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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Молочне скотарство ‒ одна з провідних галузей 
тваринництва у забезпеченні продовольчої безпеки держави та належної якості 
харчування населення. Саме тому актуальними завданнями вітчизняного 
молочного скотарства сьогодні є не тільки збільшення обсягів виробництва 
молока, але й гарантування його безпечності та якості. Отримання молока 

належної якості треба розглядати як завдання, що має надзвичайно важливе 
значення, оскільки від якості молока-сировини залежить виробництво якісних , 
біологічно повноцінних і епідеміологічно безпечних молочних продуктів 
(Джміль О. М., 2006; Якубчак О. М. та ін., 2016, Горюк Ю. В., 2017; 
Кондрасій Л. А., 2018). 

Необхідно зазначити, що у вимені здорових тварин і свіжовидоєному 
молоці є лише незначна кількість мікроорганізмів. Але відразу після доїння 
виникає його поступове обсіменіння на всіх технологічних етапах виробництва, 

зберігання, транспортування та переробки. Одним із важливих чинників,  
що зумовлює мікробну контамінацію молока, є неналежна санітарна обробка 
молочного обладнання. Це обладнання може бути основним джерелом 
забруднення молока мікроорганізмами, оскільки молоко, що залишається  
в нерівностях молокопроводу та окремих частинах доїльних апаратів,  
є сприятливим середовищем для розмноження мікроорганізмів. 60–90 % 
мікрофлори молока-сировини складають саме мікроорганізми з технологічного 
обладнання. Тому належна санітарна обробка молочного обладнання  

є важливою умовою отримання якісного і безпечного молока (Мазур Т. Г., 
2007; Оленіч Л. О., 2009; Скляр І. О., 2017; Якубчак О. М. та ін., 2020). 

Розробленням та дослідженнями мийно-дезінфікуючих засобів  
для санітарної обробки молочного обладнання займалося багато вчених 
(Крижанівський Я. Й., 2009; Кривохижа Є. М., 2011; Кухтин М. Д., 2015; 
Максименко П. М., 2017; Лайтер-Москалюк С. В., 2017; Верхолюк М. М., 2020. 

До мийно-дезінфікуючих засобів зараз висуваються досить жорсткі 
вимоги. Такі засоби мають бути добре розчинними у воді, легко і повністю 

змиватися під час споліскування, не мати стійкого запаху і бути безбарвними.  
Вони не мають чинити агресивну дію щодо матеріалів, з яких виготовлено 
молочне обладнання, мають характеризуватися слабкою корозійною 
активністю та бути стійкими за зберігання, а також не мають знижувати 
активності впродовж тривалого часу. Сучасні засоби мають бути безпечними 
для довкілля та повністю розкладатися на нешкідливі сполуки, мати широкий 
спектр протимікробної активності, діяти бактерицидно щодо патогенних  
та умовно-патогенних мікроорганізмів за наявності органічних речовин,  

не подразнювати шкіру рук. За токсикологічною характеристикою бути 
малотоксичними (Коцюмбас І. Я. та ін., 2009; Адаменко Л. В., 2010; 
Перкій Ю. Б. та ін., 2012). 

Нині широко застосовуються як імпортні, так і вітчизняні мийно-
дезінфікуючі засоби, проте їх асортимент не повною мірою відповідає  
 



2 

поставленим до них вимогам. Треба зазначити також про наявний дефіцит 
вітчизняних засобів на ринку України. 

З урахуванням вищевикладеного, розроблення нових вітчизняних 
ефективних, безпечних та економічно вигідних засобів для санітарної обробки 
молочного обладнання є актуальним і перспективним. 

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

Дисертація є складовою частиною науково-дослідної теми кафедри 
ветеринарної гігієни імені професора А. К. Скороходька Національного 
університету біоресурсів і природокористування України «Санітарно-гігієнічні 
заходи забезпечення здоров’я тварин у господарствах України різних форм 
власності» (номер державної реєстрації 0116U001299, 2016–2024 рр.), 
співвиконавцем якої була здобувач. 

Мета та завдання дослідження. Мета роботи – експериментальне 
обґрунтування розроблення та застосування нового кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу для санітарної обробки молочного обладнання. 
Для досягнення цієї мети було поставлено такі завдання: 
– провести аналіз номенклатури та діючих речовин дезінфікуючих 

засобів, що представлені на ринку України; 
– здійснити оцінку санітарно-гігієнічних умов виробництва молока-

сировини коров’ячого у фермах господарств Одеської області; 
– підібрати компоненти, провести їх дослідження щодо сумісності  

та розробити рецептуру нового кислотного мийно-дезінфікуючого засобу  

для санітарної обробки молочного обладнання; 
– дослідити основні фізико-хімічні властивості розробленого кислотного 

мийно-дезінфікуючого засобу; 
– вивчити бактерицидну дію розробленого кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу; 
– дослідити токсикологічні показники розробленого кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу на лабораторних тваринах за його впливу у різних 
концентраціях, морфологічні показники периферичної крові лабораторних 

тварин за впливу створеного засобу, визначити безпечні концентрації засобу  
за показниками активності культури інфузорій Tetrahymena pyriformis; 

– розробити ефективні режими застосування нового кислотного мийно-
дезінфікуючого засобу для санітарної обробки молочного обладнання; 

– провести виробничу апробацію розробленого кислотного мийно-
дезінфікуючого засобу у молочних фермах; 

– розрахувати економічну ефективність застосування розробленого 
засобу під час проведення санітарної обробки молочного обладнання. 

Об’єкт дослідження – розроблення та ефективність кислотного мийно-
дезінфікуючого засобу «Аргомол» для санітарної обробки молочного 
обладнання. 

Предмет дослідження – підбір діючих речовин і створення кислотного 
мийно-дезінфікуючого засобу, основні фізико-хімічні властивості, 
бактерицидна дія засобу, токсичність, режими застосування. 
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Методи дослідження: фізико-хімічні (розчинність, величина pH, 
розчинність кальцію ортофосфату, поверхневий натяг, мийна, 
піноутворювальна здатності, корозійна дія, вплив на дійкову гуму); 
мікробіологічні (кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних 
мікроорганізмів, титр бактерій групи кишкових паличок, мінімальна 
бактерицидна концентрація, фенольний коефіцієнт, білковий індекс); 

токсикологічні (DL50, кумулююча, подразнююча, сенсибілізуюча, шкірно-
резорбтивна дії, виживаність інфузорій); клінічні (загальний стан тварин); 
гематологічні (вміст еритроцитів, лейкоцитів, гемоглобіну, лейкограма); 
патоморфологічні та статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше створено новий 
кислотний мийно-дезінфікуючий засіб «Аргомол» для санітарної обробки 
молочного обладнання на основі молочної кислоти, бензалконію хлориду, 
полігексаметиленгуанідину гідрохлориду та колоїдного розчину срібла. 

Експериментально обґрунтовано склад та ефективність застосування 
розробленого кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол»  
для санітарної обробки молочного обладнання. 

Встановлено належну мийну здатність та ефективну бактерицидну  
дію засобу щодо S. aureus, E. coli, P. aeruginosa. Вивчено гостру токсичність, 
кумулюючу, подразнюючу, сенсибілізуючу та шкірно-резорбтивну дії 
розробленого засобу. Засіб віднесено до 4 класу токсичності згідно  
з класифікацією речовин за токсичністю (СОУ 85.2-37-736:2011 «Препарати 

ветеринарні. Визначення гострої токсичності»). Кислотний мийно-
дезінфікуючий засіб «Аргомол» у концентраціях 0,02–0,5 % за експозиції  
1–15 хв не проявляє вираженої токсичної дії на інфузорії Tetrahymena 
pyriformis. Встановлено ефективні робочі концентрації та експозиції засобу, 
розроблено ефективні та безпечні режими застосування засобу для санітарної 
обробки різних типів доїльних апаратів і установок, охолоджувачів молока  
та цистерн молоковозів. 

Новизну та актуальність розробки підтверджено патентом на корисну 

модель № 104955. 
Практичне значення одержаних результатів. Впровадження у систему 

санітарно-гігієнічних заходів на фермах з виробництва молока коров’ячого 
нового кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» (ТУУ 24.2-
05510830-003:2016), дає змогу проводити належну санітарну обробку 
молочного обладнання та забезпечити отримання молока-сировини коров’ячого 
ґатунку екстра згідно з ДСТУ 3662:2018. 

На підставі проведених досліджень виробництву запропоновано  

науково-практичні рекомендації «Застосування мийно-дезінфікуючого засобу 
«Аргомол» у молочному тваринництві» (розглянуто та рекомендовано до друку 
Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, протокол № 3 від 28.10.2020 р.). 

Результати досліджень використовуються у навчальному процесі  
на факультетах ветеринарної медицини Одеського державного аграрного 
університету, Національного університету біоресурсів і природокористування 
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України, Білоцерківського національного аграрного університету. Освоєно 
виробництво розробленого мийно-дезінфікуючого засобу та впроваджено його 
застосування у фермах господарств Одеської області у 2017–2018 рр. 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто здійснено огляд  
і аналіз наукової літератури за темою дисертації, виконано експериментальну 
частину роботи, розроблено режими застосування засобу, проведено 

статистичну обробку отриманих результатів. 
Спільно з науковим керівником розроблено програму досліджень, 

проведено аналіз та узагальнення отриманих експериментальних результатів  
та їх інтерпретацію. 

Дослідження щодо вивчення бактерицидної активності засобу 
проводилися у співпраці з провідним лікарем ветеринарної медицини 
бактеріологічного відділу Одеської регіональної державної лабораторії 
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів С. О. Колосовською; токсикологічні дослідження – спільно  
з провідним лікарем ветеринарної медицини хіміко-токсикологічного відділу 
цієї ж лабораторії О. М. Сапожниковою. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 
доповідалися й обговорювалися на: Міжнародній науково-практичній 
конференції «Інновації у ветеринарну освіту, науку, виробництво» (м. Київ, 
2016 р.); XV Міжнародній науково-практичній конференції професорсько-
викладацького складу та аспірантів «Проблеми ветеринарної медицини  

та якості і безпеки продукції тваринництва» (м. Київ, 2016 р.); науково-
практичній і навчально-методичній конференції, присвяченій 140-річчю з дня 
народження вченого-ветсанексперта Харківської державної зооветеринарної 
академії професора Петрова Олексія Михайловича «Актуальні питання, новітні 
здобутки та перспективи розвитку гігієни і експертизи харчових продуктів  
та судової ветеринарної медицини» (м. Харків, 2017 р.); III Міжнародній 
науково-практичній конференції пам’яті професора Петра Столярчука 
«Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми  

та перспективи» (м. Львів, 2017 р.); XVI Міжнародній науково-практичній 
конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів 
«Актуальні проблеми ветеринарної медицини» (м. Київ, 2017 р.); Міжнародній 
науково-практичній конференції, присвяченій 120-річчю Національного 
університету біоресурсів і природокористування України «Цілі сталого 
розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя» 
(м. Київ, 2018 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій 
100-річчю факультету ветеринарної медицини «Сучасні тенденції ветеринарної 

освіти та науки» (м. Київ, 2019 р.); IV Всеукраїнській науково-практичній 
інтернет-конференції «Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб 
тварин» (м. Полтава, 2020 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 14 наукових праць,  
з яких 5 статей у наукових фахових виданнях України, у тому числі включених 
до міжнародних наукометричних баз даних, патент України на корисну модель, 
технічні умови, науково-практичні рекомендації, 6 тез наукових доповідей. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертацію викладено на 165 сторінках, 
ілюстровано 29 таблицями та 5 рисунками. Робота складається з анотацій, 
вступу, огляду літератури, матеріалів та методів досліджень, результатів 
досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, 
пропозицій виробництву, списку використаних джерел, який налічує  
216 найменувань, з них 51 латиницею, та додатків. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Роботу виконано впродовж 2013‒2021 рр. на кафедрі ветеринарної гігієни 
імені професора А. К. Скороходька Національного університету біоресурсів  

і природокористування України. Окремі дослідження виконано у відділах 
Одеської регіональної державної лабораторії Державної служби України  
з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.  
Науково-виробничі досліди було проведено у молочних фермах господарств 
ТОВ «Авангард-Д», ТОВ «ЮгАгроСервіс», ПП «Вересень», СТОВ АФ 
«Петродолинське» Одеської області. 

Загальну схему проведення досліджень представлено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Загальна схема проведення наукових досліджень 

Аналіз санітарно-гігієнічних умов одержання 

молока-сировини коров’ячого  

у господарствах Одеської області 

Аналіз номенклатури та діючих речовин 

дезінфікуючих засобів,  

що зареєстровані в Україні 

Дослідження фізико-хімічних властивостей засобу 

Підбір компонентів та розроблення кислотного мийно -дезінфікуючого засобу «Аргомол» 

 

Дослідження бактерицидної активності засобу 
 

Визначення токсичності засобу 
 

Альтернативний метод  

на інфузоріях 

Гостра  

токсичність 

Кумулююча, подразнююча, 

сенсибілізуюча  
і шкірно-резорбтивна дії 

Виробничі дослідження 

Розроблення режимів застосування засобу для санітарної обробки 

Розроблення документації на кислотний мийно-дезінфікуючий засіб «Аргомол»:  

технічних умов України, патенту України на корисну модель, науково-практичних рекомендацій 
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Згідно зі схемою досліджень, на початковому етапі наукової роботи 
проводили аналіз ринку ветеринарних дезінфікуючих засобів, що зареєстровані 
в Україні та оцінку санітарно-гігієнічних умов виробництва молока-сировини 
коров’ячого в господарствах Одеської області. 

Наступним етапом роботи був підбір хімічних речовин і розроблення 
нового кислотного мийно-дезінфікуючого засобу. Після завершення цього 

етапу проводили дослідження щодо вивчення: фізико-хімічних властивостей 
(розчинності, величини pH, здатності розчиняти кальцію ортофосфат, 
поверхневого натягу, мийної і піноутворювальної здатності, корозійної дії, 
впливу на дійкову гуму) створеного засобу; бактерицидної активності 
створеного засобу; токсичності розробленого засобу (проводили двома  
етапами ‒ у гострому досліді на лабораторних тваринах та з використанням 
альтернативного експрес-методу визначення токсичності на інфузоріях). 

На завершальному етапі досліджень засіб вивчали в умовах виробництва. 

За результатами проведених випробувань було розроблено ефективні режими 
застосування розробленого кислотного мийно-дезінфікуючого засобу  
у молочних фермах, нормативну та іншу документацію: технічні умови 
України, науково-практичні рекомендації, патент України на корисну модель. 

Матеріалом для дослідження був новий кислотний мийно-дезінфікуючий 
засіб «Аргомол», діючими речовинами якого є молочна кислота, бензалконію 
хлорид, полігексаметиленгуанідину гідрохлорид, колоїдний розчин срібла. 

У дослідах було використано білі миші, мурчаки, штами тест-культур 

S. aureus – 209-Р, E. coli – 1257, P. aeruginosa – 27/99, культуру війчастої 
інфузорії Tetrahymena pyriformis (штам WH14). 

Проби свіжовидоєного молока-сировини коров’ячого та змивів  
з молочного обладнання відбирали згідно з ДСТУ ISO 707:2002, 
ДСТУ 7452:2013. Мікробіологічні дослідження проводили згідно  
з ДСТУ ІDF 122С:2003, ДСТУ 7357:2013. 

Визначення розчинності, величини pH, поверхневого натягу, мийної  
і піноутворювальної здатності, корозійної дії, впливу на дійкову гуму розчинів 

дослідних композицій засобу та кислотного мийно-дезінфікуючого засобу 
«Аргомол» проводили за рекомендаціями «Оцінка придатності та ефективності 
мийних, дезінфікуючих і мийно-дезінфікуючих засобів для санітарної обробки 
доїльного обладнання та молочного інвентаря» (Перкій Ю. Б. та ін., 2012). 

Бактерицидну активність засобу щодо E. coli, S. aureus, P. aeruginosa 
досліджували згідно з «Рекомендаціями щодо санітарно-мікробіологічного 
дослідження змивів з поверхонь тест-об’єктів та об’єктів ветеринарного 
нагляду і контролю» (Якубчак О. М. та ін., 2005). Визначення бактерицидної 

концентрації засобу проводили на тест-культурах мікроорганізмів методом 
серійних розведень (Косенко М. В. та ін., 2002). 

Токсикологічні дослідження проводили згідно з методичними 
рекомендаціями «Методи визначення та оцінки показників безпеки і якості 
дезінфікуючих, мийно-дезінфікуючих засобів, що застосовуються під час 
виробництва, зберігання, транспортування та реалізації продукції тваринного 
походження» (Коцюмбас І. Я. та ін., 2009) та СОУ 85.2-37-736:2011 «Препарати 
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ветеринарні. Визначення гострої токсичності». Параметри середньосмертельної 
дози (DL50) вираховували за методом Г. Кербера. 

Вміст еритроцитів і лейкоцитів у крові лабораторних тварин визначали у 

камері з сіткою Горяєва, виведення лейкограми − у мазках крові, пофарбованих 

уніфікованим методом за Май-Грюнвальдом, вміст гемоглобіну – гемоглобін-
ціанідним методом. 

Дослідження на лабораторних тваринах проведено з урахуванням 
«Загальних етичних принципів на тваринах», схвалених Першим національним 
конгресом з біоетики (Київ, 2001) та узгоджених з положеннями  
«Європейської конвенції про захист хребетних тварин, яких використовують  
для експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986), гуманного 

ставлення до тварин згідно з «Рекомендаціями з дотримання біоетичних норм 
та вимог Міжнародного комітету по науці», вимог ст. 26 Закону України  
«Про захист тварин від жорстокого поводження» від 21.02.2006 р. № 3447-IV. 

Вивчення токсичної дії засобу на культуру інфузорій Tetrahymena 
pyriformis (штам WH14) проводили за методикою Коваленка В. Л. та ін. (2010). 

Розроблення режимів санітарної обробки молочного обладнання  
засобом «Аргомол» здійснювали згідно з «Рекомендаціями щодо санітарно-
мікробіологічного дослідження змивів з поверхонь тест-об’єктів та об’єктів 

ветеринарного нагляду і контролю» (Якубчак О. М. та ін., 2005) та 
«Санітарними правилами щодо догляду за доїльним обладнанням та молочним 
інвентарем і контролю їх санітарного стану» (Кухтин М. Д. та ін., 2010). 

Розрахунок економічної ефективності застосування кислотного мийно-
дезінфікуючого засобу «Аргомол» для санітарної обробки молочного 
обладнання визначали за цінами 2018 року відповідно до загальноприйнятої 
методики щодо визначення економічної ефективності ветеринарних заходів. 

Статистичну обробку отриманих експериментальних результатів 

досліджень проводили з використанням комп’ютерної програми Microsoft 
Office Excel 2010 та статистичного пакета Statistic for Windows 10. Достовірною 
вважали різницю за р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ АНАЛІЗ 

Аналіз номенклатури та діючих речовин дезінфікуючих засобів  
для санітарної обробки молочного обладнання, які представлені на ринку 
України. Проведено аналіз «Списку зареєстрованих ветеринарних препаратів, 
кормових добавок, готових кормів та преміксів» в Україні, опублікованого  

на офіційному сайті Державної служби України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів станом на 01.01.2015 р. Встановлено,  
що загальна кількість зареєстрованих дезінфікуючих засобів становить  
77 препаратів. Для санітарної обробки молочного обладнання можуть 
використовуватись 47 засобів із вказаного списку. 

Номенклатура дезінфікуючих засобів на ринку України представлена 
комерційними препаратами вітчизняного та зарубіжного виробництва. Основні 
діючі речовини засобів – кисневмісні, хлорвмісні, четвертинні амонієві, 
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гуанідинові, лужні сполуки, нанорозчини срібла, йодовмісні, альдегідні, 
кислотні, спиртові речовини та їх поєднання. 

За даними аналізу вітчизняних та імпортних засобів, що можуть 
застосовуватися для санітарної обробки молочного обладнання, встановлено, 
що частка імпортних засобів переважає на ринку і становить близько 60 %, 
водночас частка вітчизняних препаратів є нижчою і складає, відповідно, 

близько 40 %. 
Отже, за результатами аналізу номенклатури та діючих речовин 

дезінфікуючих засобів для санітарної обробки молочного обладнання на ринку 
України, виявлено наявний дефіцит вітчизняних препаратів, який поповнюється 
через імпорт засобів. 

Санітарно-гігієнічні умови отримання молока-сировини коров’ячого 
у фермах господарств Одеської області. Визначення мікробного обсіменіння 
молока-сировини у процесі його отримання проводили в чотирьох 

господарствах, у яких використовують для санітарної обробки молочного 
обладнання різні мийно-дезінфікуючі засоби (табл. 1). 

Таблиця 1 
Мікробне обсіменіння молока-сировини,  

отриманого у фермах господарств Одеської області (M±m, n=10) 

№ 
з/п 

Господарство 
Кількість мезофільних аеробних  

та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, 

тис. КУО/см3 

1 ТОВ «Авангард-Д» 288,5±21,4 

2 ТОВ «ЮгАгроСервіс» 396,7±42,1 

3 ПП «Вересень» 139,2±11,9 

4 СТОВ АФ «Петродолинське» 294,8±23,2 

Встановлено, що найбільше мікробне обсіменіння свіжовидоєного  
молока було у фермі господарства ТОВ «ЮгАгроСервіс». Санітарну обробку 
молочного обладнання проводять лужним мийно-дезінфікуючим засобом 
«Hyprochlor» та кислотним «Hypracid». При цьому кількість мезофільних 
аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів становила 

396,7±42,1 тис. КУО/см3. 
Нижчий рівень мікробного обсіменіння молока був у господарствах 

ТОВ «Авангард-Д» і СТОВ АФ «Петродолинське». Мікробна контамінація 
молока-сировини становила відповідно 288,5±21,4 та 294,8±23,2 тис. КУО/см3 . 
Санітарну обробку обладнання у даних господарствах здійснюють лужними 
мийно-дезінфікуючими засобами «Вімол» і «Дімол» та кислотним засобом 
«Біолайт СТ». Найменше мікробне обсіменіння молока-сировини встановлено  
у ПП «Вересень» – 139,2±11,9 тис. КУО/см3. У фермі даного господарства 

санітарну обробку молочного обладнання здійснюють лужним мийно-
дезінфікуючим засобом «Dezynfekant A» та кислотним – «Acid XD». 

Встановлено, що за використання даних засобів для санітарної обробки 
молочного обладнання у жодній з ферм господарств не вдалося досягти 
отримання молока-сировини ґатунку екстра за мікробіологічними показниками. 
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Отже, дослідженням санітарних умов отримання молока-сировини  
та застосування поширених засобів для санітарної обробки молочного 
обладнання практично підтвердили той факт, що нині на ринку України  
є недостатня кількість вітчизняних ефективних мийно-дезінфікуючих засобів, 
що не дає змоги одержувати молоко-сировину ґатунку екстра. 

Підбір компонентів та розроблення рецептури нового кислотного 

мийно-дезінфікуючого засобу. Попередньо здійснивши аналіз складу 
найбільш поширених мийно-дезінфікуючих засобів для санітарної обробки 
молочного обладнання, для створення кислотного засобу обрали такі діючі 
речовини: молочну кислоту, бензалконію хлорид, полігексаметиленгуанідину 
гідрохлорид, колоїдний розчин срібла, інгібітор корозії. Це недороговартісні 
речовини, які мають виражені антимікробні властивості. Крім того, 
бензалконію хлорид та полігексаметиленгуанідину гідрохлорид введено у склад 
засобу ще й з огляду на наявність у них мийних властивостей. 

У процесі конструювання дослідних композицій засобу для санітарної 
обробки молочного обладнання вивчали, насамперед, сумісність компонентів. 
Задля виключення можливої нейтралізації діючих речовин було проведено 
дослідження з визначення здатності розчиняти молочний камінь та 
бактерицидних властивостей окремо у складників засобу і за їх компонування. 
На основі проведених досліджень визначено ефективну та оптимальну дослідну 
композицію нового кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол»  

для санітарної обробки молочного обладнання. До складу засобу увійшли: 

молочна кислота – 20 %; бензалконію хлорид – 10 %; полігексаметилен-
гуанідину гідрохлорид – 5 %; колоїдний розчин срібла – 0,2 %; інгібітор  
корозії – 3,0 %; дистильована вода до 100 %. 

Вивчення фізико-хімічних властивостей розчинів кислотного  
мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол». Лабораторними фізико-хімічними  
дослідженнями з визначення придатності розробленого кислотного мийно-
дезінфікуючого засобу для санітарної обробки молочного обладнання 
встановлено наступне (табл. 2). Засіб «Аргомол» перевищував норму щодо 

показника поверхневого натягу на 1,5 мН/м, відповідно до вимог, які ставляться 
до мийно-дезінфікуючих засобів для санітарної обробки молочного 
обладнання. Незначне перевищення нормативного значення поверхневого 
натягу розчинів кислотних засобів пов’язане з відсутністю у їх складі 
компонентів, що покращують мийні властивості. Проте, створений кислотний 
засіб «Аргомол» проявляв аналогічні фізико-хімічні властивості щодо 
визначених показників, як і закордонний засіб для порівняння «Eco cid». При 
цьому піноутворювальна здатність становила 11,4±0,4 %, що в 1,7 раза (р<0,05) 

менше, порівнюючи з нормою. Це вказує на можливість його застосування  
у доїльних установках з автоматичним миттям. Основне призначення 
кислотних мийно-дезінфікуючих засобів – це профілактика та видалення 
молочного каменю з обладнання. 0,5 % розчин засобу «Аргомол» розчиняв 
2,61±0,04 г кальцію ортофосфату (основна сполука молочного каменю) 
протягом 3–5 хв, що відповідає нормативним вимогам. Також на добру 
ефективність засобу «Аргомол» щодо зняття утвореного молочного каменю  
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чи запобігання його утворенню вказують показники величини рН та загальної 
кислотності, які не перевищували встановлену норму. 

Таблиця 2 
Фізико-хімічні властивості 0,5 % робочого розчину кислотного  

мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» та засобу для порівняння  
(M±m, n=5) 

Показники,  

що визначалися 

Значення  
для засобів Норма 

«Аргомол» «Eco cid» 

Величина pH, од. 1,97±0,02 1,72±0,03 ≤2,0 

Загальна кислотність, % 34,95±0,873 44,07±1,273 >20,0 

Поверхневий натяг, мН/м 61,52±0,74 68,53±0,67 ≤60,0 

Величина корозії, 
г/м2-рік 

алюміній 1,80±0,17 5,81±0,42* ≤2,0 

нержавіюча сталь 0,50±0,03 0,83±0,03  

Піноутворювальна здатність, % 11,4±0,4* 3,2±0,2 ≤20,0 

Стійкість піни, % 16,7±1,4* 2,8±0,2 ≤50,0 

Вплив на дійкову гуму, мм 11,8±0,3* 9,3±0,3 ≤20,0 

Мийна здатність добра добра 
відмінна  

або добра 

Розчинність кальцію ортофосфату, г 2,61±0,04 3,12±0,06 >2,5 

Примітка. *р<0,05 щодо норми 

Отже, 0,5 % розчин кислотного засобу «Аргомол» за фізико-хімічними 
властивостями не поступається закордонному кислотному засобу-аналогу,  
який наявний на ринку України. 

Вивчення бактерицидної активності кислотного мийно-
дезінфікуючого засобу «Аргомол». Проведено дослідження бактерицидної 
активності різних концентрацій засобу «Аргомол» за температури розчинів 

65±5 °С (табл. 3). Встановлено, що розроблений кислотний мийно-
дезінфікуючий засіб «Аргомол» проявляє виражені бактерицидні властивості. 
«Аргомол» за експозиції 2 хв діяв бактерицидно щодо E. coli за концентрації 
2,0 %, а щодо P. aeruginosa, починаючи з концентрації 0,5 %. 

За експозиції 5 хв засіб «Аргомол» проявляв бактерицидну дію щодо  
S. aureus та E. coli, починаючи з концентрації 0,5 %, а щодо P. aeruginosa –  
з 0,25 % концентрації. 

Бактерицидна дія засобу за 15 хв експозиції спостерігалася щодо S. aureus 

та E. coli, починаючи з концентрації 0,25 %, а щодо P. aeruginosa – у всіх 
досліджуваних концентраціях. 

Отже, проведеними дослідженнями встановлено, що 0,5 % розчин 
кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол», крім здатності розчиняти 
молочний камінь, проявляє добрі бактерицидні властивості за температури 
65±5 °С та може бути використаний для ефективної санітарної обробки 
молочного обладнання. 



11 

Таблиця 3 
Бактерицидна активність кислотного мийно-дезінфікуючого засобу 

«Аргомол» за температури розчинів 65±5 °С  
щодо культур мікроорганізмів (n=5) 

Досліджуваний 
засіб 

Концентрація,  
% 

Експозиція, хв 

2 5 15 

S. aureus 

«Аргомол» 

0,1 + + + 

0,25 + + − 

0,5 + − − 

1,0 + − − 

2,0 + − − 

Контроль: дистильована вода + + + 

E. coli 

«Аргомол» 

0,1 + + + 

0,25 + + − 

0,5 + − − 

1,0 + − − 

2,0 − − − 

Контроль: дистильована вода + + + 

P. aeruginosa 

«Аргомол» 

0,1 + + − 

0,25 + − − 

0,5 − − − 

1,0 − − − 

2,0 − − − 

Контроль: дистильована вода + + + 

Примітка. «+» – наявний ріст; «−» –відсутній ріст 

Токсикологічні дослідження кислотного мийно-дезінфікуючого 
засобу «Аргомол». Дослідження гострої токсичності кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу «Аргомол» і його 0,5 % робочого розчину проводили  
на білих мишах віком 2–3 місяці та живою масою 18–23 г. Результати 
визначення DL50 засобу «Аргомол» у гострому експерименті наведено у табл. 4. 

Таблиця 4 
Показники гострої токсичності за внутрішньошлункового введення 
кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» білим мишам 

(обчислення DL50 за методом Г. Кербера) 
Доза, мг/кг 3000 3500 4000 4500 5000 5500 

Вижило 6 5 4 2 1 0 

Загинуло 0 1 2 4 5 6 

Z 0,5 1,5 3 4,5 5,5  

d 500 500 500 500 500  

z d 250 750 1500 2250 2750  

DL50 засобу, обрахована за методом Г. Кербера, складає 4250 мг/кг маси 
тіла, а DL50 0,5 % розчину є більшою за 11000 мг/кг маси тіла. Встановлено,  
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що засіб «Аргомол» згідно з СОУ 85.2-37-736:2011 «Препарати ветеринарні. 
Визначення гострої токсичності» належить до 4 класу токсичності. 

Під час дослідження кумулюючої дії «Аргомолу» спостерігали  
за тваринами дослідної і контрольної групи. Відхилень у поведінці  
та фізіологічних функціях мишей не виявлено. За період 60-добового 
випоювання з водою «Аргомолу» у дозах із розрахунку 1/5 від DL50 загибелі 

білих мишей не виявлено. Після закінчення досліду, евтаназії та розтину білих 
мишей макроскопічних змін у внутрішніх органах не встановлено. Це дало 
змогу зробити висновок, що вираженою кумулятивною дією кислотний  
мийно-дезінфікуючий засіб не володіє. 

У процесі вивчення подразнюючої дії засобу встановлено, що протягом 
дослідного періоду (30 діб) нанесення 0,5 %, 1,0 і 2,5 % розчинів «Аргомолу» 
не спричинило будь-яких видимих змін на поверхні шкіри мурчаків. 
Враховуючи отримані дані, можна констатувати, що препарат не володіє 

вираженою подразнюючою дією. 
Дослідженням сенсибілізуючих властивостей засобу встановлено,  

що через 24–48 год після першого та другого тестування у дослідних  
і контрольних тварин реакція шкіри на дію засобу оцінювалась у 0 балів. 
Реакція на аплікації засобу на шкіру мурчаків, що проявляється у вигляді 
гіперемії та набряку, у всіх дослідних тварин була відсутньою, як за нанесення 
75 %, так і 50 % водного розчину, протягом усього терміну дослідження 
(10 діб). Отримані результати свідчать про те, що в умовах досліду кислотний 

мийно-дезінфікуючий засіб «Аргомол» не спричиняє сенсибілізуючої дії  
на організм мурчаків. 

За проведення досліджень із визначення шкірно-резорбтивної дії засобу 
не було виявлено ознак токсичної дії 2,5 і 5,0 % розчинів «Аргомолу» на білих 
мишах. 

Під час вивчення морфологічних досліджень периферичної крові білих 
мишей встановлено, що після внутрішньошлункового введення 0,5 % розчину 
кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» кількість лейкоцитів  

у крові білих мишей дослідної групи через 3 год після введення мийно-
дезінфікуючого засобу «Аргомол» вірогідно зростала відносно початкових 
показників та показників тварин контрольної групи (р<0,05). Також, організм 
мишей дослідної групи відповідав на вплив засобу алергічною реакцією,  
що було засвідчено достовірним зростанням кількості еозинофілів (р<0,05)  
у порівнянні із показниками контрольної групи мишей та початковими даними. 

Встановлено, що у тварин дослідної групи через 14 діб після внутрішньо -
шлункового введення 0,5 % концентрації засобу «Аргомол», всі показники 

функціонального стану периферичної крові знаходилися у межах фізіологічних 
значень, що вказує на безпечність засобу. 

За проведення досліджень із визначення токсичної дії кислотного мийно-
дезінфікуючого засобу «Аргомол» на культуру інфузорій Tetrahymena 
pyriformis встановлено, що 0,1 % розчин засобу від 1 до 20 хв експозиції  
(100 % живих інфузорій) не чинив згубного впливу на клітини інфузорій.  
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Засіб «Аргомол» у концентраціях 0,02–0,5 % за експозиції 1–15 хв не проявляв  
вираженої токсичної дії на інфузорії Tetrahymena pyriformis. 

Одержані у процесі досліджень дані щодо токсичності кислотного  
мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» з використанням експрес-методу  
на інфузоріях дають змогу зробити висновок, що цей засіб є малотоксичним. 
Тому його можна використовувати для санітарної обробки молочного 

обладнання. 
Розроблення режимів санітарної обробки молочного обладнання 

кислотним мийно-дезінфікуючим засобом «Аргомол». Кислотний мийно-
дезінфікуючий засіб «Аргомол» застосовується для запобігання утворення  
та видалення молочного каменю з одночасною дезінфікуючою дією під час 
проведення санітарної обробки переносних доїльних апаратів, доїльних 
установок (молокопроводів), доїльних залів, дійниць, цідилок, фляг, 
охолоджувачів, цистерн молоковозів, іншого молочного посуду. Санітарну 

обробку «Аргомолом» можна проводити різними способами: автоматичним 
промиванням, змочуванням, зануренням, протиранням, обприскуванням. 

На основі проведених виробничих досліджень розроблено оптимальні 
ефективні режими застосування кислотного мийно-дезінфікуючого засобу 
«Аргомол» для санітарної обробки молочного обладнання. При цьому засіб 
«Аргомол» застосовують почергово з будь-яким лужним мийно-дезінфікуючим 
засобом (згідно інструкції виробника) для санітарної обробки доїльного 
обладнання, який зареєстрований в Україні згідно чинного законодавства.  

Санітарну обробку переносних доїльних апаратів рекомендується 
проводити шляхом прокачування через них розчину засобу «Аргомол»  
при роботі вакуумного пристрою за таким розробленим режимом: 

1. Споліскування переносних доїльних апаратів від залишків молока 5 л 
теплої питної води (30±5 °С). 

2. Санітарна обробка доїльних апаратів гарячим розчином лужного 
мийно-дезінфікуючого засобу за температури 60±5 °С. 

3. Споліскування переносних доїльних апаратів від залишків лужного 

мийно-дезінфікуючого засобу 5 л теплої питної води (30±5 °С). 
4. Санітарна обробка гарячим (65±5 °С) 0,5 % розчином кислотного 

мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» протягом 5 хв. 
5. Споліскування доїльних апаратів від залишків кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу 10 л теплої питної води (30±5 °С). 
Результатами досліджень (табл. 5) встановлено, що застосування  

для санітарної обробки 0,5 % робочого розчину кислотного засобу «Аргомол»  
у поєднанні з лужним мийно-дезінфікуючим засобом «Dezynfekant A» 

забезпечувало зменшення мікробного обсіменіння у змивах з доїльних апаратів, 
в середньому, в 430 разів (р<0,05) і становило 127 КУО/см3. Така санітарна 
обробка відповідає встановленому мікробіологічному нормативу чистоти  
для доїльного устаткування – до 500 КУО/см3 у змиві. При цьому за даної 
санітарної обробки доїльних апаратів мікробне обсіменіння молока 
свіжовидоєного становило 22,7±1,1 тис. КУО/см3. Свіжовидоєне молоко  
з таким початковим мікробним обсіменінням реально доставити  
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на молокопереробне підприємство екстра ґатунком за умови охолодження  
до температури 4±1 °С і перетримки в охолодженому стані на фермі не довше 
24 год. 

Таблиця 5 
Ефективність санітарної обробки переносних доїльних апаратів  
за використання мийно-дезінфікуючого засобу «Dezynfekant A»  

та кислотного засобу «Аргомол» (М±m, n=15) 

Час взяття змиву, назва 
засобу, концентрація 

розчину 

Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних 
мікроорганізмів у змивах з об’єктів дослідження, тис. КУО/см3 

дійкова 
гума 

колектор 
молочний 

шланг 

бачок 
доїльного 

апарату 

свіжо-
видоєне 

молоко 

До санітарної  
обробки 

98,8±7,2 43,0±2,5 28,0±1,9 15,3±1,1 – 

Після обробки лужним 
мийно-дезінфікуючим 

засобом «Dezynfekant A» 
5,7±0,2 7,9±0,2 6,4±0,2 2,1±0,1 – 

Після 5 хв обробки  
0,5 % розчином засобу 

«Аргомол» 
0,12±0,01* 0,21±0,01* 0,15±0,01* 0,03±0,02* 22,7±1,1 

Ефективність, %  
(до санобробки) 

99,9 99,5 99,5 99,8 – 

Примітка. *р<0,05 по відношенню до санітарної обробки 

Після візуального оцінювання поверхонь доїльних апаратів, виявлено,  
що обробка апаратів кислотним мийно-дезінфікуючим засобом «Аргомол» 
протягом 5 хв забезпечувала на оцінку «відмінно» руйнування молочного 
каменю. У контролі, де застосовували лише лужний мийно-дезінфікуючий засіб 
«Dezynfekant A» через 15 днів виявили видимі сліди відкладення молочного 

каменю на внутрішніх поверхнях доїльних апаратів. 
Отже, для санітарної обробки доїльних апаратів оптимальним  

є застосування робочого розчину кислотного мийно-дезінфікуючого засобу 
«Аргомол» у концентрації 0,5 % за температури 65±5 °С протягом 5 хв. 

Санітарну обробку доїльних установок з молокопроводом 
рекомендується проводити автоматичним циркуляційним способом за таким 
розробленим режимом: 

1. Споліскування доїльної установки від залишків молока теплою питною 

водою (30±5 °С). 
2. Санітарна обробка доїльної установки розчином лужного мийно-

дезінфікуючого засобу за температури 60±5 °С. 
3. Споліскування доїльної установки від залишків лужного мийно-

дезінфікуючого засобу теплою питною водою (30±5 °С). 
4. Санітарна обробка гарячим (65±5 °С) 0,5 % розчином кислотного 

мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» протягом 20 хв. 
5. Споліскування доїльної установки від залишків кислотного мийно-

дезінфікуючого засобу теплою питною водою (30±5 °С). 
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Використання 0,5 % робочого розчину кислотного мийно-дезінфікуючого 
засобу «Аргомол» у поєднанні з лужним мийно-дезінфікуючим засобом 
«Dezynfekant A» забезпечувало зменшення мікробного обсіменіння у змивах  
з доїльної установки у 205–847 разів (р<0,05), що в середньому становило 
122,2±5,7 КУО/см3. За такої чистоти обладнання мікробне обсіменіння 
свіжовидоєного молока становило 24,1±1,3 тис. КУО/см3, що відповідає екстра 

ґатунку згідно з ДСТУ 3662-2018 (≤100 тис. КУО/см3). Після візуального 
огляду внутрішніх поверхонь доїльної установки, виявлено, що застосування 
кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» у концентрації 0,5 % 
протягом 20 хв сприяло повному видаленню молочного каменю. 

Дані розроблені режими санітарної обробки молочного обладнання 
кислотним мийно-дезінфікуючим засобом «Аргомол» були обрані,  
як оптимальні, оскільки застосування таких режимів забезпечує належну 
мікробіологічну чистоту поверхонь устаткування. 

Економічна ефективність від застосування кислотного мийно-
дезінфікуючого засобу «Аргомол». Розрахунок економічної ефективності від 
застосування кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» проводили  
у господарстві ПП «Вересень» Одеської області. У фермі даного господарства 
санітарну обробку молочного обладнання здійснюють лужним мийно-
дезінфікуючим засобом «Dezynfekant A» та кислотним – «Acid XD». Доїння 
корів здійснюється за допомогою доїльної установки з молокопроводом АДМ-8 
дворазово. Розрахунки було проведено на 100 корів поголів’я лактуючого 

стада. Економічну ефективність застосування розробленого засобу «Аргомол»  
розраховували у порівнянні із засобом, який використовувався у фермі 
господарства – «Acid XD». Проведено санітарну обробку доїльної установки 
автоматичним циркуляційним способом з використанням лужного мийно-
дезінфікуючого засобу «Dezynfekant A» та 0,5 % розчину засобу «Аргомол». 

На розрахункове поголів’я лактуючих корів 100 голів за дворазового 
доїння доїльною установкою АДМ-8 у господарстві за добу в середньому 
використовується 1 л концентрованого засобу для санітарної обробки 

молочного обладнання. Вартість 1 л засобу «Acid XD» – 70 грн, 1 л засобу 
«Аргомол» – 58 грн. Відповідно вартість санітарної обробки молочного 
обладнання на рік становить 25550,00 грн за використання засобу «Acid XD»  
і 21170,00 грн за використання засобу «Аргомол». Середній річний надій 
молока у фермі господарства від однієї корови ‒ 4700 кг молока. Тобто 
середній річний надій від 100 лактуючих корів становитиме 470000 кг. Завдяки 
застосуванню 0,5 % розчину засобу «Аргомол» для проведення санітарної 
обробки молочного обладнання ґатунок молока-сировини у фермі підвищився  

з вищого до ґатунку екстра, відповідно закупівельна ціна молока збільшилася  
з приблизно 8,00 грн за 1 кг молока вищого ґатунку до приблизно 9,00 грн  
за 1 кг молока ґатунку екстра. 

Перевага використання 0,5 % розчину засобу «Аргомол» для санітарної 
обробки у порівнянні із 0,5 % розчином засобу «Acid XD» є очевидною через 
його нижчу вартість, а також з урахуванням підвищення закупівельної ціни  
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на молоко внаслідок покращення ґатунку одержаного молока відповідно  
до вимог ДСТУ 3662:2018. 

Таким чином, річний економічний ефект за використання для санітарної 
обробки молочного обладнання 0,5 % розчину «Аргомол» у фермі господарства 
на 100 лактуючих корів становить 4380,00 грн завдяки меншій вартості засобу,  
і 474380,00 грн від покращення ґатунку одержаного молока. Загальний річний 

економічний ефект – 478760,00 грн. 

ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 
вирішення наукового завдання щодо обґрунтування рецептури та розроблення 
нового кислотного мийно-дезінфікуючого засобу для молочного обладнання 
«Аргомол». Доведено ефективність його застосування, експериментально 
визначено оптимальні концентрації засобу та ефективну експозицію  
для проведення санітарної обробки різних типів доїльних апаратів і установок, 

охолоджувачів молока та цистерн молоковозів. 
1. Для санітарної обробки молочного обладнання на теренах України 

використовується 47 зареєстрованих ветеринарних препаратів, станом  
на 01.01.2015 року. Основними діючими речовинами засобів є кисневмісні, 
хлорвмісні, четвертинні амонієві, гуанідинові, лужні сполуки, нанорозчини 
срібла, йодовмісні, альдегідні, кислотні, спиртові речовини та їх поєднання. 
Частка імпортних засобів переважає на ринку і становить майже 60 %, водночас 
частка вітчизняних препаратів є нижчою і складає, відповідно, близько 40 %. 

2. Використання поширених лужних та кислотних мийно-дезінфікуючих 
засобів («Hyprochlor», «Hypracid», «Dezynfekant A», «Acid XD»,  
«Вімол», «Дімол», «Біолайт СТ») для санітарної обробки молочного 
обладнання у фермах господарств ТОВ «Авангард-Д», ПП «Вересень», 
ТОВ «ЮгАгроСервіс», СТОВ «Петродолинське» Одеської області  
за мікробіологічними показниками (ДСТУ 3662:2018) не забезпечило 
отримання молока-сировини ґатунку екстра. 

3. Виробникам молока-сировини в Україні створено новий кислотний 

мийно-дезінфікуючий засіб «Аргомол» для ефективної санітарної обробки 
молочного обладнання. Склад засобу: молочна кислота – 20 %; бензалконію 
хлорид – 10 %; полігексаметиленгуанідину гідрохлорид – 5 %; колоїдний 
розчин срібла – 0,2 %; інгібітор корозії – 3 %; дистильована вода – до 100 %. 

4. «Аргомол» за температури 20 і 50 °С добре розчиняється у воді. 
Робочий 0,5 % розчин препарату проявляє добрий мийний ефект. Величина pH 
0,5 % робочого розчину засобу становить 1,97±0,02, поверхневий натяг – 
61,52±0,74 мН/м, піноутворювальна здатність – 11,4±0,4 %, стійкість піни – 

16,7±1,4 %, а розчинність кальцію ортофосфату – 2,61±0,04 г, що відповідає 
вимогам до кислотних мийно-дезінфікуючих засобів. Розчин «Аргомолу»  
у концентрації 0,5 % проявляє незначну корозійну дію: для оцинкованого  
заліза показник не перевищує 2,0 г/м2-рік, для нержавіючої сталі ‒ не більше  
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0,5 г/м2-рік, для алюмінію ‒ не більше 1,8 г/м2-рік. Видовження дійкової гуми  
за впливу розчину засобу у концентрації 0,5 % становило 11,8±0,3 мм. 

5. Кислотний мийно-дезінфікуючий засіб «Аргомол» у 0,5 % концентрації 
за експозиції 5–15 хв проявляє бактерицидну дію щодо тест-культур 
мікроорганізмів S. aureus, E. coli, P. aeruginosa. 

6. Засіб «Аргомол» належить до 4 класу токсичності. Робочий розчин 

засобу не має вираженої подразнюючої, шкірно-резорбтивної, сенсибілізуючої 
та кумулюючої дії. DL50 засобу за умов внутрішньошлункового введення  
для білих мишей становить 4250 мг/кг, а DL50 0,5 % розчину є більшою  
за 11000 мг/кг маси тіла. Засіб «Аргомол» у концентраціях 0,02–0,5 %  
за експозиції 1–15 хв не проявляє вираженої токсичної дії на інфузорії 
Tetrahymena pyriformis. 

7. Для санітарної обробки різних типів молочного обладнання розроблено 
ефективні та безпечні режими застосування засобу: за температури розчинів 

65±5 °С – 0,5 % розчин за експозиції 5 хв – для санітарної обробки переносних 
доїльних апаратів; за експозиції 20 хв – для санітарної обробки доїльних 
установок з молокопроводом; за експозиції 10 хв – для санітарної обробки 
охолоджувачів молока та цистерн молоковозів. 

8. Застосування для санітарної обробки 0,5 % робочого розчину 
кислотного засобу «Аргомол» у поєднанні з лужним мийно-дезінфікуючим 
засобом забезпечувало зменшення мікробного обсіменіння у змивах з доїльних 
апаратів, в середньому, в 430 разів (р<0,05) і становило 127 КУО/см3. Така 

санітарна обробка відповідає встановленому мікробіологічному нормативу 
чистоти для доїльного устаткування – до 500 КУО/см3 у змиві. 

9. Загальний річний економічний ефект від використання виробниками 
молока-сировини для санітарної обробки молочного обладнання кислотного 
мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» у фермах із поголів’ям  
100 лактуючих корів становить 478760,00 грн. 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

1. Рекомендуємо вітчизняний кислотний мийно-дезінфікуючий засіб 

«Аргомол» (патент на корисну модель № 104955; ТУУ 24.2-05510830-003:2016) 
виробникам молока-сировини в Україні для санітарної обробки молочного 
обладнання на молочних фермах різних форм господарювання згідно  
з розробленими режимами його застосування. 

2. Для виробництва безпечного і якісного молока-сировини 
(ДСТУ 3662:2018) рекомендуємо застосовувати розроблений засіб згідно  
з науково-практичними рекомендаціями «Застосування мийно-дезінфікуючого 
засобу «Аргомол» у молочному тваринництві» (розглянуто та рекомендовано 

до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природо-
користування України, протокол № 3 від 28.10.2020 р.). 
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якість і безпека продукції тваринництва. 2017. Вип. 265. С. 117–122. (Здобувач 
брала участь у проведенні досліджень, аналізі їх результатів і написанні 
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11. Засєкін Д., Пушкова А., Димко Р. Сучасні вимоги до мийно-
дезінфікуючих засобів для санітарної обробки доїльного обладнання  
та молочного інвентаря. Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, 
проблеми та перспективи: III Міжнародна науково-практична конференція 

пам’яті професора Петра Столярчука, м. Львів, 11–12 травня 2017 року: тези 
доповіді. Львів, 2017. С. 74. (Здобувач брала участь у проведенні досліджень 
та підготовці тез). 

12. Засєкін Д. А., Пушкова А. Г., Димко Р. О. Санація доїльного 
обладнання мийно-дезінфікуючим засобом «Аргомол» – запорука одержання 
молока високої санітарної якості. Контроль безпечності харчових 
продуктів.Україна-ЄС: невирішені питання: Міжнародна науково-практична 
конференція в рамках реалізації проекту за підтримки програми Жана Моне 

«Контроль безпечності харчових продуктів у ЄС», присвячена 120-річчю 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, 
м. Київ, 19–20 квітня 2018 року: тези доповіді. К., 2018. С. 140. (Здобувач брала 
участь у проведенні досліджень та підготовці тез). 

13. Пушкова А. Г., Засєкін Д. А., Димко Р. О. Застосування мийно-
дезінфікуючого засобу «Аргомол» для санації молочного обладнання. Цілі 
сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук  
про життя: міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 23–25 травня  
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2018 року: тези доповіді. К., 2018. С. 297. (Здобувач брала участь у проведенні 
досліджень та підготовці тез). 

14. Засєкін Д. А., Пушкова А. Г., Димко Р. О. Ефективність застосування 
мийно-дезінфікуючого засобу «Аргомол» при санітарній обробці доїльних 
апаратів. Сучасні тенденції ветеринарної освіти та науки: Всеукраїнська 
науково-практична конференція, присвячена 100-річчю факультету 

ветеринарної медицини, м. Київ, 09 жовтня 2019 року: тези доповіді.  К., 2019. 
С. 80–81. (Здобувач брала участь у проведенні досліджень та підготовці тез). 

АНОТАЦІЯ 

Пушкова А. Г. Санітарно-гігієнічна оцінка та ефективність 
застосування мийно-дезінфікуючого засобу комплексної дії «Аргомол»  
при обробці молочного обладнання. – Кваліфікаційна наукова праця  
на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук 

зі спеціальності 16.00.06 «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія». 
Національний університет біоресурсів і природокористування України.  Київ, 
2021. 

Дисертацію присвячено розробленню та вивченню нового кислотного 
мийно-дезінфікуючого засобу для санітарної обробки молочного обладнання.  
Проведено санітарно-гігієнічну оцінку поширених засобів для санітарної 
обробки молочного обладнання. Вивчено санітарні умови отримання молока-
сировини коров’ячого у фермах господарств Одеської області. 

Створено новий кислотний мийно-дезінфікуючий засіб «Аргомол»  
для санітарної обробки молочного обладнання. Вивчено його основні фізико-
хімічні властивості та бактерицидну активність. Досліджено гостру 
токсичність, подразнюючу, шкірно-резорбтивну, кумулюючу та сенсибілізуючу 
дії засобу. 

Розроблено режими застосування засобу для санітарної обробки 
переносних доїльних апаратів, доїльних установок з молокопроводом, 
охолоджувачів молока та цистерн молоковозів, які забезпечують 

мікробіологічну чистоту їх внутрішніх поверхонь з такою кількістю 
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів  
у змивах, що дає змогу у комплексі санітарних заходів отримувати  
збірне молоко-сировину ґатунку екстра, згідно з ДСТУ 3662:2018.  Розроблено 
та запропоновано виробництву науково-практичні рекомендації щодо 
застосування засобу. 

Ключові слова: кислотний мийно-дезінфікуючий засіб, «Аргомол», 
санітарна обробка, молочне обладнання. 

АННОТАЦИЯ 

Пушкова А. Г. Санитарно-гигиеническая оценка и эффективность 
применения моечно-дезинфицирующего средства комплексного действия 
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«Аргомол» при обработке молочного оборудования. – Квалификационный 
научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук 
по специальности 16.00.06 «Гигиена животных и ветеринарная санитария». 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины. 
Киев, 2021. 

Диссертация посвящена разработке и изучению нового кислотного 
моечно-дезинфицирующего средства для санитарной обработки молочного 
оборудования. Осуществлена санитарно-гигиеническая оценка 
распространенных средств для санитарной обработки молочного оборудования. 
Изучены санитарные условия получения молока-сырья коровьего на фермах 
хозяйств Одесской области. 

Создано новое кислотное моечно-дезинфицирующее средство «Аргомол» 
для санитарной обработки молочного оборудования на основе молочной 

кислоты, бензалкония хлорида, полигексаметиленгуанидина гидрохлорида, 
коллоидного раствора серебра. Экспериментально обоснованы состав  
и эффективность применения разработанного моечно-дезинфицирующего 
средства «Аргомол» для санитарной обработки молочного оборудования. 
Определены его основные физико-химические свойства. Установлена хорошая 
моющая способность и эффективное бактерицидное действие средства 
относительно микрофлоры S. aureus, E. coli, P. aeruginosa.  

Исследованы острая токсичность, раздражающее, кожно-резорбтивное, 

кумулирующее и сенсибилизирующее действия средства. Средство относится  
к 4 классу токсичности согласно классификации веществ по токсичности  
(СОУ 85.2-37-736:2011 «Препараты ветеринарные. Определение острой 
токсичности»). Установлены эффективные рабочие концентрации и экспозиции 
средства с использованием альтернативных методов оценки степени 
токсичности по показателям активности культуры инфузорий Tetrahymena 
pyriformis. 

Разработаны эффективные и безопасные режимы применения средства 

для санитарной обработки различных типов доильных аппаратов, установок, 
охладителей молока и цистерн молоковозов, которые обеспечивают 
микробиологическую чистоту их внутренних поверхностей с таким 
количеством мезофильных аэробных и факультативных анаэробных 
микроорганизмов в смывах, что позволяет в комплексе санитарных 
мероприятий получать собирательное молоко-сырье сорта экстра, согласно 
ДСТУ 3662:2018. Разработаны и предложены производству научно-
практические рекомендации по применению средства. 

Для санитарной обработки различных типов молочного оборудования 
разработаны эффективные и безопасные режимы применения средства:  
при температуре растворов 65±5 °С – 0,5 % раствор при экспозиции 5 мин –  
для санитарной обработки переносных доильных аппаратов; при экспозиции 
20 мин – для санитарной обработки доильных установок с молокопроводом; 
при экспозиции 10 мин – для санитарной обработки охладителей молока  
и цистерн молоковозов. 
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Применение для санитарной обработки 0,5 % рабочего раствора 
кислотного средства «Аргомол» в сочетании с щелочным моечно-
дезинфицирующим средством обеспечивало уменьшение микробной 
обсемененности смывов с доильных аппаратов, в среднем, в 430 раз (р<0,05)  
и составило 127 КОЕ/см3. Такая санитарная обработка соответствует 
установленному микробиологическому нормативу чистоты для доильного 

оборудования – до 500 КОЕ/см3 смыва. 
Внедрение в систему санитарно-гигиенических мероприятий на молочно-

товарных фермах применения нового моечно-дезинфицирующего средства 
«Аргомол» (ТУ У 24.2-05510830-003:2016), даст возможность повысить 
эффективность санитарной обработки молочного оборудования согласно 
микробиологических нормативов чистоты, и обеспечит получение молока-
сырья коровьего сорта экстра по ГОСТ 3662:2018. 

Ключевые слова: кислотное моечно-дезинфицирующее средство, 

«Аргомол», санитарная обработка, молочное оборудование. 

ANNOTATION 

Pushkova A. G. Sanitary-Hygienic Assessment and Effectiveness  
of the Use Detergent-Disinfectant of Complex Action «Argomol» for Treatment 
of Dairy Equipment. – The qualifying scientific work on the rights of the 
manuscript. 

The thesis for the scientific degree of PhD in veterinary sciences on a specialty 
16.00.06 «Animal hygiene and veterinary sanitation». Nat ional University of Life  

and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. 
Thesis is devoted to the development and research of a new acid detergent  

and disinfectant for sanitary treatment of dairy equipment. Sanitary and hygienic 
assessment of common means for sanitary treatment of dairy equipment was carried 
out. Sanitary conditions for obtaining raw cow's milk in farms of Odessa region have 
been researched. 

A new acid detergent-disinfectant «Argomol» for sanitary t reatment of dairy 
equipment has been created. Its main physicochemical properties and bactericidal 

activity have been researched. Acute toxicity, irritant, skin resorptive, cumulative  
and sensitizing effects of the detergent-disinfectant have been researched. 

Modes of application of mean for sanitary treatment of portable milking 
machines, milking installations with a milk line, milk coolers and tanks of milk trucks 
are developed. Which ensure the microbiological purity of their internal surfaces  
with such a number of mesophilic aerobic and facultative-anaerobic microorganisms 
in the flushes, which allows in a set of sanitary measures to obtain whole milk  
raw materials of extra grade, according to DSTU 3662:2018. Scientific and practical 

recommendations on the use of the mean have been developed and offered  
to the production. 

Key words: acid detergent-disinfectant, «Argomol», sanitary treatment, dairy 
equipment. 
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