістамінні
препарати та вушні і очні краплі (Maslikov and
Lysenko, 1997; Panasova, 2000). Оперативне лікування
застосовують у випадках рецидивів, низької
ефективності консервативних методів та утворення

абсцесів із норицями (Rublenko et al., 2001).
Таким чином, вивчення поширеності,
етіології, особливостей клінічного перебігу та
розробка ефективних схем лікування запалення
параанальних залоз у собак є актуальним
завданням у ветеринарній практиці.
Метою
досліджень
було
вивчення
поширеності і клінічного перебігу та визначення
ефективності різних схем комплексної терапії за
параанальних аденітів у собак.
Матеріали і методи дослідження
На першому етапі проводили статистичні
дослідження з метою вивчення поширеності
запалення параанальних залоз у собак у порідному
і віковому відношенні. Матеріалом для досліджень
слугували собаки різного віку та порід хворі на
параанальний аденіт. При надходжені тварин їх
досліджували за допомогою загальних клінічних та
лабораторних методів, проводили збір анамнезу і
загальний клінічний огляд.
Другий етап досліджень включав аналіз
клінічних ознак та визначення ефективності різних
схем
комплексного
лікування
запалення
параанальних залоз у собак. Для цього сформовано
три групи тварин по 5 собак у кожній (дві
дослідних і контрольну). Схема досліду наведнна в
таблиці 1.
Очищення параанальних залоз проводили
таким чином: спочатку масажували їх пальцями
(3–5 м’яких здавлюючих рухів), а потім,
захопивши видавлювали їх вміст у напрямку анусу.

Таблиця 1.
Схема досліду
Група тварин (n = 5)
1 (дослідна)

Лікування
Механічне очищення параанальних залоз від секрету; введення у порожнини залоз
лініменту Мастієт Форте; новокаїнова блокада з цефриаксоном і гідрокортизоном;
підшкірно амоксицилін у дозі 1 см² на 10 кг ваги підшкірно дві ін’єкції 1 раз у 48 годин;
ректальне введення іхтіолових супозиторіїв 2 рази на день 7 днів.

2 (дослідна)

Механічне очищення параанальних залоз від секрету; катетеризація параанальних синусів
та промивання їх розчином фурациліну (1:5000); ректальне введення іхтіолових
супозиторіїв 2 рази на день 7 днів; підшкірно амоксицилін у дозі 1 см² на 10 кг ваги
підшкірно дві ін’єкції 1 раз у 48 годин

3 (контрольна)

Механічне очищення параанальних залоз від секрету; ректальне введення іхтіолових
супозиторіїв 2 рази на день 7 днів; підшкірно амоксицилін у дозі 1 см² на 10 кг ваги
підшкірно дві ін’єкції 1 раз у 48 годин/
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Новокаїнову блокаду проводили 0,5 %-ним
розчином
новокаїну
з
цефтриаксоном
і
гідрокортизоном – на 5 мл новокаїну 0,5 г
цефтриаксону і 1 мл гідрокортизону (3–10 мл
залежно від ваги тварини).
У другій дослідній групі проводили
катетеризацію
параанальних
синусів
та
промивання їх розчином фурациліну (1:5000). Для
промивання
параанальних
синусів
використовували катетер: КМ-1 довжиною 105 мм,
у діаметрі 1,5 мм – з двома отворами з боків.
У випадках ускладнень параанального
аденіту екземами і отитами додатково призначали
симптоматичне лікування – дексафорт 0,5–1 мл
внуртішньом’язово одноразово, краплі вушні та
очні левомекол 2 рази на день 7 днів.
Часто курс лікування ускладнень для кожної
тварини подовжували індивідуально, до зникнення
клінічних симптомів захворювання. На видужання
тварини вказували якість і кількість секрету залоз
та у окремих тварин зникнення вторинних вражень
шкіри. При проведенні лікування спостерігали за
швидкістю зникнення больової реакції на
пальпацію та інтенсивність зникнення ознак
запалення.
Результати та їх обговорення
Статистичний аналіз звітної документації
державної клініки ветеринарної медицини
стосовно захворюваності собак на незаразну
патологію з 2015 по 2016 роки, результати якого
представлені в таблиці 2 свідчить, що хірургічні
захворювання займають вагоме місце в цій
структурі і складають – 36,3%. В цей час відсоток
внутрішніх незаразних захворювань склав 44,1%, а
акушерсько – гінекологічних 19,6%. Відсоток
собак хворих на параанальні аденіти по
відношенню до загальної кількості хворих тварин
склав 5,3%, а у відношенні до хірургічних
захворювань 14,6%.

Результати
статистичного
аналізу
ускладнень параанальних аденітів у собак
представлені в таблиці 3. Аналіз захворюваності на
параанальні аденіти cвідчить, що майже у 50%
хворих на параанальні синусити собак одночасно
реєструвалися отити, кон’юнктивіти і дерматози.
Цей аналіз також свідчить, що у 53,4%
зареєстрованих тварин хворих на параанальні
синусити захворювання перебігало без ускладнень.
В інших 46,6% випадків спостерігалися
ускладнення які умовно можна розділити на
ускладнення загального (39,8%) і місцевого (6,8%)
характеру. До ускладнень загального характеру, які
зустрічаються набагато частіше, ми віднесли
дерматози (22,4%), дерматози і отити (по 6,9%),
дерматози і кон’юнктивіти та одночасно
дерматози, отити і кон’юнктивіти (по 5,2%).
Таблиця 3.
Результати аналізу
аденітів у собак

ускладнень

Ускладнення
Кількість
параанального
тварин (гол)
аденіту
Без ускладнень
31
Дерматози
13
Дерматози і отити
4
Дерматози і
3
кон’юнктивіти
Дерматози, отити і
3
кон’юнктивіти
Нориці
2
Абсцеси
1
Флегмони
1
Всього:
58

параанальних

Відсоток від
загальної кількості
тварин
53,4
22,4
6,9
5,2
5,2
3,4
1,7
1,7
100

Таким чином, слід відмітити, що з
ускладнень параанальних аденітів загального
характеру найчастіше реєструються дерматози.
Ускладнення ж місцевого характеру зустрічаються
не так часто. Це відповідно нориці – 3,4%, та
абсцеси і флегмони – по 1,7% (рис. 1, 2).

Таблиця 2.
Структура захворювань незаразної етіології у
дрібних тварин
Незаразна патологія

Кількість
тварин (гол)

Відсоток
тварин, що
захворіли

Внутрішні незаразні
484
хвороби
Хірургічні захворювання
398
З них захворювання на параанальні аденіти:
по відношенню до
58
хірургічних захворювань:
по відношенню до
загальної кількості
58
хворих тварин:
Акушерсько-гінекологічні
215
захворювання
Всього:
1097

44,1
36,3
14,6
5,3
19,6

Рис. 1. Абсцес параанального синусу
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Рис. 2. Нориця в ділянці параанального синусу
Як показали результати статистичних
досліджень представлені в таблиці 4, що
стосуються поширеності параанального аденіту у
собак залежно від породи, найчастіше на
параанальний аденіт хворіють собаки дрібних
порід: пекінеси – 14,3%, кокер-спанієлі – 10,9%,
такси – 9,1%, пуделі – 9,1%, болонки – 7,3%. У
безпорідних собак захворювання реєструвалося в
основному у тварин з вагою нижче за середню –
29,1%. Серед крупних порід собак вівчарки склали
– 7,3%, ротвейлери – 3,6%, стафордширські
тер’єри – 1,8%. Цікаво, що дане захворювання у
дрібних собак найчастіше спостерігається у віці 2–
10 років, тоді як крупні породи собак хворіють у
віці від 6 місяців до 7 років.
Таблиця 4.
Поширеність параанального аденіту собак залежно
від породи
Порода собак

Кількість
голів

безпорідні
пекінес
кокер-спаніель
такса
пудель
болонка
французький бульдог
вівчарка
ротвейлер
боксер
стафордширський тер’єр
Всього:

16
8
6
5
5
4
3
4
2
1
1
55

Відсоток хворих
на параанальний
аденіт
29,1
14,5
10,9
9,1
9,1
7,3
5,5
7,3
3,6
1,8
1,8
100

При обстеженні параанальних залоз у собак
хворих на параанальні аденіти відмічали
збільшення залоз у розмірі та підвищення їх
щільності. Шкіра біля анусу з ознаками запалення,
часто спостерігали болісність під час пальпації,
підвищення місцевої температури та почервоніння
шкіри. Інтенсивність цих ознак варіювала залежно
від гостроти та давності запального процесу.
Відмічали почервоніння, припухання, болісність як

анусу, так і ділянки залоз із підвищенням місцевої
температури. Запалення залоз перебігало в двох
формах: гострій та в більшості випадків хронічній.
Собаки з гострим перебігом хвороби неспокійні,
терлися анусом об оточуючі предмети через
виражену сверблячку та біль. Тварини лизали
задній прохід, крутилися навколо себе, постійно
чухали боки і вигризали ділянку крижів. У деяких
тварин погіршувався апетит аж до повної
анорексії, підвищення загальної температури тіла
сягало до 39,0–39,7ºС, відмічали частий, болісний
акт дефекації з виділенням невеликої кількості
калових мас, який іноді супроводжувався
скигленням тварини. Мала місце припухлість
параанальної ділянки, під час натискання з одного
або двох боків виділявся брудно-бурий ексудат із
специфічним неприємним запахом. Спостерігали
почервоніння, припухання, болісність як анусу, так
і ділянки залоз із підвищенням місцевої
температури. При пальпації відчували значне
ущільнення як залоз, так і параанальної ділянки.
Відмічено, що важче це захворювання перебігає у
тварин старшої вікової групи.
Згідно даних анамнезу, великий відсоток
захворівших собак годували кістками, що є в
багатьох випадках однією з причин виникнення
параанальних аденітів, так як кістки травмують
пряму кишку. Внаслідок цього порушується тонус
м’язів зовнішнього анального сфінктера і
нормальна компресія параанальних залоз, що
призводить до застою секрету. Це викликає
подальше накопичення секрету і призводить до
запалення параанальних залоз. Крім цього,
параанальний аденіт виникав під час травм та
патологічних процесів у ділянці прямої кишки або
анусу. При спорожненні синусів виділявся секрет
із важким різким запахом світло-зеленного
кольору. У деяких тварин кал мав стрічкоподібну
форму. Шерсть у хворих собак тьм’яна, ламка, з
нашаруваннями лупи і секрету сальних залоз.
Волосся погано утримувалося у волосяному
фолікулі. Від собак відчувався неприємний, різкий
запах. У деяких тварин на шкірі хвоста та у
крижовій ділянці відмічені алопеції, інколи
гіперемія.
Внаслідок застосування комплексної терапії
на 2–3 добу після проведеного лікування загальний
стан тварин у дослідній і контрольній групах
поступово покращувався. У тварин першої
дослідної групи виявляли значне покращання
загального стану: вони починали активно
приймати корм, з’явився повноцінний акт
дефекації, місцева температура тіла знаходилася в
межах фізіологічної норми. Місцево відмічали
відсутність
припухлості,
почервоніння
та
болісність як анусу, так і ділянки залоз. Під час їх
компресії виділявся секрет, подібний до
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фізіологічної консистенції та без додаткових
включень.
Свербіж
різних
ділянок
тіла
зменшувався. Клінічні ознаки дерматозів та отитів
(за їх наявності) поступово зникали. У собак
контрольної групи спостерігалося незначне
зменшення припухлості та болісності ділянки
навколо анусу, але ще зберігалися загальне
пригнічення з порушенням прийому корму та
болісність акту дефекації. Секрет залоз у цих
тварин густий, неприємного запаху, з незначними
включеннями.
Комплексне лікування, що включало
застосування емульсії Мастієт Форте у комплексі з
системною
антибіотикотерапією,
короткою
новокаїновою блокадою з цефтриаксоном і
гідрокортизоном та застосуванням іхтіолових
супозиторіїв сприяло скороченню термінів
лікування, порівняно з схемою лікування у
контрольній групі на 3–4 дні. У першій дослідній
групі швидше ніж під час лікування за іншими
схемами проходила больова реакція при пальпації
та інші ознаки запалення – почервоніння та
припухлість ділянки навколо анусу, скоріше
зникала болісність під час акту дефекації. У тварин
першої дослідної групи значно покращився апетит,
зник свербіж інших ділянок тіла та спостерігалося
зниження місцевої температури шкіри навколо
анусу. На 2–3 добу лікування під час здавлювання
залоз виділявся секрет, подібний до фізіологічної
консистенції, без додаткових включень. Клінічні
ознаки дерматозів та отитів зникали поступово, але
інтенсивніше ніж під час лікування іншими
методами. Значно повільніше усі ці процеси
проходили в другій дослідній групі і ще повільніше
у контрольній.
Таким чином, у тварин першої дослідної
групи загальний стан значно покращувався на
відміну від контрольної вже на 2–3 добу лікування,
а в другій дослідній групі на 3–4 добу, тоді як у
контрольній лише на 6–7 добу. Все це доводить
той факт, що включення в схему комплексного
лікування препарату Мастієт Форте і новокаїнової
блокади є ефективним під час лікування
параанальних аденітів у собак.
В результаті досліджень встановлено, що
застосування Мастієт Форте з новокоїновою
блокадою сприяє зникненню ознак запалення і
приводить до клінічного одужання на 2–3 добу
лікування та свідчить про найбільшу ефективність
даного способу лікування параанальних аденітів у
собак серед способів які ми випробовували. На
нашу думку, з метою профілактики запалення
параанальних залоз у собак слід уникати
гіподинамії – тварину слід регулярно вигулювати,
щоб вона мала можливість активно рухатися.
Велике значення в питанні профілактики даного

захворювання має також правильна і раціональна
годівля. Слід відмітити, що в усіх собак з
кон’юнктивітами, дерматозами та отитами
незаразної
етіології
необхідно
проводити
дослідження параанальних синусів з метою
виявлення хронічного перебігу хвороби.
Висновки
1. Захворюваність собак на параанальний
аденіт становить 5,3% від загальної незаразної
патології. Частіше на запалення параанальних
залоз хворіють собаки дрібних порід: пекінеси,
кокер-спанієлі, такси, пуделі, болонки та
безпорідні собаки. Серед крупних порід собак
частіше хворіють вівчарки та ротвейлери.
2. Параанальний аденіт у собак перебігає у
гострий чи хронічний формі, при цьому хвороба
ускладнюється дерматозами, кон’юнктивітами та
отитами. Значно важче захворювання перебігає у
тварин старшої вікової групи.
3. Ускладнення параанальних синуситів
можна розподілити на загальні (дерматози, отити і
кон’юнктивіти) та місцеві (нориці, абсцеси і
флегмони). З ускладнень параанальних аденітів
загального характеру найчастіше реєструються
дерматози. Ускладнення місцевого характеру
зустрічаються рідше.
4. Застосування комплексного лікування
параанального аденіту з використанням Мастієт
Форте та короткої новокаїнової блокади із
гідрокортизоном та цефтриаксоном сприяє
швидкому усуненню запальної реакції та
приводить до клінічного одужання у середньому
на 2–3 добу лікування, що на 3–4 доби швидше,
ніж у контрольній групі.
Перспективи подальших пошуків. На
перспективу планується подальше вивчення
ефективності схем комплексного лікування а також
профілактики параанальних синуситів у собак.
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The correction of cattle diet, taking into account the physiological needs of an organism
in minerals of the corresponding biogeochemical zone or province where the farm is located, as
well as the conditions associated the emergence of a deficit, contributes to the production of
quality livestock products. An urgent task today is the search for environmentally friendly, nontoxic and highly effective preventive drugs of complex action that positively influence the
metabolism of minerals in an animal organism. The purpose of the research is to determine the
clinical state and morphological parameters of cows' blood in the prevention of
microelementosis using the new drug named “Oximinkor”. “Oximinkor” drug formula includes
lactate compounds of Copper, Zinc, Cobalt, succinic acid, sodium salt of humic acids and
glauconite. Clinical parameters of animals were measured using the developed device for
remote diagnosis of OK-1. The morphological indices of cows’ blood were studied by applying
standard methods, and the content of chemical elements was studied by atomic emission
spectrometry (ICP-OES) using Optima 210 DV device. The animals were divided into 2 groups
of 7 cows each. The first (control) group of cows received the main diet, the second
(experimental) group of cows was additionally given “Oximinkor”, 55 g per animal, once a day,
with feed, for 28 days. Blood collection was carried out on the 1st and 28th days of the
experiment. Clinical parameters of cows before and after “Oximinkor” drug administration,
studied with the use of OK-1 device, were within physiological limits. The study was carried
out 1.8 times faster compared to the general measurement methods. After using “Oximinkor”
preparation, on the 28th day of the experiment the cows’ blood contained 16% higher level of
hemoglobin, the level of Copper was 1.3 times higher, Zinc content was 1.4 times higher; in the
leukogram there was a moderate lymphocytosis, and the quantity of erythrocytes was 12.8%
higher compared to the animals of the control group. It was established that the new complex
eco-friendly preparation “Oximinkor” gives stimulating effect on hemopoiesis and metabolism
of Copper and Zinc in the cattle organism The development of new environmentally friendly,
non-toxic preparations for the prevention of mineral metabolism disorders in cattle is a
promising area of veterinary medicine.
Keywords: Copper; Zinc; Cobalt; blood; mineral metabolism

Клінічні та гематологічні показники корів за профілактики мікроелементозів у
центральній біогеохімічній зоні України
Н.Г. Грушанська, В.М. Костенко, М.І. Цвіліховський
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна
У господарстві, розташованому в центральній біогеохімічній зоні визначили клінічний стан та гематологічні
показники корів за профілактики мікроелементозів. Клінічні показники тварин вимірювали з використанням
розробленого приладу для діагностики ОК-1. Морфологічні показники крові корів досліджували стандартними
методами, а вміст хімічних елементів – методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою.
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Виявлено, що клінічні показники корів досліджувані з використанням приладу ОК-1, до і після застосування
препарату “Оксимінкор”, були у фізіологічних межах. З’ясовано, що застосування препарату “Оксимінкор” у дозі 55
г на тварину, 1 раз на добу, з кормом, упродовж 28 діб підвищує вміст гемоглобіну на 16%, вміст Купруму в 1,3 рази
та вміст Цинку в 1,4 рази порівняно з тваринами контрольної групи. Установлено стимулюючий вплив нового
комплексного екологічно безпечного препарату “Оксимінкор” на гемопоез та метаболізм Купруму й Цинку в
організмі великої рогатої худоби.
Ключові слова: Купрум, Цинк, Кобальт, кров, обмін мінеральних речовин

Вступ
Мікроелементози тварин відносять до
ензоотичних захворювань, оскільки вони зумовлені
недостатністю або надлишком рухомих форм
біогенних елементів у ґрунтах, водних джерелах і
рослинах
відповідних
місцевостей.
Вони
зустрічаються у сільськогосподарських тварин
частіше в біогеохімічних зонах і провінціях із
відповідним проявом макро- чи мікроелементозів,
завдаючи
значних
економічних
збитків
тваринництву.
У практичних умовах у тварин часто
визначається комплексний хронічний дефіцит чи
надлишок багатьох макро- і мікроелементів, що
ускладнює діагностику порушень обміну речовин і
організацію лікувально-профілактичних заходів.
Вивчення біогеохімічних зон і провінцій
України, дослідження специфіки клінічного прояву
та перебігу мікроелементозів у великої рогатої
худоби виконані відомими українськими вченими
М. О. Судаковим, В. І. Левченком, та їх учнями
(Sudakov et al., 1991; Slivinska, 2013; Doletsky,
2015). Проте, протягом останніх десятиліть у
біогеохімічних зонах України відбувалися зміни
мінерального складу ґрунтів через антропогенний
вплив (Yehorova, 2011; Sachko et al., 2013;
Veremeyenko and Savrasykh, 2016). Негативна дія
техногенних чинників довкілля, що спричиняють
зміни біогеоценозу за взаємодії з природним
дефіцитом есенційних мікроелементів, сприяє
виникненню та поширенню патології мінерального
обміну в організмі сільськогосподарських тварин,
зокрема, у лактуючих корів (Slivinska, 2013;
Doletsky, 2015; Veremeyenko and Savrasykh, 2016).
Сьогодні
у
ветеринарній
медицині
розроблено і використовується ряд засобів для
профілактики патології мінерального обміну у
тварин (Berkovich, 2007; Platonov et al., 2016). До їх
складу входять різні форми хімічних елементів,
проте пошук екологічно безпечних, нетоксичних і
високоефективних форм профілактичних і
лікувальних засобів, які позитивно впливають на
метаболізм мінеральних речовин в організмі
тварин є перспективним напрямом ветеринарної
медицини.
Мета роботи – з’ясувати клінічний стан та
морфологічні
показники
крові
корів
за
профілактики мікроелементозів з використанням

нового препарату “Оксимінкор”. Для досягнення
мети необхідно визначити клінічні показники корів
з використанням приладу ОК-1 та показники крові
до і після застосування профілактичного
препарату.
Матеріали і методи дослідження
Дослідження проводили у ДП «Дослідне
господарство
“Оленівське”
Національного
наукового центру “Інститут механізації та
електрифікації сільського господарства” (Київська
область). Корови 2–3 лактації з надоєм від 4,5 до
5,5 тис. кг молока за лактацію. Клінічні
дослідження проводили за загальноприйнятими
методами. Клінічні показники: частоту скорочень
серця та рубця, частоту дихання та температуру
тіла
–
досліджували
з
використанням
експериментальної діагностичної системи (ОК-1),
побудованої за принципом: датчик – посилювач –
генератор ультракоротких хвиль – модулятор
частоти – антена передавача – антена приймача –
приймач – комп’ютер. Тварин поділили на 2 групи
по 7 корів у кожній. У першій (контрольній) групі
корови отримували основний раціон, у другій
(дослідній) групі – додатково отримували
розроблений нами на основі результатів
попередніх етапів досліджень препарат –
“Оксимінкор”, у дозі 55 г на тварину, 1 раз на добу,
з кормом, упродовж 28 діб. До складу препарату
“Оксимінкор” входять лактатні сполуки Купруму,
Цинку, Кобальту, бурштинова кислота, натрієва
сіль гумінових кислот та
глауконіт. Зразки
стабілізованої гепарином крові в дослідних тварин
відбирали зранку натще з хвостової вени в
одноразові
пробірки,
після
попереднього
клінічного огляду. Протягом 2-х годин відібрані
проби
транспортували
до
лабораторії
з
використанням охолоджувальних елементів. Уміст
гемоглобіну в крові досліджували на біохімічному
аналізаторі “Labline–010” з використанням
стандартного набору реактивів. Морфологічний
склад крові визначали стандартними методами
(Kondrakhin, 1985). Хімічний склад крові корів
визначали методом атомно-емісійної спектрометрії
на приладі Optima 210 DV фірми PerkinElmer.
Також аналізували умови утримання і раціони
годівлі
загальноприйнятими
методиками.
Дослідження проводили згідно принципам
біоетики, що викладені в Декларації Хельсінкі та
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Законі України “Про захист тварин від жорстокого
поводження” (№ 1759-VI від 15.12.2009).
Результати та їх обговорення
Раціони тварин були збалансовані за
основними показниками. Результати визначення
окремих
клінічних
показників
корів
з
використанням розробленого нами діагностичного
приладу ОК-1 свідчать про відсутність достовірної
різниці між показниками тварин контрольної і
дослідної груп на першу і 28-му доби досліду
(табл. 1). Всі показники клінічного стану корів
були в межах фізіологічних коливань (Levchenko et
al., 2004). Спостерігали тенденцію до збільшення
частоти скорочень рубця у тварин дослідної групи
на 28-му добу, що можливо пояснити більш
інтенсивним перебігом процесів травлення у корів
за застосування препарату “Оксимінкор”.
На проведення дослідження клінічних
показників 20-ти корів із використанням приладу
для дистанційної діагностики витрачено 15 хвилин
для розгортання і налаштування приладу і 60
хвилин на вимірювання показників. У дослідах
брали участь 2 людини – оператор, який з
обладнанням знаходився у кабінеті лікаря
ветеринарної медицини та фахівець, який
закріплював передавач і датчики на тваринах.
Якщо даний обсяг робіт виконувати без
використання приладу, то витрати часу складають
у середньому 135 хвилин.
Таким
чином,
за
використання
експериментальної діагностичної системи для
визначення клінічних показників тварин економія
часу складає 1,8 раза, порівняно з класичними
методиками.
Відомо, що показники крові великої рогатої
худоби залежать від фізіологічного стану, раціону,
продуктивності, тощо. У крові корів на першу добу
досліду морфологічні показники за середніми
значеннями знаходились у межах фізіологічних
величин (табл. 2) (Levchenko et al., 2004). Проте, в
крові окремих тварин уміст гемоглобіну був
нижчим за фізіологічні показники. Також, у крові
окремих корів, були зменшеними кількість
еритроцитів та СВГЕ, що свідчить про гіпохромну
анемію. Такі зміни крові тварин можуть

спостерігатись за хронічного дефіциту речовин, які
беруть участь у процесах гемопоезу (Klitsenko et
al., 2001). Співвідношення лейкоцитів у крові корів
на першу добу досліду було у фізіологічних межах
(табл. 2). Також виявлено знижений, порівняно з
нормативними показниками, вміст Кобальту у 10
разів Купруму на 18% та Цинку на 15,6% в крові
корів дослідних груп (див. табл. 3).
На 28-у добу досліду в крові корів
контрольної групи уміст гемоглобіну і кількість
еритроцитів мали тенденцію до зниження (табл. 2).
У крові корів дослідної групи вміст гемоглобіну
був достовірно вищим на 16%, кількість
еритроцитів більшою на 12,8% та незначно
збільшився СВГЕ, порівняно з показниками корів
контрольної групи. За кількістю лейкоцитів у крові
тварин обох груп суттєвих змін не встановлено.
Такі зміни свідчать про стимулюючий вплив
застосованого
профілактичного
препарату
“Оксимінкор” на процеси гемопоезу в організмі
тварин.
Співвідношення лейкоцитів у крові тварин
усіх дослідних груп на 28-у добу досліду суттєво
не змінилося. В лейкограмі корів дослідної групи
мав
тенденцію
до
зменшення
відсоток
сегментоядерних нейтрофілів та був достовірно
вищим відсоток лімфоцитів (табл. 2), проте зміни
відбувались у фізіологічних межах. Відомо, що
лімфоцитоз,
який
перебігає
на
фоні
лейкоцитопенії, за значної нейтропенії, еозинопенії
та олігоцитопенії є показником зниження захисних
сил організму. Показники крові корів дослідної
групи навпаки свідчать про стимуляцію імунітету.
Такі зміни можна пояснити вдалим поєднанням у
складі
препарату
“Оксимінкор”
гумінату,
глауконіту, бурштинової кислоти та органічних
сполук мікроелементів, що також висвітлено в
результатах досліджень інших авторів (Sudakov et
al. 1991; Klitsenko et al., 2001; Slivinska, 2013;
Doletsky, 2015, Platonov et al., 2016).
Враховуючи
те,
що
до
складу
експериментального препарату входили сполуки
Кобальту, Купруму та Цинку досліджено їх уміст у
крові корів на першу і 28-у доби досліду.

Таблиця 1.
Клінічні показники корів за використання приладу ОК-1, M± m, n=10
Показник
Доба досліду
Температура тіла, ºС
Частота скорочень серця, уд/хв
Частота дихання, рухів/хв
Частота скорочень рубця, за 2 хв.

Фізіологічні
межі

контрольна

37,5 – 39,5
50 – 80
12 – 25
3–5

38,4 ± 0,2
69,0 ± 3,1
25,9 ± 0,8
4,1 ± 0,3

Група тварин
дослідна
контрольна
1

дослідна
28

38,2 ± 0,2
67,3 ± 1,9
24,5 ± 1,6
3,7 ± 0,3

38,4 ± 0,3
70,1 ± 1,4
25,6 ± 1,2
3,9 ± 0,2

38,9 ± 0,2
72,9 ± 1,6
28,4 ± 1,7
4,6 ± 0,2
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Таблиця 2.
Показники крові корів до і після застосування препарату “Оксимінкор”, n = 7
Група тварин
контрольна
дослідна
контрольна
дослідна
1 доба досліду
28 доба досліду
84,1–100,3
87,3–102,8
69,5–99,3
91,2–106,1
Гемоглобін, г/л
95–125
(92,89 ± 2,40) (95,04 ± 2,76)
(85,80 ± 5,30)
(99,50 ± 2,28)*
5,53–6,79
5,47–6,77
5,05–6,29
5,65–6,77
Еритроцити, Т/л
5,0–7,5
(6,25 ± 0,16)
(6,05 ± 0,24)
(5,62 ± 0,20)
(6,34 ± 0,14)*
14,69–15,21
13,28–17,54
13,06–17,25
14,44–16,96
СВГЕ, пг
15–20
(14,87 ± 0,09) (15,78 ± 0,50)
(15,25 ± 0,69)
(15,73 ± 0,39)
5,7–9,3
4,8–11,8
6,1–8,5
5,4–10,8
Лейкоцити, Г/л
6–12
(7,10 ± 0,65)
(6,87 ± 0,91)
(7,21 ± 0,51)
(7,26 ± 0,73)
0–2
0–1
0–2
0–1
Базофіли
0–2
(0,3 ± 0,3)
(0,1 ± 0,1)
(0,7±0,4)
(0,1±0,1)
2–10
2–9
2–10
3–7
Еозинофіли
5–8
(6,0 ± 1,2)
(4,4 ± 1,1)
(6,1 ± 1,0)
(4,3 ± 0,8)
0–2
0–1
0–2
0–1
паличкоядерні
2–5
(0,4 ± 0,3)
(0,1 ± 0,1)
(0,6 ± 0,3)
(0,3 ± 0,2)
Нейтрофіли:
25–43
21–37
17–43
17–29
сегментоядерні
20–35
(32,6 ± 2,3)
(27,7 ± 2,7)
(31,5 ± 4,3)
(22,1 ± 1,6)
44–70
51–72
45–76
65–74
Лімфоцити
40–65
(58,0 ± 3,7)
(63,7 ± 2,8)
(57,4 ± 5,2)
(69,4 ± 1,6)*
2–5
2–6
2–5
2–5
Моноцити
2–7
(2,7 ± 0,4)
(3,9 ± 0,7)
(3,6 ± 0,7)
(3,7 ± 0,5)
Примітка. *– Р≤0,05, порівняно з тваринами контрольної групи
Фізіологічні
межі

Лейкограма, %

Показник, Lim (M± m)

Таблиця 3.
Вміст Кобальту, Купруму та Цинку у крові корів до та після застосування препарату “Оксимінкор”, n= 7
Група

Доба досліду

Кобальт, мкмоль/л
1
< 0,03
Контрольна
28
< 0,03
1
< 0,03
Дослідна
28
< 0,03
Фізіологічні межі (Klitsenko H.T., 2001)
0,51 – 0,85
Примітка. * – Р≤0,05 порівняно з тваринами контрольної групи

Гіпокобальтоз у великої рогатої худоби в
умовах
карпатської
біогеохімічної
зони
проявляється анемічністю видимих слизових
оболонок (у 85% тварин) внаслідок гіперхромної
анемії, затримкою росту молодняку, волосяного
покриву та шерсті, спотворенням смаку,
порушенням обміну білків, вуглеводів і, особливо,
мінеральних речовин (Klitsenko et al., 2001). У
бичків на відгодівлі спостерігали порушення
травлення одночасно з виникненням ознак
спотворення смаку. Симптоми гіпокобальтозу
нагадують загальні ознаки гіповітамінозів. Інколи
спостерігають проноси, зниження продуктивності
та вгодованості тварин (Kravtsiv et al., 2007).
У великої рогатої худоби недостатність
Купруму проявляється лизухою. При цьому хворі
тварини втрачають апетит, спостерігається
прогресуюча атрофія міокарда й анемія.
За повідомленнями деяких дослідників
(Sudakov et al., 1991; Kuchinskiy, 2007) нестача
Купруму спричиняє анемію, захворювання кісток у
дорослої великої рогатої худоби і параліч тазових
кінцівок у молодняку, зміну пігментації

Показники
Купрум, мкмоль/л
10,23 ± 0,79
10,41 ± 0,78
9,87 ± 1,03
13,74 ± 0,85*
12,6 – 18,9

Цинк, мкмоль/л
32,80 ± 6,25
38,41 ± 3,69
31,75 ± 2,50
44,49 ± 2,71*
38,2 – 76,5

волосяного покриву, зниження вмісту жиру в
молоці корів.
За
дефіциту
Цинку
спостерігають
порушення процесів кровотворення, обміну
вуглеводів, жирів, білків, енергії. Молодняк хворіє
на А-гіповітаміноз, навіть за надлишку каротину в
раціоні. У тварин спостерігають дерматити,
блювання,
пронос,
кульгання,
порушення
відтворювальної функції та затримка росту.
У крові корів обох груп упродовж всього
експерименту
спостерігали
низький
уміст
Кобальту <0,03 мкмоль/л, але це дискусійне
питання потребує окремого дослідження.
У крові корів дослідної групи на 28-у добу
досліду були вищими показники вмісту Купруму в
1,3 раза, Цинку в 1,4 раза, порівняно з тваринами
контрольної групи (табл. 3).
Отже, кращими були показники вмісту
Купруму та Цинку в крові корів, яким
застосовували експериментальний комплексний
препарат “Оксимінкор”, що свідчить про високий
ступінь засвоєння відповідних мінеральних
речовин із його компонентів.
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Фізіологічна потреба організму великої
рогатої худоби в макро- і мікроелементах в умовах
інтенсивного
виробництва
не
може
забезпечуватись лише споживаним кормом. Тому,
пошук щодо розроблення нових екологічно
безпечних
та
нетоксичних
засобів
для
профілактики порушень обміну мінеральних
речовин, які застосовують пероральним шляхом
триває.
Висновки
1. Досліджені з використанням приладу ОК1 клінічні показники корів до та після застосування
препарату “Оксимінкор” знаходились у межах
фізіологічних величин. Витрати часу на
дослідження клінічних показників у 1,8 раза
менші, порівняно з класичними методами
вимірювань.
2. У крові корів уміст гемоглобіну, кількість
еритроцитів і лейкоцитів, СВГЕ та лейкограма на
першу добу досліду були у межах фізіологічних
величин, а також знижені вміст Кобальту у 10
разів, Купруму – на 18 % та Цинку – на 15,6 %,
порівняно з нижньою фізіологічною межею.
3. Застосування
коровам
препарату
“Оксимінкор” протягом 28 діб за профілактики
мікроелементозів достовірно підвищує в крові
вміст гемоглобіну на 16%, кількість еритроцитів на
12,8%, а в лейкограмі спостерігається помірний
лімфоцитоз, порівняно з тваринами контрольної
групи.
4. Застосування препарату “Оксимінкор”
коровам протягом 28 діб за профілактики
мікроелементозів достовірно підвищує в крові
вміст Купруму в 1,3 раза, Цинку в 1,4 раза,
порівняно з цими показниками у тварин
контрольної групи.
Перспективи подальших розробок.
Перспективним є розроблення і застосування
у ветеринарній медицині та скотарстві нових
екологічно безпечних, нетоксичних засобів, які
виробляються з вітчизняної сировини. Питання
щодо впливу нових експериментальних препаратів
на клінічні, морфологічні, імунологічні показники
та обмін мінеральних речовин в організмі великої
рогатої худоби у різних біогеохімічних зонах
України потребує подальшого дослідження.
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The research article presents data of a comprehensive analysis (conducted using clinical
and biochemical methods) of goats of Zaanen breed aged 3 to 5 years. When analyzing animals
using clinical methods, according to the generally accepted scheme, our attention was drawn to
the presence of such heart condition symptoms as dyspnea, edema, cyanosis of mucous
membranes, endocardial murmurs and changes in cardiac sounds. When clinical pathology
revealed cardiac pathologies in animals, a serum blood test was carried out using biochemical
methods, among which the most important diagnostic significance was given to cardioselective
enzymes (aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, creatine phosphokinase and its
MB-isozyme). Additionally, we determined the content of total protein, urea and creatinine. To
determine the informative value of connective tissue indices in the diagnosis of this pathology,
the content of glycoproteins, chondroitin sulfates and fractions of glycosaminoglycans. was
analyzed in goat serum. During the research, we formed 2 groups of goats: control (clinically
healthy animals) and experimental one (animals with cardiovascular collapse according to the
clinical examination). In the experimental group of goats, the main symptoms were an increase
of heart rate, pulse, and intensification of heart beats. In addition, 2 animals showed edemas in
submaxillary and dewlap areas. In the experimental group of goats, a significant increase by 2
times in activity of aspartate aminotransferase was observed, creatine phosphokinase was
increased by 1.76 times and its MB isoenzyme was revealed in 100% of animals. But in the
goats of experimental group, along with the clinical and biochemical changes typical for heart
insufficiency, there were no signs of a metabolic disorder in the connective tissue components
(such as glycoproteins, chondroitin sulfates, total glycosaminoglycans and their I, II, III
fractions). The data obtained coincide with similar studies of horses in which, in the presence of
arrhythmia and increased activity of creatine phosphokinase and aspartate aminotransferase,
there was no change in the level of indicators of connective tissue condition. We conducted
these studies earlier and published them in the corresponding research article.
Keywords: blood serum; glycoproteins; chondroitinsulfates; glycosaminoglycans;
heart; pathology

Біохімічні показники сполучної тканини за серцево-судинної недостатності в кіз
Д.В. Кібкало, О.П. Тимошенко, Г.В. Вікуліна
Харківська державна зооветеринарна академія, Харків, Україна
Наведена інформація щодо діагностичної значимості біохімічних показників стану сполучної тканини за
серцевої патології у кіз віком від 3 до 5 років, що розглядаються у комплексі з кардіоспецифічними показниками та
клінічними методами дослідження. Встановлено, що початкова стадія серцево-судинної недостатності в кіз
характеризується наступними клінічними проявами – підвищенням частоти пульсу і серцевих скорочень та
розбіжності між ними, посиленням серцевого поштовху, наявністю патологічних шумів різного походження за
аускультації; за результатами біохімічного аналізу сироватки крові – підвищенням активності
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аспартатамінотрансферази, креатинфосфокінази та її МВ-ізоферменту на тлі відсутності змін рівня показників стану
сполучної тканини – глікопротеїнів, хондроїтинсульфатів та фракцій глікозаміногліканів.
Ключові слова: сироватка крові; глікопротеїни; хондроїтинсульфати; глікозаміноглікани; серце; патологія

Вступ

Матеріал і методи досліджень

Останні
дослідження
гуманної
та
ветеринарної медицини свідчать про те, що
наслідком багатьох інфекційних і неінфекційних
захворювань є порушення метаболізму сполучної
тканини, що істотно впливає на виникнення та
розвиток багатьох патологічних процесів, а іноді
відіграє провідну роль у подальших структурних і
функціональних змінах органів. Тому вивчення
ролі та місця сполучної тканини в патогенезі
внутрішніх захворювань є одним із актуальних
наукових напрямів у ветеринарній медицині
(Ferlazzo et al., 1997; Morozenko, 2014). У гуманній
медицині багато дослідників вивчають генетично
обумовлені патології сполучної тканини – системні
дисплазії. У ветеринарній медицині захворювання,
пов’язані з порушеннями метаболізму цієї тканини,
відносно нещодавно почали вивчатися в деяких
видів свійських тварин, а саме: за хвороб
респіраторної та репродуктивної системи, печінки,
нирок,
сечовидільних
шляхів,
кістковосуглобового апарату тощо (Kartashov et al., 2005;
Sjegodin, 2007; Maslak et al., 2010; Parashhenko,
2011; Vikulina, 2012).
Серед них є роботи, присвячені патології
серцево-судинної системи, але, в основному, ці
роботи носять експериментальний характер або ж
присвячені хворобам дрібних домашніх тварин та
коням (Pivnenko et al., 2005; Kibkalo, 2010).
Захворювання серця у тварин часто
перебігають латентно та залишаються не
діагностованими (Kuz'mina, 1999; Bogdanova and
Donskaja, 2000; Noè et al., 2003; Danylenko, 2005;
Trevisi et al., 2005; Dorohova, 2007). Для успішного
лікування
серцево-судинних
захворювань
надзвичайно важливо поставити діагноз на ранніх
стадіях, до появи дистрофічних та деструктивних
змін.
У кіз захворювання серцево-судинної
системи становлять до 42% від загальної маси
захворювань незаразної етіології тварин цього виду
(Bogdanova and Donskaja, 2000; Danylenko, 2005),
значна частина з яких у жуйних пов’язана з
дистрофічними змінами міокарда, як наслідок
хронічної гіпоксії, інтоксикації або його
недостатнім живленням, що призводить до
виникнення деструктивних або ж дистрофічних
змін (Bogdanova and Donskaja, 2000; Dorohova,
2007). Тому метою роботи було виявлення змін
показників стану біополімерів сполучної тканини
за серцево-судинної недостатності в кіз.

Дослідження проводили на базі НВЦ
“Рослинництва і тваринництва Харківської
державної зооветеринарної академії”. Об’єктом
досліджень були кози-самиці зааненської породи,
віком 3–5 років. Тварин обстежували за загально
прийнятою схемою клінічного дослідження
тварин.
Особливу увагу при збиранні анамнестичних
даних та первинному огляді тварин звертали на
наявність ознак серцевої недостатності, а саме:
задишки, набряків, ціанозу слизових оболонок,
хрипів у легенях, змін тонів серця за аускультації
та ендокардіальних органічних шумів.
За
результатами
загально-клінічного
обстеження, які описані у нашій попередній роботі
(Kibkalo et al., 2010), було сформовано дві групи
кіз.
До дослідної групи увійшли п’ять тварин, у
яких спостерігалися порушення діяльності
серцево-судинної системи, зокрема збільшення
частоти серцевих скорочень (4 тварини),
розбіжності між частотою серцевих скорочень і
частотою пульсу (2 тварини), посилення серцевого
поштовху (1 тварина), наявність ендокардіальних
шумів серця (2 тварини), зміни другого тону серця
(2 тварини). Крім того, з анамнезу відомо, що у 2-х
тварин спостерігали післяродові залежування та
стійкі набряки підщелепового простору в ділянці
підгруддя. Отже, з отриманих результатів можна
зробити висновок, що у тварин дослідної групи
встановлена серцево-судинна недостатність на
різних етапах розвитку.
До контрольної групи увійшли 15 клінічно
здорових кіз, без клінічних ознак патології
серцево-судинної системи.
У тварин обох груп проводили відбір зразків
крові з ранку натщесерце шляхом пункції яремної
вени
та
отримували
сироватку
крові
центрифугуванням після утворення згустку при
3000 обертів за хвилину 15 хвилин. Лабораторні
дослідження проводили на базі біохімічної
лабораторії Інституту патології хребта та суглобів
ім. проф. М.І. Ситенка АМНУ міста Харкова.
У сироватці крові визначали:
 активність
аланінта
аспартатамінотрансферази (АлАТ та АсАТ) –
кінетичним
методом
(за
допомогою
діагностичного набору ТОВ НВП “ФілісітДіагностика”),
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 активність креатинфосфокінази (КФК) та
її МВ-ізоферменту (КФК-МВ) – кінетичними
методами,
 вміст глікопротеїнів (ГП) – за методом
Штейнберг-Доценка,
 вміст хонроїтинсульфатів (ХСТ) – метод
Nemeth-Csoka у модифікації Л.І. Слуцького,
 фракційний склад глікозаміногліканів
(ГАГ´с) – нефелометричним методом (Levchenko
et al., 2010).
Крім загально-клінічних і біохімічних
досліджень проводили електрокардіографічні
дослідження за допомогою п’ятиканального
апарату – ЕК1Т-03М2, силою імпульсу 1 млв та
швидкості стрічки 25 см/хв.
Отримані результати оброблені статистично
за допомогою методів варіаційної статистики з
використанням програм Statistica 6.0 (StatSoft Inc.
USA).
Результати та їх обговорення
При проведенні електрокардіографічних
досліджень не вдалося отримати достатньо
інформативну та придатну для розшифровування
кардіограму, оскільки лякливість і рухливість кіз,
їх прагнення скинути електроди, створювали
великі перешкоди, навіть до западання термічного

самописця. Отже, дана ситуація призвела до
неможливості отримання коректної кардіограми.
При порівнянні результатів біохімічних
досліджень сироватки крові тварин обох груп
встановлено наступні відмінності. Зокрема,
активність АлАТ у тварин обох груп знаходилась у
межах норми (20–40 Од/л), але дещо різнилася між
значеннями (так, у хворих тварин її показники
складали 27,5 ± 1,31 проти здорових 34,2 ± 1,62
Од/л, що різняться на 19,8% із вірогідністю р <
0,05). Активність АсАТ у тварин дослідної групи
вірогідно (р  0,01) та на 95% вища і становила
61,4 ± 3,45 Од/л. При цьому у тварин контрольної
групи активність АсАТ склала 31,4 ± 1,17 Од/л.
Отже, відносно норми (25–45 Од/л) у хворих
тварин вона вища на 36,4%. Активність КФК у
хворих кіз становила 163  5,00 Од/л, а у клінічноздорових 92,7 ± 5,11 Од/л, що вірогідно (р  0,01)
вище на 75,8 %. Активність КФК-МВ у хворих
тварин становила 21,5  1,71 Од/л, а у тварин
контрольної групи 16,1  0,74 Од/л, що вірогідно
вище (р  0,05) на 33,5% (рисунок). Нажаль,
нормативні значення для КФК та її МВ-фракції у
тварин даного виду ще є недостатньо з’ясованими
та у літературі не знайдені.
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Рисунок. Активність ферментів сироватки крові клінічно здорових кіз і за серцево-судинної
недостатності
Таблиця.
Показники стану сполучної тканини в сироватці крові клінічно здорових та хворих кіз (М±m)
Групи тварин

ГП, од.

ХСТ, г/л

Хворі (n=5)
Здорові (n=15)

0,60 ± 0,01
0,60 ± 0,62

0,12 ± 0,01
0,11 ± 0,01

Сума ГАГс,
од.
11,68 ± 0,58
10,20 ± 0,62

У таблиці наведено дані щодо вмісту
показників стану сполучної тканини в сироватці
крові кіз із ознаками серцевої недостатності та
клінічно здорових тварин. Виявилось, що в обох

I фракція
ГАГ, од.
6,78 ± 0,36
5,90 ± 0,55

II фракція
ГАГ, од.
2,86 ± 0,24
2,63 ± 0,08

III фракція
ГАГ, од.
2,02 ± 0,14
2,00 ± 0,17

групах тварин показники достовірно не
відрізнялись і вкладались у межі норми для даного
виду тварин.
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У той же час на наявність серцевої
недостатності внаслідок патології міокарду в кіз
свідчить гіперферментемія за рахунок зростання
таких кардіоспецифічних ферментів, як АсАТ,
КФК та її ізоферменту – МВ-фракції.
За результатами дослідження кіз із ознаками
патології серцево-судинної системи (збільшення
частоти серцевих скорочень, розбіжність між їх
частотою та частотою пульсу, посилення серцевого
поштовху, наявність ендокардіальних шумів та
зміни другого тону серця, у деяких випадках
післяродове залежування, яке супроводжувалось
стійкими набряками підщелепного простору та в
ділянці
підгруддя)
діагноз
підтверджений
результатами біохімічних досліджень. Вірогідним
виявилося підвищення активності АсАТ у 2,0 рази
та КФК у 1,76 рази у 100% тварин порівняно з
клінічно здоровими тваринами поряд зі зростанням
активності МВ-КФК в усіх тварин. Стосовно змін
показників стану біополімерів сполучної тканини,
а саме ГП, ХСТ та глікозаміногліканограми, за
серцево-судинної недостатності в кіз нашими
дослідженнями їх не виявлено.
Результати, які отримані раніше за
обстеження
коней
із
аритміями
та
гіперферментемією КФК та АcАТ, але без видимих
клінічних ознак серцево-судинної недостатності,
співпадають із даними щодо відсутності змін рівня
показників стану біополімерів сполучної тканини в
кіз (Кibkalo, 2010; Кіbkalo et al., 2010). На той час у
коней виявили роздвоєння першого тону в 2
тварин, синусові аритмії на електрокардіограмі, в 2
тварин відмічали швидку втомлюваність. В усіх
тварин вірогідно (р  0,05) підвищений рівень МВКФК – 20,5–46,6 Од/л проти значення в клінічно
здорових 18,1–26,2 Од/л. Також вірогідно (р  0,01)
підвищувалось співвідношення МВ-КФК/загальна
КФК та складало 16,9–31,5 проти 9,3–15,6 %
відповідно. Вірогідної різниці між вмістом
глікопротеїнів, ХСТ і фракцій ГАГ у сироватці
крові клінічно здорових та тварин із ознаками
серцево-судинної патології не виявлено (Кibkalo,
2010).
Проте, за дилатаційної міокардіодистрофії
(ДКМП) у собак (Pivnenko et al., 2005) та за
розвиненої форми серцево-судинної недостатності
виявлені вірогідні зміни вмісту показників
метаболізму сполучної тканини в сироватці крові, а
саме підвищення ХСТ та фракцій ГАГ. За ДКМП у
сироватці крові собак різної статі підвищений
вміст хондроїтинсульфатів. Так, у самців на 20,1%
та у самиць на 15,5%. У самиць підвищений на
75% рівень ІІІ фракції ГАГ, що пов’язано з
підвищенням концентрації гепарансульфатів.
Відношення вмісту І фракції до вмісту ІІ фракції ІІ
ГАГ в обох групах і в інтактних тварин були
однаковими. Ці дані є свідченням перебудови

сполучної тканини серця собак, хворих на ДКМП,
що супроводжується викидом у загальний
кровообіг продуктів катаболізму протеогліканів
міокарда. За розвитку ДКМП, яка ускладнена
миготливою аритмією, метаболічні процеси в
сполучній тканині міокарда мають наступні
показники – у сироватці крові значно підвищується
концентрація загальних хондроїтинсульфатів (на
69%) та стає меншим співвідношення І фракції
ГАГ до ІІ (на 20%) порівняно з собаками, хворими
на ДКМП без миготливої аритмії. При миготливій
аритмії у собак при ДКМП із ушкодженого
міокарду у загальний кровообіг виходить
хондроїтин-4-сульфат, який заміщується у
сполучнотканинних прошарках серцевого м’язу на
хондроїтин-6-сульфат. Це є показником фіброзу
міокарда та зниження еластичності стінки судин.
Отже, з наведених даних можна зробити
висновок про діагностичну інформативність
показників стану сполучної тканини за розвитку
ДКМП у собак.
У наших дослідженнях патологія серця у кіз
пов’язана з порушенням трофіки міокарда та
виникненням аритмій. Відсутність змін показників
стану біополімерів сполучної тканини сироватки
крові є свідченням розвитку дистрофічних
процесів
у
міокарді
без
розростання
сполучнотканинного компоненту.
Таким чином, гіперферментемія середнього
ступеня (до 2-х разів), яка не супроводжується
достовірними змінами рівня показників сполучної
тканини в кіз є підтвердженням наявності у тварин
ранньої стадії захворювання серцево-судинної
системи, на тлі її недостатності. У той же час,
захворювання на цій стадії в кіз перебігає без
значних змін структури сполучної тканини
міокарду. За даними J. Ausma зі співавторами
довгострокова (9-23 тижні) експериментальна
фібриляція передсердь у кіз приводила переважно
до структурних змін міоцитів передсердь та
шлуночків. У значної частини міоцитів передсердь
(до 92%) виявили виразні зміни їх клітинних
субстратів, а саме: втрату міофібрил, накопичення
глікогену, зміни форми та розміру мітохондрій,
фрагментацію саркоплазматичного ретикулуму та
дисперсію ядерного хроматину. Ці зміни
супроводжувались збільшенням розміру міоцитів
(до 195%). Проте практично не виявлено ознак
типової клітинної дегенерації і міолітичних змін
клітин (Ausma et al., 1997).
Висновки
Початкова
стадія
серцево-судинної
недостатності в кіз характеризується такими
клінічними проявами – підвищенням частоти
пульсу, частоти серцевих скорочень і розбіжності
між ними, посиленням серцевого поштовху,
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наявністю патологічних шумів різного походження
за аускультації. За результатами біохімічного
аналізу – підвищенням активності АсАТ, КФК,
МВ-КФК, що є показником цитолітичного
синдрому внаслідок руйнування клітин міокарду,
на тлі відсутності змін рівня показників стану
сполучної
тканини
(ГП,
ХСТ
та
глікозаміногліканограми).
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The development of rapid methods for assessing the safety and quality of meat raw
materials and the sanitary state of technological equipment is always an acute issue. The paper
presents the results of researches on evaluation of the developed way to define the quantitative
contents of psychotropic microorganisms in beef meat and washouts from the equipment of
meat-processing enterprises. To determine the number of psychotropic microorganisms we used
a standard microbiological method when the segregation of psychotropic microorganisms from
products of animal origin was carried out at a temperature of 6.5° C and incubated for 10 days.
The method for isolating psychrotrophic microorganisms from meat and factory equipment of
meat processing enterprises was developed. This method involves incubating inoculation at a
temperature of 19 ± 1° C for 72 hours and counting the number of colonies formed. It has been
established that in the washouts selected from cooled and frozen beef carcasses, which in the
standard method had an insignificant content of psychotropic bacteria – 103 CFU / cm3 per
washout, the deviation in the amount of microflora in the developed method did not exceed
5.0%. In beef washouts with the number of psychotropes of 104 or more CFU/cm3 in the
standard method, with the help of determined method we found an increase of psychotropic
bacteria from 4.1 to 8.7 %. Almost the same trend was observed in the study of the washouts
from selected equipment of meat-processing enterprises. When studying the morphological
composition of the isolated microflora applying the standard and developed methods, it was
found that an increase in the number of psychrotrophic microorganisms in the developed
method occurs due to the development of Gram-positive rods and coccal forms of bacteria.
Thus, a method has been developed for the quantitative determination of psychotropic
microorganisms in meat and the equipment of meat processing enterprises, which makes it
possible to isolate psychotropic microorganisms 3.3 times faster than in the standard way and to
assess the sanitary and hygienic state of production.
Key words: psychrotrophic microflora; method of estimation of meat; washings from
equipment of meat processing enterprises
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Наведено результати досліджень щодо оцінки розробленого способу визначення кількісного вмісту
психротрофних мікроорганізмів із м’яса яловичини та змивів із обладнання м’ясопереробних підприємств. Для
визначення кількості психротрофних мікроорганізмів використали класичний стандартний мікробіологічний метод,
у якому виділення психротрофних мікроорганізмів із продуктів тваринного походження проводять за температури
6,5 °С інкубація протягом 10 діб. Розроблений спосіб виділення психротрофних мікроорганізмів із м’яса та
технологічного обладнання м’ясопереробних підприємств передбачає інкубацію посівів за температури 19,0 ± 1,0 °С
протягом 72 годин і підрахунок кількості утворених колоній. Встановлено, що у змивах відібраних із приморожених
і заморожених яловичих туш, які у класичному способі мали незначний уміст психротрофних бактерій – 103
КУО/см3 змиву, відхилення у кількості мікрофлори в розробленому способі не перевищувало 5,0%. У змивах із
яловичини з кількістю психротрофів у класичному способі 104 і більше КУО/см3, виявили збільшення у
розробленому способу психротрофних бактерій від 4,1 до 8,7%. Практично аналогічну тенденцію відмічали і при
дослідженні змивів відібраних із обладнання м’ясопереробних підприємств. При досліджені морфологічного складу
виділеної мікрофлори в класичному та розробленому способах виявлено, що збільшення кількості психротрофних
мікроорганізмів у розробленому способі відбувається за рахунок розвитку грампозитивних паличок і кокових форм
бактерій. Розроблений спосіб кількісного визначення психротрофних мікроорганізмів із м’яса та обладнання
м’ясопереробних підприємств дає можливість у 3,3 рази швидше виділити психротрофні мікроорганізми, порівняно
з класичним способом і оцінити санітарно-гігієнічний стан виробництва.
Ключові слова: психротрофна мікрофлора; спосіб оцінки м’яса; змиви з обладнання м’ясопереробних
підприємств

Вступ
Одним із основних завдань, які стоять перед
харчовою галуззю, є забезпечення внутрішнього
ринку високоякісною м’ясною продукцією
вітчизняного виробництва та її просування на
зовнішні ринки. У розвитку даної галузі
першочерговим завданням потрібно ставити
забезпечення населення безпечною продукцією.
Проте, в сучасних умовах, для збереження якості
та безпечності більшості м’ясних продуктів
необхідно використовувати холодильне зберігання
за різних температур (Maslikov, 2007; Salata et al.,
2017). Застосувавши ту чи іншу температуру для
зберігання м’яса та м’ясопродуктів можна
загальмувати
чи
сповільнити
діяльність
мікрофлори (Bal'-Prilipko et al., 2006; Salata and
Kukhyn, 2017b). Так, у неохолодженому м’ясі та
продуктах переважає мезофільна аеробна і
факультативно анаеробна мікрофлора. У той же
час, за їх зберігання в охолодженому стані домінує
психротрофна (холодолюбива) мікрофлора, і саме
вона, буде спричиняти технологічні вади та
впливати на санітарно-гігієнічні показники
(Semaniuk et al., 2005).
Нині актуальною у м’ясній промисловості
залишається проблема визначення кількісного
вмісту психротрофної мікрофлори в охолодженому
м’ясі та готових м’ясних продуктах, які
зберігаються в умовах холодильника (Yefimova and
Kasiachuk,
2013).
Адже
при
зберіганні
охолодженого м’яса та м’ясних продуктів
кількісний і якісний склад мікрофлори поступово
змінюється та, як ми відмічали, така група
мікроорганізмів як мезофільна (МАФАнМ) втрачає
своє показове значення гігієнічної безпечності
продукції. У той же час, психротрофна мікрофлора
продовжує активно розвиватися та стає

домінантною, а також, розмножується не тільки на
поверхні, а й у середині м’ясного продукту (Salata
and Kukhyn, 2017a).
На даний час існуючий стандартний метод
(Gruetzmacher and Bradley, 1999; DSTU IDFA:
2003, 2005) передбачає визначення вмісту
психротрофної мікрофлори в харчових продуктах
за температури інкубації посівів 6,5 ± 0,5 °С
протягом 10 діб. Такий метод, хоч і є арбітражний,
проте він досить довготривалий у часі та не дає
швидкої відповіді про обсіменіння м’яса умовнопатогенними
і
технічно-шкідливими
мікроорганізмами. Тому розробка методів, які б
враховували, крім кількісного ще й якісний склад
психротрофної мікрофлори, а також давали
швидкий результат є актуальним для переробних
підприємств.
Мета роботи – розробити швидкий спосіб
визначення кількісного вмісту психротрофних
мікроорганізмів із м’яса та змивів із обладнання
м’ясопереробних підприємств.
Матеріал і методи досліджень
Експериментальні дослідження проводили в
лабораторіях Тернопільської дослідної станції
Інституту
ветеринарної
медицини
НААН,
Львівського
національного
університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.
Ґжицького та на м’ясопереробних підприємствах
Львівської і Тернопільської областей.
Відбирання проб яловичини та змивів із туш
проводили згідно з методичними рекомендаціями
(Yakubchak et al., 2005). Мікробіологічні
дослідження м’яса і його зберігання проводили
згідно з ГОСТ 21237 та Регламенту комісії ЄС
№2073/2005.
Для
визначення
кількості
психротрофних мікроорганізмів здійснювали посів
1 см3 змиву або його десятикратних розведень у
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чашки Петрі, заливали 15 см3 розплавленого і
остиглого до 45,0 ± 5,0 °С МПА, інкубацією
посівів проводили за температури + 6,5 ºС
протягом 10 діб (DSTU IDFA: 2003, 2005).
Досліджено 51 пробу примороженого та
замороженого м’яса і 27 проб змивів із
технологічного
обладнання
м’ясопереробних
підприємств. У дослід взято проби з високим
умістом психротрофних мікроорганізмів на
поверхні туш (більше 105 КУО/см3 змиву з
поверхні) та у змивах із обладнання більше 103
КУО/см3, і проби з незначним вмістом
мікроорганізмів.
Результати та їх обговорення
Розроблено спосіб виділення психротрофних
мікроорганізмів із м’яса та технологічного
бладнання м’ясопереробних підприємств. Даний
спосіб
передбачає
інкубацію
посівів
за
температури 19,0 ± 1,0 °С протягом 72 годин і
підрахунок
кількості
утворених
колоній.

Підвищення температури інкубації посівів до +
19,0 ± 1,0 °С сприяє швидкому розвитку
психротрофних мікроорганізмів протягом 72
годин, подальша інкубація недоцільна, так як крім
психротрофних
мікроорганізмів
починають
утворювати колонії мезофільні бактерії. Результати
порівняльних досліджень кількісного вмісту
мікроорганізмів у класичному методі та
запропонованому наведено у таблиці.
У змивах відібраних із приморожених і
заморожених яловичих туш, які у класичному
способі мали незначний вміст психротрофних
бактерій – 103 КУО/см3 змиву, відхилення у
кількості мікрофлори у розробленому способі не
перевищувало 5,0%. У змивах із яловичини з
кількістю психротрофів у класичному способі 104 і
більше КУО/см3, виявили збільшення у
розробленому способу психротрофних бактерій від
4,1 до 8,7%.

Таблиця.
Порівняння кількісного вмісту психротрофних мікроорганізмів у класичному і розробленому способі,
M ± m, n = 78
№ проби

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Кількість психротрофних мікроорганізмів, КУО/см3 змиву з поверхні м’яса, або
см3 змиву з обладнання
класичний спосіб
розроблений спосіб
Змиви з поверхні яловичиних туш
7,6 ± 0,2×103
7,9 ± 0,2×103
3
4,0 ± 0,1×10
4,2 ± 0,1×103
3
9,3 ± 0,2×10
9,7 ± 0,3×103
3
6,0 ± 0,2×10
6,3 ± 0,2×103
3
8,7 ± 0,1×10
9,1 ± 0,3×103
4
2,3 ± 0,1×10
2,5 ± 0,1×104
4
4,6 ± 0,1×10
4,9 ± 0,1×104
7,8 ± 0,2×104
8,3 ± 0,3×104
4
3,7 ± 0,2×10
3,9 ± 0,1×104
4
8,9 ± 0,3×10
9,3 ± 0,3×104
5
1,3 ± 0,1×10
1,4 ± 0,1×105
5
1,8 ± 0,2×10
1,9 ± 0,1×105
5
5,6 ± 0,2×10
5,8 ± 0,2×105
5
7,9 ± 0,3×10
8,3 ± 0,2×105
8,7 ± 0,3×105
9,1 ± 0,1×105
5,9 ± 0,2×106
6,2 ± 0,2×106
9,6 ± 0,3×106
10,0 ± 0,1×106
Змиви з обладнання м’ясопереробних підприємств
2,4±0,1×102
2,5±0,2×102
2
5,7±0,2×10
6,1±0,2×102
2
6,7±0,3×10
7,2±0,3×102
3
3,4±0,1×10
3,7±0,2×103
3
7,6±0,2×10
7,8±0,3×103
3
8,3±0,3×10
8,7±0,3×103
4
2,5±0,1×10
2,8±0,3×104
5,1±0,2×104
5,5±0,2×104
7,4±0,3×104
7,7±0,3×104

Практично аналогічну тенденцію відмічали
при дослідженні змивів відібраних із обладнання
м’ясопереробних підприємств. У змивах із

Відхилення
класичного
способу, %
+ 3,9
+ 5,0
+ 4,3
+ 5,0
+ 4,6
+ 8,7
+ 6,9
+ 6,4
+ 5,4
+ 4,5
+ 7,6
+ 5,5
+ 3,6
+ 5,1
+ 4,6
+ 5,1
+ 4,1
+ 4,2
+ 7,0
+ 7,5
+ 8,2
+ 2,6
+ 4,8
+ 12,0
+ 7,8
+ 4,0

незначною кількістю психротрофної мікрофлори
до 103 КУО/см3 (відмінна чистота обладнання
згідно вимог), вміст психротрофів у розробленому
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Склад психротрофної
мікрофлори мяса, %

способі не перевищував 7,5%, а при більшій
кількості мікроорганізмів – до 12,0 %.
Результати досліджень морфологічного
складу виділеної мікрофлори в класичному та
розробленому способах наведено на рис. 1 та 2.
Незначне збільшення кількості психротрофних
мікроорганізмів
у
розробленому
способі
відбувається за рахунок розвитку грампозитивних
паличок і кокових форм бактерій. Даних форм
мікроорганізмів на 3–5 % більше у розробленому
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

способі, порівняно з класичним. Таким чином
розроблений спосіб виділення і визначення
кількісного вмісту психротрофних мікроорганізмів
із примороженого та замороженого м’яса і
технологічного
обладнання
м’ясопереробних
підприємств дозволяє швидше (у 3,3 рази)
виділити психротрофні мікроорганізми та оцінити
санітарно-гігієнічний стан виробництва.

88,3
79,4

7,5

12,9

4,2

Класичний спосіб
Грамнегативні палички
Грампозитивні палички

7,7

Розроблений спосіб
Кокові форми

Склад психротрофної
мікрофлори обладнання, %

Рис. 1. Морфологічний склад психротрофної мікрофлори змивів із поверхні охолоджених яловичих туш
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

90,5
82,7

6,7

10,1

2,8

Класичний спосіб
Грамнегативні палички

7,2

Розроблений спосіб

Грампозитивні палички

Кокові форми

Рис. 2. Морфологічний склад психротрофної мікрофлори змивів із обладнання м’ясопереробних
підприємств
Висновки
1.
Розроблено
спосіб
кількісного
визначення психротрофних мікроорганізмів із
м’яса та обладнання м’ясопереробних підприємств,
який дає можливість у 3,3 рази швидше виділити
психротрофні мікроорганізми і оцінити санітарногігієнічний стан виробництва.
2.
Встановлено,
що
за
допомогою
розробленого способу виділяється, у середньому

на 5,3 ± 0,33 % більше психротрофних
мікроорганізмів
із
примороженого
та
замороженого м’яса і на 6,5 ± 0,96 % зі змивів із
технологічного
обладнання
м’ясопереробних
підприємств.
3. Виявлено, що
збільшення кількості
психротрофних мікроорганізмів у розробленому
способі відбувається за рахунок розвитку
грампозитивних паличок та кокових форм
бактерій.

Science and Technology Bulletin оf SRC for Biosafety and Environmental Control of AIC, 2018, 6 (1)

33

Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК, Т.6. №1, 2018

Перспективи подальших досліджень.
Полягають у впровадженні розробленого способу у
лабораторіях для оцінки безпечності замороженого
і примороженого м’яса, а також визначення
санітарного стану обладнання на м’ясопереробних
підприємствах.
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The paper presents the data of the morphometric structure of Toxascaris leonina
nematode (Linstow, 1902), a causative agent of widespread helminthic disease of carnivorous
animals. The aim of the research was to establish and compare the morphometric parameters of
mature Toxascaris leonina helminths and their eggs derived from domestic pets (Felis silvestris
catus) and wild cats (Panthera leo). The studies were conducted in 2017, and the ground for it
were sexually mature males and females obtained after deworming of animals. Different
morphological and metric parameters for the imago helminth were the length and width of their
body, the size of the spicules, the structure of the tail and the anterior and posterior part. While
examining eggs, the shape, color, and size of shells were taken into account. It was established
that females of Toxascaris selected from domestic and wild cats are characterized by larger
lengths (by 26% and 26.6%) and body width (by 50.6 and 53.3%) compared to males. Average
indicators of the length and width of the body of Toxascaris and the size of their eggs in
domestic cats are higher than similar indicators of helminths obtained from wild cats. The body
weight of the Toxascaris leonina males was 24.4% (p <0.05), and the width was 14.6% higher
than that of the worms obtained from lions – 4.42 ± 0.7 cm and 0.35 ± 0,13 cm respectively.
The average body length of females of Toxascaris leonina in domestic cats is 23.9% higher (p
<0.05) than wild cats – 6.02 ± 1.12 cm. The metric indices of Toxascaris eggs in domestic cats
are characterized by larger sizes and widths by 15.6% and 14.7% (p <0.05) than the indices of
Toxascaris eggs in wild cats (78.76 ± 2.54 × 66.44 ± 3.66 μm). The described differences in the
metric parameters of the body of Toxascaris leonina are confirmed by the fact that the size of
helminths and macroorganism do not depend on each other. The obtained data facilitate the
differential diagnosis of the pathogen, and also complement the morphometric characteristics of
Toxascaris leonina, as one of the species of parasitic fauna of wild carnivores.
Keywords: Toxascaris; nematode; morphometry; domestic and wild cat; lions

Морфометричні особливості Toxascaris leonina (Linstow, 1902)
Л. І. Шендрик, Х. М. Шендрик, Ю. А. Гугосьян, І. М. Шендрик
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро, Україна
Наведено дані морфометричної будови нематоди Toxascaris leonina (Linstow, 1902) – збудника поширеного
гельмінтозного захворювання м’ясоїдних тварин. Метою досліджень було встановити та порівняти морфометричні
параметри статевозрілих гельмінтів Toxascaris leonina та їх яєць, отриманих від свійських свійських (Felis silvestris
catus) і диких котячих (Panthera leo). Дослідження проведені у 2017 р., матеріалом для досліджень слугували
статевозрілі самці та самки отримані після дегельмінтизації тварин. Диференційними морфологічними та
метричними параметрами для імаго гельмінта слугували довжина і ширина їх тіла, розмір спікул, будова хвостового
та головного кінця. При дослідженні яєць враховували характер оболонки, колір і розмір. Встановлено, що самки
токсаскарисів відібраних від свійських і диких котячих характеризуються більшими розмірами довжини (на 26 та
26,6%) та ширини тіла (на 50,6 та 53,3%) по відношенню до самців. Середні показники довжини та ширини тіла
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токсаскарисів і розміри їх яєць у свійських котів більші, ніж аналогічні показники гельмінтів отриманих від диких
котячих. Довжина тіла самців Toxascaris leonina свійських котів більша на 24,4% (p ˂ 0,05), а ширина – на 14,6% ніж
показники гельмінтів отриманих від левів ‒ 4,42 ± 0,7 см і 0,35 ± 0,13 см, відповідно. Середня довжина тіла самок
Toxascaris leonina свійських котів більша на 23,9% (p ˂ 0,05), ніж диких котячих ‒ 6,02 ± 1,12 см. Метричні
показники яєць токсаскарисів свійських котів характеризуються більшими розмірами довжини та ширини на 15,6 і
14,7% (p ˂ 0,05), ніж показники яєць від токсаскарисів диких котячих (78,76 ± 2,54×66,44 ± 3,66 мкм).
Охарактеризовані відмінності метричних параметрів тіла Toxascaris leonina підтверджують той факт, що розмір
гельмінтів і макроорганізму не залежить один від одного. Отримані дані полегшують диференційну діагностику
збудника, а також доповнюють морфометричну характеристику Toxascaris leonina, як одного із видів паразитофауни
диких м’ясоїдних тварин.
Ключові слова: токсаскариси; нематода; морфометрія; свійські та дикі котячі; леви

Вступ
Токсаскароз одне із поширених інвазійних
захворювань м’ясоїдних в Україні та світі. Рівень
екстенсивності
інвазії
у
різних
країнах
коливається, так найвищі показники зафіксовані у
Ірані ЕІ у собак становить – 32,53%, лисиць –
31,82%, шакалів – 30% (Dalimi et al., 2006), у місті
Найробі (Кенія) – 28,46% (Wyckliff et al., 2017), у
місті Глазго (Великобританія) від 12 до 31%
(Girdwood et al., 1976), у Кореї – 16% (Cho et al.,
1981), у місті Суми (Україна) – 11,5% (Dahno et al.,
2007), Бельгії – 10,1% (Vanparijs et al., 1991),
найнижчі – у свійських м’ясоїдних Японії – 0,5%
(Kimura et al., 2013), місті Дубаї (ОАЕ) – 0,8%
(Schuster et al., 2009), місті Гондар (Ефіопія) –
2,76% (Awoke et al., 2011), місті Мадрид (Іспанія) –
6,3% (Miró et al., 2007).
У науковій літературі описані чотири види
токсаскарисів: Toxascaris leonina (Linstow, 1902),
Toxascaris transfuga (Rudolphi, 1819), Toxascaris
multipapillata (Kreis, 1938), Toxascaris versterae
(Warren, 1971) (Skrjabin, 1951; Sprent, 1959; Warren,
1971; Tenora et al., 1989). Однак згідно сучасних
даних до роду Toxascaris (Leiper, 1907) відноситься
тільки один вид гельмінтів – Toxascaris leonina
(Fogt-Wyrwas et al., 2013; Liu et al., 2014).
Токсаскариси ‒ геогельмінти, зараження
тварин
якими,
відбувається
аліментарно
інвазійними яйцями гельмінтів, що є стійкими до
дії
зовнішніх
факторів
і
залишаються
життєздатними у довкіллі близько року (Okoski and
Usu, 1968; Anderson, 2000; Zajac and Conboy, 2011).
Міські популяції безпритульних собак, котів, а
також особливості розвитку збудника створюють
умови ймовірності постійної реінвазії тварин,
стійкості поширення захворювання та тривалого
неблагополуччя окремих територій (Oldham, 1964;
Fisher et al., 2002).
Морфологічна характеристика Toxascaris
leonina вивчена і описана ще на початку минулого
століття (Skrjabin, 1951; Sprent, 1959). Однак,
більшість цих даних стосується свійських
м’ясоїдних,
повідомлень
щодо
збудників
токсаскарозу диких котячих обмаль (Okulewicz et

al., 2012; Sheng et al., 2012), а у сучасних
вітчизняних джерелах вони взагалі відсутні.
Таким чином, визначення метричних
показників нематоди Toxascaris leonina, виділених
від свійських і диких котячих доповнить дані щодо
морфологічної характеристики збудника та
підвищить
ефективність
діагностики
захворювання.
Мета досліджень – встановити та порівняти
морфометричні
параметри
статевозрілих
гельмінтів Toxascaris leonina та їх яєць, отриманих
від свійських і диких котячих.
Матеріал і методи досліджень
Дослідження проведені у 2017 р. на базі
лабораторії кафедри паразитології та ветеринарносанітарної експертизи Дніпровського державного
аграрно-економічного університету і приватного
зоопарку
«Три
ведмедя»
села
Хащове
Дніпропетровської області. Матеріалом для
досліджень слугували статевозрілі гельмінти
Toxascaris leonina, отримані із фекалій левів
(Panthera leo) та свійських котів (Felis silvestris
catus) після їх дегельмінтизації. Визначали
морфологічні та метричні параметри гельмінтів і їх
яєць, які отримували із гонад самок та з фекалій
інвазованих тварин за методом Г. А. Котельникова
і В. М. Хрєнова (1984). Біометрію проводили із
застосуванням
об’єкта-мікрометра,
окулярамікрометра та мікроскопа за збільшення × 40,
× 100, × 400. Мікрофотографування проводили за
допомогою цифрової камери до мікроскопа Sigeta
CAM MD-300 3 Mpix (Китай). Статистичну
обробку
результатів
експериментальних
досліджень проводили шляхом визначення
середнього арифметичного (М), його похибки (m)
та рівня вірогідності (р) з використанням таблиці tкритеріїв Стьюдента.
Результати та їх обговорення
За
результатами
проведених
морфометричних
досліджень
встановлено
диференційні ознаки статевозрілих гельмінтів та
яєць Toxascaris leonina. Так, самці токсаскарисів
свійських котів завдовжки 5,85±1,06 см, диких
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котячих ‒ 4,42±0,7 см, світло жовтого кольору,
кутикула поперечнопосмугована, ротовий отвір
оточений трьома губами, на головному кінці вузькі
кутикулярні крила, стравохід циліндричний,
хвостовий кінець рівномірно потоншений із двома
рівними спікулами середньої довжини 1,02±0,1 та
1,14±0,15 мм (рис. 1).

1

2
1

Рис. 2. Самка Toxascaris leonina:
1 – поперечна посмугованість кутикули; 2 – матка
заповнена яйцями.

2

3

Рис. 1. Головний та хвостовий кінець самця
Toxascaris leonina: 1 – губи; 2 – кутикулярні крила;
3 – спікули.
Самки токсаскарисів від свійських котячих
характеризувались більшими розмірами довжини
та ширини тіла по відношенню до самок
отриманих від левів. Так, середня довжина тіла
самок Toxascaris leonina свійських котів склала
7,91±1,7 см, тоді як диких котячих ‒ 6,02±1,12 см.
Статевий отвір відкривається у середній частині
тіла, в матці міститься значна кількість яєць (рис.
2).
Яйця гельмінтів округлої форми сірокоричневого
кольору,
із
гладенькою
багатошаровою оболонкою, не зрілі, всередині
заповнені
зародковою
масою
(рис.
3).
Морфометричні показники яєць токсаскарисів у
свійських котячих склали 87,62±3,07×77,88±4,81
мкм, у диких – 78,76±2,54×66,44±3,66 мкм. Зведені
показники метричних показників статевозрілих
показники статевозрілих гельмінтів та яєць
токсаскарисів наведені у таблиці.

Рис. 3. Яйця Toxascaris leonina
Аналізуючи дані таблиці констатуємо, що
для токсаскарисів характерним є статевий
диморфізм, так довжина тіла самок отриманих від
свійських котячих більша на 26%, а ширина на
50,6%, ніж аналогічні показники самців. Самки
Toxascaris leonina диких котячих завдовжки більші
від самців на 26,6%, а завширшки – на 53,3%.
Довжина тіла Toxascaris leonina свійських котів є
більшою у самців на 24,4% та у самок на 23,9%
(p ˂ 0,05), ніж аналогічний показник гельмінтів
отриманих від диких тварин (4,42±0,7 і 6,02±1,12
см) відповідно. Ширина тіла токсаскарисів
свійських котів більша у самців на 14,6%, а у самок
на 7,4%, ніж від Toxascaris leonina отриманих від
левів (0,35±0,13 і 0,75±0,14 см). Натомість довжина
спікул у самців токсаскарисів отриманих від диких
котячих більша на 0,12 мкм, що склало 10,5%.
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Таблиця. Метричні показники статевозрілих гельмінтів та яєць Toxascaris leonina, (M±m, n=10)
Показники
довжина
min / max
ширина
Гельмінти та яйця, отримані від свійських котячих (Felis silvestris catus)
Статевозрілі ♂, см
5,85 ± 1,06
4,10 / 7,30
0,41 ± 0,09
Статевозрілі ♀, см
7,91 ± 1,70
5,70 / 10,60
0,81 ± 0,24
Спікули, мм
1,02 ± 0,10
0,82 / 1,16
‒
Яйця, мкм
87,62 ± 3,07
83,65 / 91,79
77,88 ± 4,81
Гельмінти та яйця, отримані від диких котячих (Panthera leo)
Статевозрілі ♂, см
4,42 ± 0,70*
3,5 / 5,4
0,35 ± 0,13
Статевозрілі ♀, см
6,02 ± 1,12*
4,7 / 6,9
0,75 ± 0,14
Спікули, мм
1,14 ± 0,15
0,87 / 1,43
‒
Яйця, мкм
78,76 ± 2,54*
75,27 / 81,94
66,44 ± 3,66*
* p ˂ 0,05 – відносно показників токсаскарисів свійських котячих
Об’єкт дослідження

Метричні показники яєць також різняться:
довжина та ширина яєць токсаскарисів свійських
котів більша відповідно на 15,6 та 14,7 % (p ˂ 0,05).
Отримані
морфометричні
параметри
токсаскарисів характерні для вказаного виду
гельмінта та в цілому співпадають із
повідомленнями інших науковців (Skrjabin, 1951;
Che et al., 1989; Zajac and Conboy 2011).
Суперечливість даних та відмінності у показниках
знаходимо з результатами досліджень Li-Mei Xue
et al., (2015) згідно яких, метричні показники
токсаскарисів левів менші. Однак, інші китайські
вчені (Che et al., 1989) вказують параметри
Toxascaris leonina тотожні нашим. Вочевидь це
пов’язано із резистентністю організму тварини,
інтенсивністю інвазії та умов її утримання.
Отже,
отримані
дані
доповнюють
дослідження інших авторів, а встановлені
морфометричні
характеристики
збудників
полегшують
лабораторну
диференційну
діагностику захворювання.
Висновок
Визначено морфологічні та біометричні
параметри статевозрілих гельмінтів і яєць
Toxascaris leonina. Дослідженнями встановлено,
що середні показники довжини та ширини тіла
токсаскарисів і розміри їх яєць у свійських котів
більші, ніж аналогічні показники гельмінтів
отримані від диких котячих.
Перспективи подальших досліджень.
Планується порівняти морфологічні показники
інших видів гельмінтів, що паразитують у
свійських та екзотичних диких тварин. Встановити
особливості морфометричних змін яєць у процесі
ембріогенезу.
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Varroosis is a widespread acarine invasion, which today remains a problem of
beekeepers all over the world, including Ukraine. The specific causative agent of Apis mellifera
L. varroasis of honey bee, which was previously parasitized Chinese waxy bee Apis seeran F.,
is a gamasid mite Varroa destructor Anderson and Trueman, 2000. The female mites affect bee
families throughout the year, feeding on hemolymph of bees, injuring their chitinous covering,
leading to weakness, loss of productivity, and sometimes resulting in the extinction of whole
bee-family. During 2017, 256 female Varroa destructor mites were selected and analyzed,
which were collected from working bees of private honey farms of Poltavsky region of
Ukraine. Total specimens were prepared using the Fora-Berleze liquid. The results of the
research revealed that the index of abundance of female Varroa destructor during the year in
the territory of the studied region varies from 0.20 to 0.59 samples. The number of female mites
of the abovementioned species found on a single working bee varies from 1 to 8 specimens.
The peculiarities of morphological structure of Varroa destructor parasite females of honey bee
in the climatic conditions of Poltavsky region are described. Specific morphological
characteristics of females include the shape of the body, the presence and location of specific
shields, especially from the ventral side (sternal, genito-ventral, lateral, anal, pleural, exopodal)
and bristles that cover them. Gnathosoma consists of three-branched helicers, which have the
property of protruding and morphologically ending with a finger helicer, as well as mobile sixmembered pedipalp. The mite teeth are closely adjacent to each other and end with an
ambulacrum, the terminal part of which has are two unguiculi. The metric parameters of the
body of female mites were determined taking into account their morphological structure. The
length and width of the body were 1.09 ± 0.01 and 1.63 ± 0.02 mm, respectively. Different
metric signs of Varroa destructor females include the size of shields from the ventral side, as
well as ambulacrums for each pair of mites’ tarsus. It is expedient in further researches to
determine the differential morphometric features in the male imago and Varroa destructor
females derived from honey bees in Ukraine conditions.
Keywords: varroosis; honey bees; mites; morphology; metric characteristics

Морфометричні ознаки самок Varroa destructor Anderson and Trueman, 2000 (Acari,
Mesostigmata: Varroidae)
В. О. Євстаф’єва, О. С. Назаренко
Полтавська державна аграрна академія, Полтава, Україна
Варооз бджіл поширена акарозна інвазія, яка сьогодні залишається проблемою сучасного бджільництва в
усьому світі, зокрема в Україні. Специфічним збудником вароозу медоносної бджоли Apis mellifera L., який раніше
паразитував на китайській восковій бджолі Apis сеrana F., є гамазоїдний кліщ Varroa destructor Anderson and
Trueman, 2000. Самки кліщів уражають бджолині сім’ї впродовж року, живляться гемолімфою бджіл, травмують їх
хітиновий покрив, призводять до ослаблення, зниження продуктивності, іноді – загибелі бджолосім’ї. Упродовж
2017 року відібрано та проаналізовано 256 самок кліщів Varroa destructor, яких виділяли з робочих бджіл приватних
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пасік Полтавської області, Україна. Тотальні мікропрепарати готували із використанням рідини Фора-Берлезе.
Результатами досліджень встановлено, що показники індексу рясності самок Varroa destructor упродовж року на
території досліджуваного регіону коливаються в межах від 0,20 до 0,59 екз. На одній робочій бджолі виявлено
паразитування від 1 до 8 екз. самок кліща даного виду. Описано особливості морфологічної будови самок Varroa
destructor – паразитів медоносної бджоли в кліматичних умовах Полтавської області. До характерних морфологічних
ознак самок можна віднести форму тіла, наявність і розташування специфічних щитів, особливо з вентрального боку
(стернального, геніто-вентрального, латерального, анального, плейрального, екзоподального) та щетинок, які їх
вкривають. Гнатосома складається з тричленистих хеліцер, які мають властивість висуватися і морфологічно
закінчуються пальцем хеліцер, а також рухливих шестичленистих педіпальп. Лапки у кліща тісно прилягають одна
до одної та закінчується амбулакрумом, у термінальній частині якого, розташовані два кігтика. Визначені метричні
параметри тіла самок кліщів із урахуванням їх морфологічної будови. Довжина та ширина тіла становили 1,09 ± 0,01
та 1,63 ± 0,02 мм відповідно. До диференційних метричних ознак самок Varroa destructor можна віднести розміри
щитів із вентрального боку, а також амбулакрумів на кожній парі лапок кліща. Доцільним у подальших
дослідженнях є визначення диференційних морфометричних ознак у імаго самців і самок Varroa destructor,
виділених від медоносної бджоли, в умовах України.
Ключові слова: варооз; медоносні бджоли; кліщі; морфологія; метричні характеристики

Вступ
Одним із небезпечних і найбільш поширених
захворювань бджіл, що завдає серйозних збитків
бджільництву, є варооз. Це інвазійна хвороба
бджолиних сімей, що вражає личинок, лялечок,
робочих бджіл, трутнів, маток і викликається
кліщами чотирьох видів Varroa jacobsoni
(Oudemans, 1904) та Varroa destructor (Anderson
and Trueman, 2000), Varroa underwoodi (DelfinadoBaker and Aggarwal, 1987) та Varroa rindereri (De
Gurman and Delfinado-Baker, 1996). Однак, вченими
доведено, що в Європі, Південній Африці, Азії,
Північній і Південній Америці, на Близькому
Сході, у Новій Зеландії, у тому числі в Україні, на
Apis mellifera (Linnaeus, 1758) паразитує тільки
один вид кліща – Varroa destructor (De Guzman and
Rinderer, 1999; De Guzman et al., 1999; Anderson,
2000; Anderson and Trueman, 2000; Boudagga et al.,
2003; Akimov and Korzh, 2012; Maslii et al., 2015;
Halatiuk and Tushak, 2016).
Кліщі роду Varroa уражають бджолині сім’ї
впродовж року. Самки кліщів зимують на бджолах,
глибоко проникаючи між першими черевними
сегментами, а також на межі між головним і
грудним та грудним і черевним відділами тіла.
Причому, на одній бджолі, трутні чи матці може
паразитувати від 1 до 5–8 самок кліща, а на
лялечках робочих бджіл і трутнів – до 12–20
паразитів. Вони живляться гемолімфою бджіл,
травмуючи їх хітиновий покрив. Все це призводить
до зниження імунітету бджіл, внаслідок чого
бджолосім’ї за весняно-літній сезон слабшають,
погано розвиваються і, часто, впродовж зимового
періоду гинуть. Хворі бджолосім’ї знижують
продуктивність на 70%, скорочується строк життя
бджіл на 20–40 % (Wantuch and Tarpy, 2009;
Llorens-Picher et al., 2017; Zaobidna et al., 2017;
Tesovnik et al., 2017; Oddie et al., 2017; Piou et al.,
2018).

Збудник Varroa destructor не тільки викликає
патологічні зміни в організмі бджіл, але і сприяє
поширенню інших захворювань, таких як:
американський і європейський гнилець, вірусний
параліч, вірус деформованого крила, ноземоз тощо
(Cornman, 2017; Wu et al., 2017; Zanni et al., 2017).
Дослідженнями біології, морфології та
генетичної мінливості Varroa destructor займалися і
займаються багато вчених в усьому світі. Отримані
ними дані свідчать про необхідність проведення
додаткових досліджень щодо морфологічних ознак
паразита як можливого додаткового показника у
процесі його розвитку та адаптації до нових умов
існування, зокрема на території України (Garrido et
al., 2003; Akimov et al., 2004a; Thapa et al., 2015).
Отже,
визначення
морфологічних
особливостей кліщів Varroa destructor, що
паразитують на Apis mellifera на території України,
дозволить підвищити ефективність боротьби з
вароозом, із урахуванням нових відомостей щодо
морфології та біології паразита.
Мета досліджень – вивчити морфологічні
особливості та встановити метричні параметри
імагінальних форм самок Varroa destructor,
виділених від медоносних бджіл.
Матеріал і методи досліджень
Дослідження проводили упродовж 2017 року
на базі наукової лабораторії кафедри паразитології
та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської
державної аграрної академії і в умовах приватних
пасік Полтавської області.
Кліщів обережно виймали з-під стернитів
імаго бджіл сімей та поміщали у 70% етиловий
спирт. Тотальні мікропрепарати готували із
використанням рідини Фора-Берлезе. За цей період
відібрано та проаналізовано 256 самок кліщів
Varroa destructor.
Біометрію виділених самок Varroa destructor
проводили
із
застосуванням
програмного
забезпечення ImageJ for Windows® (version 2.00) в
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інтерактивному режимі з використанням об’єктиву
× 5, × 10 і фотоокуляру × 10. З метою калібрування
аналізатора зображень використовували проекцію
поділок лінійки окуляр-мікрометра на лінійку
об’єкт-мікрометра.
Мікрофотографування
проводили за допомогою цифрової камери до
мікроскопу MICROmed 5Mpix (China).
Статистичну
обробку
результатів
експериментальних досліджень проводили шляхом
визначення середнього арифметичного (М), його
похибки (m), а також встановлювали показники
мінімальних та максимальних значень (min, max).
Результати та їх обговорення
Проведеними дослідженнями встановлено,
що варооз бджіл є поширеною інвазією на
території Полтавської області. За морфологічними
ознаками виділених кліщів ідентифіковано вид
Varroa destructor (Anderson and Trueman, 2000).

а

Причому індекс рясності впродовж року коливався
в межах від 0,20 до 0,59 екз. Разом з тим визначено,
що кількість самок на одній робочій бджолі могла
сягати 8 екз.
За результатами морфологічних досліджень
виділених кліщів встановлено, що самки Varroa
destructor округло-овальної форми, коричневого
кольору. Їх тіло сплющене, у вентральнодорсальному напрямку воно незначно випукле, з
дорсального
боку
повністю
вкрите
склеротизованим щитом (рис. 1).
На вентральній поверхні тіла кліщів з боків
розташовані тазики 8 ходильних кінцівок, а в
передній її частині прикріплена гнатосома. Вона за
формою представляє витягнуту трубку, яка в
передній частині містить рухливі педіпальпи та
хеліцери, а ззаду рухливо прикріплена до ідіосоми
еластичною кутикулярною мембраною (рис. 2).

б

Рис. 1. ♀ Varroa destructor: а – дорсальна поверхня, б – вентральна поверхня

Рис. 2. Гнатосома ♀ Varroa destructor: педіпальпи та хеліцери
Хеліцери тричленисті. Характерним є
наявність на латеральних поверхнях базального
членика хеліцери двох, спрямованих вперед,
конічних виростів. Як свідчать наукові дані
(Akimov et al., 2004b; Thapa et al., 2015), ці виступи
слугують упорами при розрізуванні кутикули

бджоли. Педипальпи у самок Varroa destructor
складаються із шести члеників, які містять
щетинки.

Science and Technology Bulletin оf SRC for Biosafety and Environmental Control of AIC, 2018, 6 (1)

42

Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК, Т.6. №1, 2018

Рис. 3. Амбулакрум лапки ♀ Varroa destructor

Рис. 4. Гольчасті щетинки на геніто-вентральному
щиті ♀ Varroa destructor

Кінцівки у кліщів Varroa складаються з
шести члеників, а саме: тазика (кокси), вертлуга
(трохантера), стегна (ферума), коліна (гену),
гомілки (тібії), лапки (тарсуса). Усі чотири пари ніг
розташовані на вентральній поверхні ідіосоми та
тісно прилягають одна до одної. Закінчується
кожна нога амбулакрумом, який вкритий тонкою
мембраною. У термінальній частині амбулакруму
розташовані два кігтика, які натягують мембрану і
утворюють добре розвинену присоску (рис. 3).
Характерним є те, що вентральна поверхня
тіла самок кліща даного виду розділена на щити,
які вкриті щетинками, розташування і кількість
яких мають диференційне значення. Так
стернальний щит розташований між І та ІV
коксами.

Геніто-вентральний
щит
великий,
п’ятикутний, широкий, вкритий великою кількістю
голчастих щетинок (рис. 4).
Анальний щит невеликий, трикутної форми,
вкритий
невеликою
кількістю
щетинок.
Плейральні щити великі, також трикутної форми,
розташовані нижче латеральних щитів, повністю
вкриті щетинками. Латеральні щити великі,
починаються вентрально від заднього кута
стернального щита і витягнуті латерально, містять
невелику кількість щетинок. Екзоподальні щити
добре розвинені, спереду злиті один з одним, не
містять щетинок.

Таблиця.
Морфометричні параметри самок Varroa destructor (n=10)
Показники
Ширина тіла (Ш), мм
Довжина тіла (Д), мм
Співвідношення Д/Ш
Геніто-вентральний щит
Плейральний щит
Анальний щит

I – пара
II – пара
III – пара
IV – пара

M±m
1,63 ± 0,02
1,09 ± 0,01
1 : 1,49
– ширина, мм
0,72 ± 0,01
– довжина, мм
0,58 ± 0,01
– співвідношення Ш/Д
1 : 0,81
– ширина, мм
0,35 ± 0,01
– ширина, мм
0,26 ± 0,01
– довжина, мм
0,12 ± 0,01
– співвідношення Ш/Д
1 : 0,45
Амбулакруми на кінцівках, мкм:
– довжина
62,18 ± 1,32
– ширина
40,27 ± 0,82
– довжина
82,42 ± 0,89
– ширина
63,84 ± 0,83
– довжина
94,90 ± 0,56
– ширина
67,08 ± 0,54
– довжина
106,25 ± 0,64
– ширина
74,50 ± 1,13

min – max
1,55 – 1,71
1,06 – 1,13
1 : 1,44 – 1 : 1,60
0,67 – 0,78
0,53 – 0,61
1 : 0,73 – 1 : 0,87
0,33 – 0,36
0,25 – 0,27
0,10 – 0,14
1 : 0,40 – 1 : 0,52
55,29 – 68,11
35,44 – 44,08
79,33 – 87,34
60,58 – 66,97
90,68 – 97,12
64,36 – 69,17
102,36 – 108,33
70,38 – 78,68
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За результатами метричних досліджень
виділених самок Varroa destructor встановлено, що
середня довжина тіла кліщів становила 1,09 ± 0,01
мм (за коливань від 1,06 до 1,13 мм), ширина – 1,63
± 0,02 мм (за коливань від 1,55 до 1,71 мм)
(таблиця)
Так, за розмірами найменшим виявився
анальний щит. Його довжина менша у 4,8 раза
(0,12 ± 0,01 мм) порівняно із довжиною генітовентрального щита (0,58 ± 0,01 мм). Одночасно
ширина анального щита виявилася меншою у 2,7
раза (0,26 ± 0,01 мм) відносно ширини генітовентрального щита (0,72 ± 0,01 мм) та у 1,3 раза
відносно ширини плейрального щита (0,35 ± 0,01
мм).
До диференційних ознак самок Varroa
destructor
можна
віднести
метричні
характеристики амбулакрумів на кожній парі лапок
кліща. Так поступово їх розміри зростають від
першої до четвертої пари лапок. Найменшими
були розміри амбулакрумів на першій парі лапок
(довжина – 62,18 ± 1,32 мкм, ширина – 40,27 ± 0,82
мкм). На другій парі лапок кліща амбулакруми
біли довшими на 24,5 % (82,42 ± 0,89 мкм) та
ширшими на 36,9 % (63,84 ± 0,83 мкм) порівняно із
першою парою лапок. Амбулакруми третьої пари
лапок, також, мали більші розміри на 4,8 – 13,1 %
(довжина – 94,90 ± 0,56 мкм, ширина – 67,08 ± 0,54
мкм) порівняно з другою парою лапок.
Найбільшими
за
розмірами
виявилися
амбулакруми на четвертій парі лапок. Їх довжина
становила 106,25 ± 0,64 мкм, а ширина – 74,50 ±
1,13 мкм.
Отримані дані щодо морфометричних ознак
самок Varroa destructor вказують на мінливість їх
морфологічних і метричних параметрів у різних
географічних регіонах. Згідно даних окремих
науковців розміри самок кліщів можуть
змінюватися (Zhang, 2000; Anderson and Trueman,
2000; Rahmani et al., 2006). Так на території Нової
Зеландії довжина кліщів даного виду варіювала в
межах від 1,15 до 1,16 мм, а ширина, в середньому
становила 1,70 мм, а в кліматичних умовах Ірану
довжина самок Varroa destructor коливалася в
межах від 1,19 до 1,20 мм, ширина – від 1,77 до
1,78 мм.
Висновки
Варооз бджіл є поширеною інвазією
медоносної бджоли Apis mellifera L., на території
Полтавської області, яка викликається єдиним
видом збудника Varroa destructor Anderson and
Trueman,
2000.
Індекс
рясності
самок
Varroa destructor сягав 0,59 екз., а паразитування
на одній робочій бджолі – до 8 екз. самок кліща.
Диференційні ознаки імаго самок Varroa destructor
характеризувалися
особливостями
в
їх

морфометричній
будові.
До
специфічних
морфологічних ознак самок можна віднести форму
тіла, наявність і розташування вентральних щитів
та щетинок, які їх вкривають, а також особливості
у будові ротового апарату і лапок. У самок Varroa
destructor специфічними метричними ознаками є
довжина та ширина тіла, розміри вентральних
щитів, а також амбулакрумів.
Перспективи
подальших
розробок.
Доцільним у подальших дослідженнях є
визначення диференційних морфометричних ознак
у імаго самців і самок Varroa destructor, виділених
від медоносної бджоли, в умовах України.
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Creating favorable complex of environmental factors for animals, where main role play
temperature, humidity, and air flow, is of great significance for providing high resistance of
animals to diseases of different etiology, their maximum productivity, and reducing the cost of
production. The use of essential oils was not given much attention in veterinary medicine, which
is due to lack of study of this problem in animal farming. In this regard, the development of new
ecologically clean aroma oils and the improvement of existing means and methods for
optimizing the microclimate of livestock buildings, as well as the impact on young productive
animals in order to increase resistance, meat productivity, has its relevance both in scientific, and
in practical terms. The purpose of the work is to carry out a comprehensive assessment of the use
of “Barez” bactericidal preparation containing benzalkonium chloride, silver nanoparticles,
essential oils of thyme, fir, eucalyptus, and its effect on the microclimate of facilities and on the
organism of young pigs. The study of the effectiveness and safety of the drug “Barez” was
carried out in the conditions of pig farms in Kyiv and Kharkiv regions, as well as in the
conditions of the State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics, Veterinary and
Sanitary Expertise (Kyiv) and the educational and research laboratory of molecular genetic
research methods named after P.I. Verbitsky at the Department of Epizootology and Veterinary
Management of KhDZVA (Kharkiv). The subject of the research was 20 sucking piglets (1st
group) up to 30-day-old age and 20 piglets up to 250-day-old age (2nd group) of large white
breed which were kept in sow houses and replacement pig farms. Separately, two control groups
of piglets (10 heads per each) were formed without affecting the body of animals with “Barez”
drug. With the purpose of safe use of “Barez” containing vegetable essential oils, experimental
studies have proved its effectiveness in aerosol application, which was carried out in the presence
of pigs. The results obtained suggest that the disinfection process using “Barez” preparation
contributed to the optimization of the microclimate in the premises for maintaining animals.
After the premises disinfection with “Barez” there was a decrease in the concentration of harmful
gases: the content of ammonia by 37% and hydrogen sulfide by 48%. Relative humidity
decreased by 8%, and the number of microorganisms in the air decreased by 96%. The use of
0,5% “Barez” solution for disinfection of premises in the presence of pigs proved to be harmless
to animals, which is confirmed by indicators of factors of nonspecific resistance - bactericidal and
lysozyme activity of blood serum, as well as hematological and immunological characteristics of
animals. Using “Barez” solution contributed to a slight increase in body temperature, heart rate
and respiration, which is obviously due to the increased intensity of oxidative-reducing processes
in tissues and organs.
Keywords: essential oils; non-specific resistance; microorganisms; benzalkonium
chloride; nanoparticles; bactericidal agent
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Ефективність і безпечність препарату “Барез” за аерозольної обробки приміщень у
присутності тварин
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Експериментальними дослідженнями доведено ефективність препарату “Барез” на основі рослинних ефірних
олій при аерозольному застосуванні в присутності свиней. Отримані результати дозволяють вважати, що дезінфекція
засобом “Барез” сприяла оптимізації мікроклімату в приміщеннях для утримання тварин. При цьому спостерігали
зменшення вологості, шкідливих газів (аміаку, діоксиду вуглецю, сірководню), пиловій забрудненості та мікробного
обсіменіння повітря. Застосування для дезінфекції приміщень у присутності свиней 0,5% розчину препарату “Барез”
є нешкідливим для тварин, що підтверджено показниками факторів неспецифічної резистентності ‒ бактерицидної та
лізоцимної активності сироватки крові, а також гематологічними та імунологічними показниками тварин.
Застосування препарату “Барез” сприяло незначному підвищенню температури тіла, частоти серцевих скорочень і
дихання, що, очевидно, пов’язано з посиленням інтенсивності окисно-відновних процесів у тканинах і органах.
Ключові слова: ефірні олії; неспецифічна резистентність; мікроорганізми; бензалконія хлорид; наночастинки;
бактерицидний засіб

Вступ
Важливе значення в забезпеченні високої
стійкості тварин до захворювань різної етіології,
максимальної їх продуктивності, зниження
собівартості продукції має створення для тварин
комплексу сприятливих факторів навколишнього
середовища, основними з яких є температура,
вологість, рух повітря (Chumachenko et al., 2004).
Ці параметри оточуючого середовища впливають
на життєдіяльність, обмін речовин і енергії тварин,
а, отже, на їх продуктивність та споживання корму
(Vynogradov et al., 1989).
Застосування ефірних олій не отримало
належної уваги у ветеринарній медицині, що
пояснюється недостатньою вивченістю цієї
проблеми на сільськогосподарських тваринах
(Kovalenko, 2008a). У зв’язку з цим, розробка
нових екологічно чистих і вдосконалення існуючих
засобів та методів оптимізації мікроклімату
тваринницьких приміщень із використанням
ароматичних олій, а також їх впливу на організм
молодняку продуктивних тварин із метою
підвищення
резистентності,
м’ясної
продуктивності, має свою актуальність як в
науковому, так і в практичному плані (Haitov and
Pinechin, 2003; Kovalenko, 2008a; Kovalenko et al.,
2017).
Ефірні олії не можуть замінити класичну
ветеринарну медицину з її величезною кількістю
медикаментозних засобів, але можна говорити про
безсумнівні переваги використання біологічно
активних речовин рослин перед ветеринарними
препаратами для профілактики та терапії цілого

ряду захворювань тварин (Haitov and Pinechin,
2003; Kovalenko, 2008a; Kovalenko, 2008b;
Kovalenko et al., 2017).
Критерієм
ефективності
дезінфекції
бактерицидними засобами, які за показниками
токсичності та іншими характеристиками можуть
бути використані для дезінфекції у присутності
тварин, є зниження кількості мікробних клітин на
тест-поверхнях (Barratt and Rodford, 2001;
Kovalenko, 2010; Kovalenko et al., 2012).
Мета роботи – провести комплексну оцінку
застосування бактерицидного засобу “Барез” на
основі бензалконія хлориду, наночастинок срібла,
ефірних олій чебрецю, піхти та евкаліпту на
мікроклімат приміщень і організм молодняку
свиней.
Матеріал і методи дослідження
Дослідження ефективності та безпечності
препарату “Барез” на основі бензалконія хлориду,
наночастинок срібла, ефірних олій чебрецю, піхти,
евкаліпту проводили в умовах свинарських
господарств Київської та Харківської області, а
також в умовах Державного науково-дослідного
інституту з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи (Київ) і
навчально-наукової лабораторії молекулярногенетичних
методів
дослідження
ім. П. І.
Вербицького при кафедрі епізоотології та
ветеринарного
менеджменту
Харківської
державної зооветеринарної академії (Харків).
Дослідження проводили на 20 поросятахсосунах до 30-добового віку (1 група) і 20
поросятах до 250-добового віку (2 група) великої
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білої породи, які утримували в свинарникахматочниках і свинарниках для ремонтного
молодняку. Окремо сформовані дві контрольні
групи поросят (по 10 голів у кожній) без впливу на
організм тварин препарату “Барез”. Для
проведення дослідів тварин підбирали за
принципом пар-аналогів із урахуванням віку,
живої маси, статі та фізіологічного стану. Умови
годівлі та утримання поросят дослідних і
контрольних груп відповідали технологічним
процесам, прийнятим у кожному окремому
господарстві. Клінічні дослідження проводились
згідно з етичними принципами Європейської
конвенції про захист хребетних тварин, що
використовують для дослідних і інших наукових
цілей. Після годівлі поросят, приміщення і
обладнання механічно очищали та мили
водопровідною водою. Дезінфекцію приміщень
проводили аерозольним методом 0,5% робочим
розчином препарату “Барез” за одногодинної
експозиції при витраті засобу 0,05 л/м3.
Дезінфекцію
здійснювали
при
включеній
вентиляції.
Санітарно-гігієнічні
дослідження
проводили згідно чинних методик.
Змиви відбирали дворазово: після очистки та
після дезінфекції (через 3 години після обробки). З
тест-поверхонь (підлога, стіни, вікна, станки,
годівниці) відбирали змиви по 6 проб із кожної
поверхні. Далі проводили посіви на діагностичне
тіогліколеве середовище та МПА. Посіви
інкубували при температурі 37°С протягом 48-72
годин. Потім підраховували колонії, що виросли в
кожній чашці окремо і вираховували їх середню
кількість.
У цільній крові визначали: концентрацію
гемоглобіну – геміглобінціанідним методом;
загальну кількість лейкоцитів і еритроцитів –
підраховуючи під мікроскопом у камері з сіткою
Горяєва; фагоцитарну активність нейтрофілів – за
методикою В. Ю. Чумаченка зі співавторами
(1990); загальний вміст білка в сироватці крові
(СК) – рефрактометром ІРФ-22; дослідження
бактерицидної активності сироватки крові (БАСК)
– за Д. А. Петрачовим із використанням добової
тест-культури St.аureus, штам 209 Р; активність
фагоцитозу нейтрофілів – за методом Бермана і
Славської; індекс фагоцитозу та абсолютний
(елімінуючу здатність крові) фагоцитоз – за
методикою
В. Ю.
Чумаченка
(1975)
з
використанням тест- культури St. aureus, штам 209
Р (Kovalenko and Nedosejekov, 2011; Kovalenko,
2014).
Результати та їх обговорення
Результати
досліджень
мікроклімату
приміщень для утримання молодняка свиней за
обробки засобом “Барез” у 0,5 % концентрації

наведені у таблиці 1. За результатами проведених
досліджень
встановлено,
що
показники
мікроклімату були різні в усіх приміщеннях
залежно від об’єктів, де взяті змиви. Загальна
мікробна
забрудненість
характеризувалась
різноманітною
асоціацією
мікроорганізмів
бактеріальної, вірусної і грибкової природи. За
результатами кількісного аналізу серійних
розведень проб орієнтовний рівень контамінації до
дезінфекції становив близько 1,2-1,4 млн.
колонієутворюючих одиниць (КУО) на 1 см2
площі. Після проведення аерозольної дезінфекції
приміщень і устаткування виробничих ділянок,
кількість мікроорганізмів у пробах значно
знизилась. Дезінфекція препаратом “Барез”
ефективно впливала на зниження мікробної
контамінації повітря в усіх секціях приміщення, де
містилися дослідні тварини. Так, кількість
мікроорганізмів у повітрі скоротилася в першій
дослідній секції на 96%, у другій – 93%, з
достовірною різницею (Р < 0,001).
З наведених даних видно, що дезінфекція
засобом “Барез” на основі рослинних ефірних олій
має позитивний вплив на оптимізацію основних
параметрів
мікроклімату
тваринницьких
приміщень. Так, відносна вологість повітря в
секціях, де здійснювалася дезінфекція у
присутності свиней першої та другої дослідних
груп, знижувалася на 8 % і 4 %, відповідно (Р <
0,01) (табл. 1). У той же час, температурний режим
повітря у всіх дослідних секціях приміщень для
утримання свиней знаходився на рівні від 22,6 до
24,2 °С. Швидкість руху повітря також варіювала в
межах від 0,15 до 0,17 м/с без вірогідної різниці
між дослідними і контрольними аналогами.
Спостерігалося
зниження
концентрації
шкідливих газів (аміаку, сірководню, діоксиду
вуглецю) у повітрі приміщень в усіх дослідних
групах порівняно з контролем. Так, уміст аміаку в
приміщенні першої дослідної групи знизився після
застосування препарату на 37 %, а концентрація
сірководню в приміщенні другої дослідної групи –
на 48 %.
Проведені дослідження та отримані при
цьому результати дозволяють вважати, що
дезінфекція засобом “Барез” сприяла оптимізації
мікроклімату в приміщеннях для утримання
молодняку свиней. При цьому спостерігали
зменшення вологості, шкідливих газів (аміаку,
діоксиду
вуглецю,
сірководню),
пиловій
забрудненості, мікробного обсіменіння повітря.
Наступні 30 діб спостереження при
визначенні пролонгованої дії дезінфікуючого
засобу “Барез” виявили ефективну бактерицидну
дію 0,5 % розчину препарату, застосування якого
підтримувало
нормальний
мікробний
фон
приміщення протягом терміну дослідження.
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Таблиця 1.
Параметри мікроклімату свинарських приміщень за обробки засобом “Барез” у 0,5 % концентрації
Групи тварин

Показники
Температура повітря, °С
Відносно вологість повітря, %
Швидкість руху повітря, м/с
Аміак, мг/м3
Сірководень, мг/м3
Діоксид вуглецю, %
Пил, мг/м
Мікробна контамінація тис. м.т./м3

контрольна

1 дослідна

24,30 ± 0,34
71,10 ± 2,29
0,16 ± 0,002
5,7 ± 0,03
4,20 ± 0,03
0,26 ± 0,002
7,92 ± 0,06
75,5 ± 2,4

24,20 ± 0,52
65,50 ± 2,10*
0,15 ± 0,001
3,60 ± 0,03**
2,49 ± 0,01**
0,15 ± 0,001**
4,53 ± 0,04**
3,2 ± 1,55**

2 дослідна
22,60 ± 0,32
68,70 ± 1,80*
0,17 ± 0,002
4,60 ± 0,07**
2,22 ± 0,01**
0,14 ± 0,004**
3,96 ± 0,05**
5,34 ± 0,14**

Примітка: *Р<0,01,**Р<0,001 відносно показників контролю

Ефективність препарату “Барез”, отриманого
з використанням сучасних технологій, обумовлена
наявністю в його складі наночастинок металів
срібла. Завдяки цьому препарат тривалий час за
рахунок
своїх
властивостей
проявляє
бактерицидну і пролонговану дію щодо збудників
інфекційних захворювань.
Результати досліджень фізіологічного стану
поросят контрольних і дослідних груп показують,
що під впливом засобу “Барез” у тварин в процесі
терміну спостереження незначно підвищувалася
температура тіла. Так у всіх поросят дослідних
груп цей показник був вище в середньому на 0,2°С.
Статистично
достовірне
підвищення
кількості дихальних рухів виявлено лише в перші
дні досліду. У першій дослідній групі це зростання
щодо контролю склало 12 дихальних рухів, у
другій дослідній групі – 9, слід зазначити при
цьому вдих ставав більш глибоким. Пульсові удари
мали тенденцію до збільшення порівняно з
контролем, причому в ході досліджень відмічено,
що протягом однієї години застосування препарату
збільшення частоти пульсових ударів за хвилину
становило в середньому 10–15%, а вже через 1,5–2
години
після
дезінфекції,
ці
показники
відрізнялися лише на 1–2 %.
Таким чином, застосування засобу “Барез”
сприяло незначному підвищенню температури
тіла, частоти серцевих скорочень і дихання, що,
очевидно, пов’язано з посиленням інтенсивності
окисно-відновних процесів у тканинах і органах.
Проведені паралельні дослідження на
поросятах присвячені вивченню нешкідливості дії
аерозольної обробки засобом “Барез” на
гематологічні та імунологічні показники тварин, з
метою оцінки безпечності та обґрунтування
можливості застосування препарату у виробничих
умовах.
Клінічними
спостереженнями
та
гематологічними дослідженнями встановлено, що
препарат “Барез” у 0,5 % концентрації не викликав
достовірних змін вмісту гемоглобіну в крові,

кількості еритроцитів і лейкоцитів які знаходилися
в межах фізіологічної норми (табл. 2).
Таблиця 2.
Вплив аерозольної обробки приміщень розчином
препарату “Барез” у 0,5 % концентрації на
морфологічні та біохімічні показники крові свиней,
М±m, n=10
Термін
Групи тварин
cпостере1 дослідна
2 дослідна
ження, контрольна
група
група
діб
Гемо1
95,61 ± 7,45 99,18 ± 5,11 101,11 ± 4,16
глобін,
15
101,13 ± 0,86 110,0 ± 1,12 111,45 ± 3,24
г/л
30
96,22 ± 0,98 107,81 ± 5,21 108,45 ± 5,96
1
5,47 ± 0,05
6,01 ± 0,02
6,45 ± 0,03
Еритро15
5,12 ± 0,05
6,23 ± 0,05
6,89 ± 0,08
цити, Т/л
30
5,63 ± 0,01
6,58 ± 0,06
6,69 ± 0,09
1
15,86 ± 0,04 14,58 ± 0,08 15,07 ± 0,06
Лейко15
16,45 ± 0,31 14,34 ± 0,14 14,98 ± 0,11
цити, Г/л
30
14,84 ± 0,23 11,42 ± 0,11 11,78 ± 0,03
Загаль1
71,45 ± 1,31 77,58 ± 1,21* 80,42 ± 0,22
ний
15
69,10 ± 1,54 75,79 ± 0,77 78,14 ± 0,56
білок, г/л
30
68,71 ± l,52 73,52 ± 0,47
74,61± 0,32
1
2,47 ± 0,21
4,21 ± 0,05
5,56 ± 0,08
Глюкоза,
15
2,58 ± 0,03
4,56 ± 0,04
4,34 ± 0,01
моль/л
30
2,92 ± 0,01
4,52 ± 0,06
4,42 ± 0,15
1
27,23 ± 0,17 27,30 ± 0,41* 25,46 ± 0,23
Альбу15
24,62 ± 0,14 26,14 ± 0,21 26,47± 0,31
міни, %
30
24,78 ± 0,25 25,20 ± 0,10 25,56 ± 0,15
1
0,15 ± 0,03 0,15 ± 0,04* 0,15 ± 0,01
АлАТ,
15
0,14 ± 0,01 0,15 ± 0,01
0,15 ± 0,01
мккат/л
30
0,14 ± 0,01 0,14 ± 0,02
0,14 ± 0,02
1
0,35 ± 0,05 0,36 ± 0,08
0,36 ± 0,05
АсАТ,
15
0,34 ± 0,02
0,35 ± 0,03* 0,35 ± 0,01
мккат/л
30
0,38 ± 0,05
0,41 ± 0,01 * 0,45 ± 0,02
Примітка: * р < 0,05 – відносно показників контролю
Показники

Встановлено, що через 3 години після
обробки приміщень у присутності поросят 0,5 %
розчином засобу “Барез” у крові тварин дослідних
груп, порівняно з контролем, уміст гемоглобіну
збільшився на 3,7–5,7 %, кількість еритроцитів – на
9,7–17 %, рівень загального білка – на 8,5–12 %, а
кількість лейкоцитів зменшилася на 8–8,5 %.
Показники вмісту гемоглобіну та кількості
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еритроцитів свідчать про підвищення окисновідновних процесів в організмі тварин, лейкоцити,
що циркулюють
у периферичній крові,
зумовлюють оперативний захист організму тварин
від патогенного впливу різних факторів
оточуючого середовища.
Інформативними
в
оцінюванні
функціонального стану та структури гепатоцитів
виявилися визначення індикаторних ензимів –
аспартатамінотрансферази
та
аланінамінотрансферази. Стабільність показників АсАТ і
АлАТ у тварин дослідних та контрольних група
вказує на безпечний вплив препарату “Барез” і
стабільність процесів обміну речовин у печінці.
Отримані дані дозволили зробити висновок
про відсутність негативної дії при застосуванні
розчинів засобу “Барез” на гематологічний статус
оброблених тварин.
За результатами проведених досліджень
встановлено, що за показниками загальної
фагоцитарної
активності
та
напруженістю
фагоцитозу дослідні тварини не мали статистично
достовірних відмінностей (табл. 3). Це свідчить
про відсутність негативного впливу препарату
“Барез” на імунний стан дослідних свиней і
можливість застосування запропонованого засобу

у виробничих умовах без ризику порушень
імунного потенціалу тварин. Фагоцитарна
активність лейкоцитів крові молодняку свиней у
дослідних групах порівняно з контрольною групою
варіювала протягом досліду від 21 до 44 %, що є
свідченням активізації клітинних факторів
неспецифічної резистентності тварин.
Бактерицидна активність сироватки крові
дослідних тварин, порівняно з контрольними
аналогами, на 15-ту добу після проведення досліду
достовірно вища і збільшувалась від 5,5 до 29 %. У
подальшому ці величини також послідовно
зростали і до кінця терміну спостереження склали
вже 65,23 та 53,21 %, відповідно. З цих даних
видно, що засіб “Барез” зумовлював активізацію
гуморальних
факторів
неспецифічної
резистентності організму молодняку.
На
підставі
проведених
досліджень
встановлено, що під впливом препарату “Барез”
організм дослідних тварин починає володіти
достатньо високою лізоцимною активністю
порівняно з контрольними аналогами. На 15 добу
після початку досліду лізоцимна активність у
поросят 1 і 2 дослідних груп була вищою на 39 та
18 %, відповідно, ніж у контрольних тварин.

Таблиця 3.
Вплив аерозольної обробки приміщень 0,5 % розчином засобу “Барез” на показники неспецифічної
резистентності свиней, %, М±m, n=10
Термін
спостереження, діб

Показники
Фагоцитарна активність
крові, %
Бактерицидна активність
сироватки крові,%
Лізоцимна
активність
сироватки крові,%
Лімфоцити, %
Т-лімфоцити, %

В-лімфоцити, %

1
15
30
1
15
30
1
15
30
1
15
30
1
15
30
1
15
30

Групи тварин
контрольна
41,11 ± 0,46
39,76 ± 0,74
39,45 ± 1,86
49,51 ± 1,57**
49,76 ± 0,73***
49,51 ± 0,11***
48,72 ± 4,01 **
46,23 ± 1,92**
48,24 ± 1,24***
8,18 ± 0,01
10,30 ± 0,01
10,54 ± 0,05
70,42 ± 2,22
72,41 ± 2,81
70,32 ± 1,83
20,32 ± 2,21
21,82 ± 2,45
22,32 ± 1,41

1 дослідна
61,23 ± 1,53
58,45 ± 1,56
57,24 ± 0,58
65,15 ± 1,47*
64,30 ± 0,85***
65,23 ± 0,61***
65,42 ± 0,14**
64,45 ± 1,32***
64,40 ± 1,43***
8,23 ± 0,16
11,02 ± 0,12*
11,86 ± 0,14*
74,40 ± 2,46
76,82 ± 0,92
74,74 ± 2,25
24,47 ± 2,24
24,25 ± 1,52
26,58 ± 2,42

2 дослідна
58,15 ± 1,47
57,60 ± 1,53
56,12 ± 0,14
51,18 ± 1,75*
52,51 ± 1,13*
53,21 ± 1,41**
58,22 ± 1,36**
54,78 ± 1,52***
56,24 ± 1,48***
8,42 ± 0,22*
11,13 ± 0,18***
11,72 ± 0,12***
76,86 ± 2,02
75,56 ± 2,33
73,12 ± 2,47
26,52 ± 2,21*
25,23 ± 2,66
26,58 ± 2,47

Примітка: *Р<0,05, ** Р<0,01, *** Р<0,001.

Уміст лімфоцитів у крові дослідних тварин в
усі терміни спостереження був вище порівняно з
контролем. Так, у поросят першої дослідної групи
на 15-й день уміст лімфоцитів був вище на 11 %, на
30-й день – на 19 %, у поросят другої дослідної
групи – на 15 % і 19 %, відповідно.
У період спостереження вміст Т-лімфоцитів
крові контрольних і дослідних тварин коливався в

межах 73,12±2,47 – 76,86±2,02 %. У результаті
застосування для дезінфекції засобу “Барез”
спостерігали активацію клітин В-ланки, рівень
яких у відповідних дослідних групах поросят, по
відношенню до контролю, в середньому вище на
11‒19 %.
Таким чином, за результатами проведених
досліджень
встановлено,
що
за
своїми

Science and Technology Bulletin оf SRC for Biosafety and Environmental Control of AIC, 2018, 6 (1)

50

Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК, Т.6. №1, 2018

імунофармакологічними характеристиками засіб
“Барез” не проявляє негативної імунотропної дії та
не має протипоказань для застосування у
виробничих умовах свинарського комплексу з
метою санації приміщень у присутності тварин.
Висновки
Після дезінфекції приміщення засобом
“Барез” спостерігали зниження концентрації
шкідливих газів: вмісту аміаку на 37%, сірководню
на 48%. Відносна вологість знижувалась на 8%, а
кількість мікроорганізмів у повітрі скоротилася на
96%.
Застосування для дезінфекції приміщень
0,5 % розчину препарату “Барез” у присутності
свиней є нешкідливим для тварин, що
підтверджено
показниками
факторів
неспецифічної резистентності ‒ бактерицидної та
лізоцимної активності сироватки крові, величини
яких залишалися в межах фізіологічних норм
протягом дослідження.
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The use of probiotics and sorbents in feeding agricultural poultry in recent years is costeffective, since there is a significant increase and improvement of utility characteristics. In
addition to the basic diet, agricultural animals and poultry can receive feed additives in the form
of probiotics and sorbents. To confirm these suggestions, studies were conducted on the use of
probiotic and sorbent in rations of broiler chickens “Ross-308” at JSC “Mikhailovskaya” poultry
farm of the Republic of North Ossetia-Alania. The growing period of chicken broilers according
to the passport cross is 42 days. As a result of combined use of “Sporothermine” probiotic in the
amount of 0.1% from the feed weight and the bentonite clay sorbent in the amount of 3.6% from
the feed weight increases the livability of the livestock by 1%, the use of feed nutrients is
increased: dry substance by 1,2%; organic substance by 0.5–1.2 %, raw protein by 0.7–1.5 %,
raw fat by 0.5–1.2 %, raw fiber by 0.1–0.2% %, BEV – by 0.5–1.2 %. The slaughter yield is also
increased by 2.5% and the content of heavy metals in muscle tissue is reduced: Zinc in test groups
by 1.01–1.65 times; Cadmium by 1,3–2,0 times and Zinc by 1,3–2,4 times compared to the
control group. The studies of the chemical composition of muscles showed that the dry substance
and protein content increased in the test groups, and the fat proportion increased in the control
group by 0,05; 0,15 and 0,21%, for the second, third and fourth groups respectively. According to
the organoleptic evaluation of meat and broth, the experimental groups outstrip the control group
by 0.10–0.36 points and by 0.22–0.30 points, respectively. Taking into account the data obtained
from the research, we believe that the introduction of probiotics and sorbents into the diet of
broiler chickens, both separately and combined, positively influences the use of feed nutrients, the
organoleptic qualities of meat and broth, and the reduction of heavy metals in the muscle
homogenate tissue.
Keywords: broiler chickens; safety; digestibility factors; slaughter

Эффективность применения пробиотика и сорбента в птицеводстве
Псхациева З. В.
Горский государственный аграрный университет, Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания, Россия
Использование пробиотиков и сорбентов в кормлении сельскохозяйственной птицы в последние годы
является рентабельным, так как отмечается достоверное увеличение и улучшение хозяйственно-полезных признаков.
Помимо основного рациона хозяйства сельскохозяйственные животные и птица могут получать кормовые добавки в
виде пробиотиков и сорбентов. Для подтверждения этих предложений на птицефабрике АО “Михайловская”
Республики Северная Осетия-Алания проводились исследования по применению пробиотика и сорбента в рационах
цыплят-бройлеров кросса “Росс-308”. Период выращивая цыплят-бройлеров в соответствии с паспортом кросса – 42
дня. В результате совместного использования пробиотика “Споротермин” в количестве 0,1% от массы корма и
сорбента бентонитовая глина в количестве 3,6% от массы корма увеличивается сохранность поголовья на 1%,
повышается использование питательных веществ корма: сухого вещества на 0,4–1,2 %; органического вещества – на
0,5–1,2 %, сырого протеина – на 0,7–1,5 %, сырого жира – на 0,5–1,2 %, сырой клетчатки – на 0,1–0,2 %, БЭВ – на
0,5–1,2 %. Также увеличивается убойный выход на 2,5% и снижается содержание тяжелых металлов в мышечной
ткани: цинка в опытных группах в 1,01–1,65 раза; кадмия – в 1,3–2,0 раза и цинка – в 1,3–2,4 раза по сравнению с
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контрольной группой. Исследования химического состава мышц показали, что содержание сухого вещества и белка
увеличивалось в опытных группах, а содержание жира увеличивалось в контрольной группе на 0,05; 0,15 и 0,21 %,
соответственно второй, третьей и четвертой группам. По органолептической оценке мяса и бульона опытные группы
опережают контрольную на 0,10–0,36 баллов и на 0,22–0,30 баллов, соответственно. В связи с полученными в
результате исследования данными считаем, что введение в рацион цыплят-бройлеров пробиотика и сорбента, как в
отдельности, так и совместно, положительно повлияло на использовании питательных веществ корма,
органолептических качествах мяса и бульона и на снижении тяжелых металлов в гомогенате мышечной ткани.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры; сохранность; коэффициенты переваримости; убой

Введение
Птицеводство – одна из важнейших отраслей
сельского хозяйства. При планомерном ведении
этой отрасли можно достичь высоких результатов
посредством
введения
в
рацион
птицы
высококачественных, сбалансированных по всем
критериям, кормов (Suhanova and Azaubaeva, 2015).
Однако добиться этого нелегко, не используя в
рационах недостающие макро- и микроэлементы,
а, также, не используя добавки, позволяющие,
позволяющие противостоять инфекциям. К таким
добавкам относятся пробиотики и сорбенты.
Особенно важно их совместное применение.
Результаты, полученные в ходе исследования,
были следующими: снижение содержания тяжелых
металлов в печени до 53%, увеличение живой
массы до 6,8% и повышение убойного выхода – до
7,2%. (Suhanova and Kozhevnikov 2009; Luchkin,
2014; Sharav'ev, 2015; Matrosova, 2016).
В настоящее время известны такие природные
сорбенты как цеолиты, бентониты, ирлиты и т.д.,
которые
также
являются
источником
минерального питания животных и птицы (Belkin
and Tormasov, 2000). Помимо природных
сорбентов существуют еще и синтетические,
которые также содержат в своем составе макро- и
микроэлементы, такие как “НаБиКат”, “КовелосСорб” (Erohin, 2015; Еremin, 2016).
Помимо
сорбентов
в
рацион
сельскохозяйственных животных и птицы все чаще
вводят
пробиотики,
которые
по
своей
консистенции могут быть жидкими и сухими
(Breves, 2004).
Пробиотики позволяют решить такие проблемы
как снижение иммунитета, жизнеспособности,
появление слабого потомства (Kurmanaeva and
Bushov, 2012).
Материал и методы исследований
В данном эксперименте изучена эффективность
совместного использования сорбента “КовелосСорб” и пробиотика “Споротермин” при
выращивании цыплят-бройлеров кросса “Росс-308”
в условиях птицефабрики АО “Михайловская”
РСО-Алании.
Сформировано четыре группы цыплятбройлеров: 1 група – стандартный рацион

(контроль), 2 група – стандартный рацион +
пробиотик, 3 група – стандартный рацион +
сорбент, 4 група – основной рацион + пробиотик +
сорбент.
В
качестве
пробиотика
использовали
“Споротермин” – однородный мелкодисперсный
порошок от белого до кремового цвета со
слабовыраженным молочным запахом. В качестве
наполнителя
используется
лактоза
(для
обеспечения применения препарата в поильных
системах).
Пробиотик
“Споротермин”
производства ООО “Ветсельхоз” город Серпухов,
Московской области содержит лиофильно
высушенную культуру Bacillus subtilis, Bacillus
leciniformis.
Количество
жизнеспособных
микроорганизмов Bacillus subtilis и Bacillus
Leciniformis КОЕ/г – не менее 3–5х109.
В качестве сорбента использовали “КовелосСорб” – диоксид кремния (SiO2). Порошок белого
цвета, является сорбентом токсинов, тяжелых
металлов. Производителем комплекса кормовых
добавок “Ковелос®” является ООО “Экокремний”,
город Москва – региональный представитель,
город Новозыбков Брянской области.
Для
определения
коэффициентов
переваримости питательных веществ корма
использовали методику К.Я. Мотовилова (2004).
Содержание тяжелых металлов в мышечной
ткани определяли атомно-абсорбционным методом
по ГОСТ 30178–96 “Сырье и продукты пищевые” в
“Агрохимлаборатории” Горского ГАУ.
Результаты и их обсуждение
За весть период исследования велось
наблюдение за сохранностью цыплят-бройлеров
(табл. 1).
Таблица 1.
Сохранность цыплят-бройлеров, %
Показатели
Пало голов
Сохранность за весь
период опыта, %

1
2
99,0

Группа
2
3
42
11
99,0

99,0

4
11
100,0

Сохранность за весь период исследований была
высокой, а причины падежа в группах –
мехтравмы, полученные в результате кормления.
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Разница составила 1% в пользу четвертой группы,
цыплята которой получали к основному рациону
пробиотик и сорбент в совместном сочетании.
Для изучения использования питательных
веществ корма рассчитаны коэффициенты
переваримости (табл. 2). По переваримости сухого
вещества вторая, третья и четвертая группы
превосходили первую группу на 0,4–1,2 %. Так же
птица этих трех групп превосходила по
показателям
переваримости
органического
вещества аналогов первой группы на 0,5–1,2 %,
сырого протеина – на 0,7–1,5 %, сырого жира – на
0,5–1,2 %, сырой клетчатки – на 0,1–0,2 %, БЭВ –
на 0,5–1,2 %. Эти показатели указывают на то, что

усвояемость
питательных
веществ
корма
увеличивается при введении в рацион пробиотика
и сорбента, причем в совместном варианте.
По результатам опыта видно, что лучшей
группой,
максимально
использовавшей
питательные вещества корма, является четвертая
группа, что позволяет сделать заключение:
включение в состав комбикормов сорбента и
пробиотика положительно влияет на состояние
пищеварения,
степень
переваримости
и
ассимиляции питательных веществ рационов.
По
завершению
периода
выращивания
проведен убой цыплят-бройлеров по пять голов из
каждой группы (табл. 3).

Таблица 2.
Коэффициенты переваримости питательных веществ корма цыплят-бройлеров, %, (n=5)
Группа

Показатели
Сухое вещество
Органическое
вещество
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
БЭВ

1
78,62 ± 0,20

2
79,00 ± 0,20

3
79,64 ± 0,20*

4
79,77 ± 0,20**

80,71 ± 0,37

81,22 ± 0,39

81,81 ± 0,39

81,95 ± 0,38*

85,13 ± 0,65
83,65 ± 0,37
13,70 ± 0,22
84,36 ± 0,78

85,78 ± 0,68
84,11 ± 0,37
13,85 ± 0,14
84,83 ± 0,78

86,43 ± 0,65
84,73 ± 0,37
13,89 ± 0,25
85,41 ± 0,78

86,58 ± 0,68
84,86 ± 0,37
13,83 ± 0,15
85,56 ± 0,78

Примечание: *Р≤0,05; **Р≤0,01

Таблица 3.
Результаты контрольного убоя цыплят-бройлеров, (n=5)
Показатели

Группа
1

Живая масса птицы перед
2247,18 ± 4,5
убоем, г
Масса потрошеной тушки, г
1588,4 ± 9,37
Убойный выход, %
70,1 ± 0,37
Масса мышц всего, г
659,9 ± 4,37
в % к потрошенной тушке
41,6 ± 0,44
грудных
321,5 ± 5,79
в % к потрошенной тушке
20,3 ± 0,46
бедра
184,8 ± 2,75
в % к потрошенной тушке
11,7 ± 0,15
голени
153,6 ± 2,29
в % к потрошенной тушке
9,67 ± 0,12
Примечание: **Р ≤ 0,01; ***Р ≤ 0,001.

По убойному выходу тушки цыплят
опытных групп превосходили таковых в
контрольной группе на 1,2; 1,6 и 2,5 %,
соответственно. Что касается общего веса мышц,
то здесь наблюдается достоверная разница
(Р≤0,001) между контрольной и опытными
группами в пользу опытных групп. Эти показатели
еще раз доказывают положительное влияние
совместного введения в рацион пробиотика и
сорбента.
Для изучения качества мяса проведен анализ
химического состава мышц цыплят-бройлеров
(табл. 4).

2

3

4

2380,2 ± 7,24

2365,8 ± 5,73

2456,1 ± 7,3

1696,8 ± 6,72***
71,3 ± 0,31
720,92 ± 9,09***
42,5 ± 0,43
357,28 ± 6,93***
21,1 ± 0,39
202,6 ± 4,85**
11,9 ± 0,27
161,1 ± 3,65
9,49 ± 0,19

1697,2 ± 10,14***
71,7 ± 0,42*
721,6 ± 9,61***
42,5 ± 0,57
360,0 ± 6,13***
21,2 ± 0,33
202,4 ± 3,89***
11,93 ± 0,27
159,2 ± 5,97
9,38 ± 0,34

1781,2 ± 10,94***
72,6 ± 0,36***
778,2 ± 4,22***
43,7 ± 0,26***
413,8 ± 6,6***
23,2 ± 0,33***
190,0 ± 3,08
10,7 ± 0,15***
174,4 ± 4,96***
9,79 ± 0,31

Таблица 4.
Химический состав мышц цыплят-бройлеров, %
(n=5)
Показатели
Группа

Сухое
вещество, %
1
24,09 ± 0,21
2
24,27 ± 0,28
3
24,83 ± 0,39
4
24,81 ± 0,33*
Примечание: *Р≤0,05.

Белок, %

Жир, %

21,14 ± 0,12
21,51 ± 0,36
21,91 ± 0,35*
22,18 ± 0,53*

2,32 ± 0,1
2,27 ± 0,04
2,17 ± 0,04
2,11 ± 0,03*
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Исследованиями доказано, что для здорового
питания
необходимо
снижать
процент
потребляемого жира (Svistunov, 2014).
По результатам исследований химического
состава мышц видно, что содержание сухого
вещества и белка увеличивалось в опытных

группах, а содержание жира увеличивалось в
контрольной группе на 0,05; 0,15 и 0,21%,
соответственно второй, третьей и четвертой
группам.
Органолептическую оценку мяса и бульона
проводили по 5-бальной шкале (табл. 5).

Таблица 5.
Органолептическая оценка мышечной ткани и бульона, n=5
Показатели
Грудные мышцы
Запах (аромат)
Вкус
Нежность, жесткость
Сочность
Общая оценка качества
Бульон
Запах (аромат)
Вкус
Прозрачность и цвет
Крепость (наваристость)
Общая оценка качества

Группа
1

2

3

4

4,38 ± 0,04
4,24 ± 0,05
4,44 ± 0,05
4,26 ± 0,07
17,32 ± 0,08

4,40 ± 0,04
4,28 ± 0,08
4,42 ± 0,06
4,32 ± 0,09
17,42 ± 0,03

4,38 ± 0,06
4,30 ± 0,07
4,48 ± 0,08
4,38 ± 0,09
17,54 ± 0,14

4,42 ± 0,06
4,36 ± 0,09
4,48 ± 0,06
4,42 ± 0,07
17,68 ± 0,09

4,42 ± 0,04
4,34 ± 0,05
4,18 ± 0,06
4,2 ± 0,11
17,14 ± 0,08

4,48 ± 0,06
4,36 ± 0,05
4,24 ± 0,09
4,12 ± 0,07
17,20 ± 0,12

4,38 ± 0,04
4,3 ± 0,03
4,24 ± 0,04
3,98 ± 0,07
16,90 ± 0,12

4,4 ± 0,07
4,32 ± 0,04
4,3 ± 0,12
4,1 ± 0,07
17,12 ± 0,09

Таблица 6.
Содержание тяжелых металлов в гомогенате мышечной ткани цыплят (мг/кг), (n=5)
ПДК
(мг/кг)
Цинк
70
Кадмий
0,05
Свинец
0,5
Примечание: ***Р≤0,001.
Показатели

Группа
1
32,38 ± 0,21
0,061 ± 0,003
0,85 ± 0,03

2
30,02 ± 0,22***
0,045 ± 0,002***
0,66 ± 0,02***

По
бальной
системе
расчета
органолептической характеристики мяса и бульона
видно, что опытные группы опережают
контрольную на 0,10–0,36 баллов и на 0,22–0,30
баллов, соответственно.
Содержание тяжелых металлов изучалось на
гомогенате мышечной ткани (табл. 6). В
соответствии с ПДК тяжелых металлов в мышцах
цыплят-бройлеров наметилась тенденция к
снижению цинка, кадмия и свинца в группах,
потреблявших сорбент и пробиотик, так
совместно, так и раздельно.
Содержание цинка сократилось в опытных
группах в 1,01–1,65 раза; кадмия – в 1,3–2,0 раза и
цинка – в 1,3–2,4 раза по сравнению с контрольной
группой.
Полученные данные свидетельствуют о
сорбционных свойствах сорбента и усилении его
действия при совместном скармливании с
пробиотиком.
Вывод
Введение в рацион цыплят-бройлеров
пробиотика и сорбента, как в отдельности, так и
совместно,
положительно
повлияло
на
использовании питательных веществ корма,

3
25,02 ± 0,29***
0,037 ± 0,003***
0,51 ± 0,02***

4
19,73 ± 0,44***
0,030 ± 0,002***
0,35 ± 0,03***

органолептических качествах мяса и бульона и на
снижении тяжелых металлов в гомогенате
мышечной ткани.
Перспективы дальнейших разработок будут
применены
в
сельском
хозяйстве
на
сельскохозяйственной птице других кроссов и
животных.
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Fattening of pigs is the final pork production process, the purpose of which is to obtain
the maximum increment of pigs at the lowest feed costs; achieve the maximum possible
average daily increments as soon as possible; achieve 100 kg of body weight by the age of
maximum 170 days; and maintain feed conversion of 3.0 kg per 1 kg body weight gain. The
purpose of our study is to compare pigs fattening of different genotypes in conditions of
industrial production to increase the efficiency of pork production. According to study results
on fattening of experimental animals, it should be noted that all experimental groups of animals
showed high fattening qualities and had a difference in the weighted conditions under which the
traits, feed costs and average daily increments of live weight were traced. The data obtained
highlights that one of the most important indicators is the feed rate per kg of growth, which in
our experiment was at 3.44 – 3.89 units that is quite cost-effective for the operating economy as
well as the age of live weight achievement of 100 kg, should be noted which was at the level of
177.06 – 194.18 days. It is worth mentioning that the groups of animals by all breeding qualities
in which the domestic genotypes were used, namely II (LW × D) and VII (LW × L × T) which
had practically uniform average daily increments – 723.79 ± 8.07 and 721.09 ± 8.62 g, which
significantly exceeds the control group, respectively 86.84 g (P ≥ 0.999) and 84.14 g (P ≥
0.999), as well as had a better age for achievement of live weight 100 kg – 177.06 ± 1.15 and
180.05 ± 1.29 days. One of the important indicators in assessing young pigs in terms of
fattening qualities is the consumption of feed per unit of growth in live weight, which in these
groups was 3.44 ± 0.04 and 3.46 ± 0.04 k. units and appears to be quite economically profitable
as about 73% of the production cost falls on animal feed. The largest feed costs per unit
increment were found in young pigs of the first experimental group of animals (LW × LW) –
3.89 kg per 1 kg growth. As a conclusion we should indicate that in the case of pigs’ meat
fattening and using different genotypes in the conditions of industrial production, it is required
to use the scientific method to recognize options of pigs interbreeding in the farm. Especially
when combined with terminal stalls of foreign breeding, as these genotypes provide the
maximum speed that reduces the consumption of feed per unit of output.
Keywords: production, pork, pigs, quality

Відгодівля свиней при використанні різних генотипів в умовах промислового
виробництва
А. С. Федяєва
Харківська державна зооветеринарна академія, Харків, Україна
В умовах ДП “Націонал Плюс” ПП “Націонал” Дніпропетровської області досліджена відгодівля свиней при
використанні їх різних генотипів. Встановлено, що молодняк свиней породи велика біла, при чистопородному
розведенні в умовах повноцінної годівлі за відгодівельними показниками гірші за гібридний молодняк одержаний
від кнурів закордонної селекції (ВБ×Д, ВБ×Л, ВБ×Т, ВБ×Л×Л, ВБ×Л×П, ВБ×Л×Т). Усі дослідні групи проявили
досить високі відгодівельні якості та мали різницю вагових кондицій за якими простежувалася, витратами кормів і
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середньодобовими приростами живої маси. Дослід показав, що від правильної організації відгодівлі свиней залежать
рівень виробництва та якість продукції, а також рентабельність свинарства як галузі, в цілому. Високі результати
досягнуті за умов збалансованої за білковим складом, мінеральними та вітамінними речовинами, повнораціонної
годівлі свиней і за рахунок зоотехнічного догляду за молодняком свиней протягом усього періоду інтенсивної
відгодівлі.
Ключові слова: генотипи, велика біла, відгодівля, виробництво, жива маса, приріст

Вступ
У виробництві свинини значна кількість
корму споживається в період відгодівлі (тобто в
період найбільш інтенсивного росту тварин), тому
повноцінності та оптимальності годівлі в цей час
необхідно приділяти належну увагу (Moraru,
2011). Якщо в попередні періоди життя свиней
живлення несло більш фізіологічний характер, то
на відгодівлі на перше місце виходять економічні
характеристики
живлення.
Залежно
від
господарських умов використовують різні типи
відгодівлі свиней: м’ясний, м’ясо-сальний, сальний
(England, 1998; Hansen, 2006; Gegamyan et al.,
2010).
Раціон оптимізують з метою не тільки
задоволення фізіологічних потреб тварин, але і
зниження собівартості отриманих приростів.
Таким чином, від правильної організації
відгодівлі свиней залежать рівень виробництва та
якіось продукції, а також рентабельність
свинарства як галуз (Gerasimov et al., 2010).
Відгодівля свиней – це заключний процес
виробництва свинини метою якої є: отримання
максимального приросту свиней за найменших
витрат
кормів;
якнайшвидше
досягнення
максимально
можливих
середньодобових
приростів; вік досягнення 100 кг маси тіла – не
більше 170 днів; конверсія корму – 3,0 кг на 1 кг
приросту маси тіла (Khramchenko, 2004;
Chernenko, 2008; Sadovnikov and Mikhaylov, 2012;
Bomko et al., 2010).
Провідними
вченими
залежно
від
інтенсивності розвитку в свиней м’язової, кісткової
та жирової тканини, що пов’язано з віком, виділено
3 періоди годівлі:
1-й період – від народження тварин до 7–8місячного віку (в цей період посилено розвивається
м’язова та кісткова тканини, відкладання жиру
незначні);
2-й період – від 7–8- до 12–14-місячного віку
(період нарощування м’язової та кісткової тканини
триває, але вже повільно, збільшується відкладання
жиру);
3-й період – від 14–16-місячного віку до
забою тварин (майже повністю припиняється ріст
м’язової та кісткової тканини і переважає
відкладання жирової тканини) (Kovalenko et al.,
2001).

Мета досліджень – аналіз показників
відгодівлі свиней різних генотипів в умовах
промислового виробництва.
Матеріал і методи досліджень
Науково-господарський дослід проводили в
умовах ДП “Націонал Плюс” ПП “Націонал”
Дніпропетровської області в період 2015 – 2017
років, на чистопородних і помісних свинях
(табл.1).
Таблиця 1.
Схема дослідження
Група
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VI
VII

Порідність
Кількість
Призначення
тварин,
груп
Свиноматок Кнурів
голів
Контрольна
ВБ
ВБ
15
Дослідна
ВБ
Д
15
Дослідна
ВБ
Л
15
Дослідна
ВБ
Т
15
Дослідна
ВБ × Л
Л
15
Дослідна
ВБ × Л
П
15
Дослідна
ВБ × Л
Т
15

Примітки: ВБ – велика біла, Л – ландрас, П – п’єтрен,
Д – дюрок, Т – термінальні кнури (OptiMus і Maxter).

В ході досліду сформовано VII груп
піддослідних підсвинків, перша з яких контрольна
та чистопородна (велика біла) всі інші помісні з
використанням кнурів закордонної селекції. Для
всіх груп використовували повноціну годівлю з
використанням комбікорму власного виробництва.
Утримували свиней у станках групами по 15 голів
із розрахунком жилої площі на одну голову 0,8 м2
підлоги
На відгодівлю поросята поставлені у віці 90–
95 діб живою масою 30–35 кг. Тривалість
відголівлі 4–4,5 міс. При відгодівлі добові раціони
забезпечували нормальний приріст живої маси,
який протягом дослідного періоду становив
близько 700 г. Відгодівля тривала до досягнення
поросятами живої маси 100–110 кг. У досліді
передбачена
оцінка
відгодівельного
чистопородного молодняку (ВБхВБ) та помісних –
(ВБ×Д, ВБ×Л, ВБ×Т, ВБ×Л×Л, ВБ×Л×П, ВБ×Л×Т).
По закінченню досліду провели контрольний
забій. Під час відгодівлі піддослідного молодняку
визначали наступні показники:
- середньодобовий приріст за період
відгодівлі до 100 кг;
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- вік досягнення живої маси 100 кг;
- витрати кормів на 1 кг приросту за період
відгодівлі до 100 кг.
Статистичну
обробку
результатів
експериментальних досліджень проводили шляхом
визначення середнього арифметичного (М), його
похибки (m) та рівня вірогідності (р) з
використанням таблиці t-критеріїв Стьюдента.
Результати та їх обговорення
За результатами проведених досліджень під
час відгодівлі піддослідних тварин різних
генотипів в умовах промислового виробництва,
відмічаємо, що всі тварини дослідних груп
проявили досить високі відгодівельні якості, що
знайшло своє відображення у вагових кондиціях,
витратам корму та інтенсивності приросту живої
маси (табл. 2).
Отримані данні свідчать, що найшвидше

живої маси 100 кг досягли тварини, отримані від
поєднання свиноматок велика біла з кнурами
дюрок закордонної селекції (ІІ дослідна група) –
177,06 ± 1,15 днів, що на 17 днів швидше
порівняно з чистопорідним молодняком свиней
великої білої породи (P ≥ 0,999). Як, наслідок і
показник середньодобових приростів тварин цієї
групи впродовж всього періоду відгодівлі, також
кращий і склав 723,79 ± 8,07 г., що більше відносно
контролю на 86,84 г.
У свою чергу період досягнення живої маси
100 кг у чистопорідних тварини (ВБ×ВБ) склав
194,18±2,00 дня, що порівняно з іншими
дослідними групами на 6-13 днів більше, а це
означає, що і середньодобові прирости також
нижчі за всі дослідні групи та становлять близько
636,95 ± 17,41 г.

Таблиця 2.
Відгодівельні якості свиней
Група тварин та
біометричні параметри
M±m
І
δ
CV, %
M±m
ІІ
δ
CV, %
M±m
ІІІ
δ
CV
M±m
ІV
δ
CV, %
M±m
V
δ
CV, %
M±m
VІ
δ
CV, %
M±m
VII
δ
CV, %

К-ть
тварин
15

15

15

15

15

15

15

Середньодобовий
приріст поросят, г
636,95 ± 17,41
65,15
10,22
723,79 ± 8,07***
30,22
4,17
697,58 ± 8,91**
33,35
4,78
699,81 ± 5,81
21,77
3,11
695,74 ± 10,22
38,26
5,49
700,45 ± 9,46*
35,40
5,05
721,09 ± 8,62***
32,27
4,47

Вік досягнення живої маси
100 кг, дн.
194,18 ± 2,00
7,50
3,86
177,06 ± 1,15***
4,30
2,43
186,62 ± 2,58
9,68
5,18
187,60 ± 2,36
8,83
4,71
186,65 ± 1,86**
6,97
3,73
180,95 ± 1,47
5,51
3,04
180,05 ± 1,29***
4,83
2,68

Витрати корму,
к. од.
3,89 ± 0,05
2,47
0,10
3,44 ± 0,04***
4,20
0,18
3,65 ± 0,05
3,83
0,19
3,63 ± 0,03
3,96
0,10
3,75 ± 0,03*
3,00
0,13
3,52 ± 0,03
4,59
0,17
3,46 ± 0,04***
4,10
0,15

Примітка: P ≥ 0,95*, P ≥ 0,99**, P ≥ 0,999***

Аналізуючи всі інші групи за цими двома
показниками (середньодобові прирости та вік
досягнення живої маси 100 кг, дн.) можна
відмітити VII групу тварин де використовували
термінального кнура Maxter, вони мали високі
показники середньодобових приростів – 721,09 ±
8,62 г, перевага відносно контрольної групи склала
84,14 г (P ≥ 0,999), а за віком досягнення живої
маси 100 кг – 14 днів.
Одним із важливих показників при оцінці
молодняку за відгодівельними якостями є витрата

корму на одиницю приросту живої маси, які в
нашому досліді були на рівні 3,89 – 3,44 к. од., що є
економічно вигідно, адже близько 73% затрат у
собівартості продукції що виробляється, припадає
на годівлю тварин. Найбільші витрати корму на
одиницю приросту встановлено у молодняку
свиней першої дослідної групи (ВБ × ВБ) – 3,89 кг
на 1 кг приросту, а найменші витрати корму
притаманні молодняку ІІ і VII дослідних груп і
становили – 3,44 і 3,46 корм. од. відповідно.
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Висновки
1. Аналіз показників відгодівлі молодняку
свиней в умовах промислового виробництва
показав, що при вирощуванні та відгодівлі
помісний молодняк різних генотипів переважав
ровесників чистопородної групи (велика біла) за
віком досягнення живої маси 100 кг на 6–14 днів;
середньодобовий приріст на відгодівлі сягав 695–
723 г; витрати корму на 1 кг приросту становила
3,44–3,75 корм. од.
2. В умовах промислового виробництва
свинини слід використовувати помісних тварин
закордонної селекції, в тому числі термінальних
ліній, що значно покращує відгодівельні якості
молодняку та підвищує економічну ефективність
вирощування.
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