Додаток 1
до Інструкції з профілактики
та ліквідації сальмонельозу птиці
(пункт 1 розділу III)

Схема кількості та кратності відбору зразків
для дослідження на сальмонельоз на потужностях (об’єктах) в межах
офіційного контролю, що займаються утриманням стад птиці (продуктивної
птиці яєчних порід, м’ясних порід, племінної птиці, а також продуктивної
яєчної птиці та птиці на м’ясо), та потужностях (об’єктах) з виробництва
птахопродуктів (яєць, м’яса)
№ Дослідний
Об’єкт
Дослідний
Кількість зразків/
з/п
об’єкт
аналізу
матеріал
кратність відбору
1
2
3
4
5
I. Схема проведення контролю сальмонельозу курей-несучок (іншої яєчної продуктивної
птиці) у птахогосподарствах
1
Товарне
10 гол. з кожної партії / при формуванні стада
трупи
стадо птиці
(з машини)
Добовий
підстилка з
молодняк
ящиків для загальний зразок 300 г, відібраний з різних
транспорту- ящиків / при формуванні стада (з машини)
вання
За два тижні до відкладання
2 зразки по 150 г зі стрічок для видалення
яєць:
посліду, скребків, ям тощо/ з кожного
кліткове
пташника, відібрані із 60 різних місць
послід
утримання
1 об’єднаний зразок, що складається з 2-х пар
напільне
послід
шкарпеток (бахіл), які були використані для
утримання
відбору посліду усередині кожного пташника
Продуктивне стадо:
кліткове
послід
утримання
напільне
утримання

послід

За два тижні до забою птиці:
кліткове
послід
утримання
напільне
утримання
2

Продукти
птахівницт
ва

послід
яйця

Товарне яйце
змиви з яєць

2 зразки по 150 г зі стрічок для видалення
посліду, скребків, ям тощо/з кожного
пташника, відібрані із 60 різних місць ***
1 об’єднаний зразок, що складається з 2-х пар
шкарпеток (бахіл), які були використані для
відбору посліду усередині кожного пташника
***
2 зразки по 150 г зі стрічок для видалення
посліду, скребків, ям тощо/з кожного
пташника, відібрані із 60 різних місць ***
1 об’єднаний зразок, що складається з 2-х пар
шкарпеток (бахіл), які були використані для
відбору посліду усередині пташника ***
2 об’єднані зразки (по 5 яєць кожний) з
кожного пташника / 1 раз на місяць
1 об’єднаний зразок, взятий з поверхні
10 яєць

2

Продовження додатка 1
1

2

3
Тушка птиці
(при забої
продуктивного стада)*

4

5
5 об’єднаних зразків, що складаються зі
зразків шкіри шиї по 10 г, відібраних від 15
шкіра шиї
тушок птиці після охолодження (5 x 30 г) /
1 раз на тиждень
3
Санітарнозмиви, взяті загалом з площі 900 см2, або
Обладнання
гігієнічний
зразки пилу не менш як з 10 різних місць
пташника та
змиви (пил)
контроль
дослідного об’єкта (1 загальний зразок змиву /
кормобункер
приміщень
1 раз на 16 тижнів)
та
змиви, взяті загалом з площі 900 см2, або
обладнання Обладнання
зразки пилу не менш як з 10 різних місць
змиви
яйцескладів
дослідного об’єкта (1 загальний зразок змиву /
1 раз на квартал)
Обладнання
змиви, взяті загалом з площі 900 см2, або
цехів
зразки пилу не менш як з 10 різних місць
змиви
сортування
дослідного об'єкта (1 загальний зразок змиву /
яєць
1 раз на квартал)
змиви
змиви, взяті з площі 900 см2, або зразки пилу
по ходу
не менш як з 10 різних місць дослідного
технологіч- об'єкта, взяті через 1 год. після початку
ного процесу робочого процесу (1 зразок змиву / 1 раз на
місяць)
Забійний
цех*
змиви, взяті загалом з площі 900 см2, або
зразки пилу не менш як з 10 різних місць
змиви
дослідного об’єкта, взяті через 12 год. після
санітарної обробки цеху (1 загальний зразок
змиву / 1 раз на місяць)
4
Корми
Корми (та їх
1 зразок по 0,5 кг з кожної п’ятої партії
складові
кормів, що надходить / виробляється для
тваринного
корми
годівлі, за умови вироблення кормів одним
походження)
виробником
змиви
змиви, взяті загалом з площі 900 см2, або
Обладнання
зразки пилу не менш як з 10 різних місць
кормоцеху /
дослідного об'єкта (1 загальний зразок змиву /
кормоскладу
1 раз на квартал)
II. Схема проведення контролю сальмонельозу племінної птиці в птахогосподарствах
10 гол. з кожної партії/при формуванні стада
трупи
1
Племінна
Добовий
(з машини)
птиця
молодняк
підстилка з
змішаний зразок, відібраний з різних ящиків,
ящиків для
масою не менше 200 г/ при формуванні
транспорту стада (або з машини)
вання
Чотиритижнева птиця:
10 гол. з кожного пташника /1 раз від птиці
трупи
чотиритижневого віку
2 зразки по 150 г зі стрічок для видалення
кліткове
послід
посліду, шкребків, ям тощо/ з кожного
утримання
пташника
2 об’єднані зразки, що складаються з 5-ти пар
напільне
послід
шкарпеток (бахіл), які були використані для
утримання
відбору посліду у кожному пташнику

3

Продовження додатка 1
1

2

3
4
За два тижні до відкладання
яєць:
кліткове
утримання

послід

напільне
утримання

послід

5
2 зразки по 150 г зі стрічок для видалення
посліду, шкребків, ям тощо/ з кожного
пташника
2 об’єднані зразки, що складаються
загалом з 5-ти пар шкарпеток (бахіл), які
були використані для відбору посліду
усередині кожного пташника

Кожен другий тиждень
протягом періоду відкладання
яєць:

2

3

4

Санітарногігієнічний
контроль
приміщень
та
обладнання
Забійний
цех*

Корми

кліткове
утримання

послід

напільне
утримання

послід

Обладнання
цехів,
сортування
яєць

змиви

2 зразки по 150 г зі стрічок для видалення
посліду, шкребків, ям тощо/ з кожного
пташника
1) 2 об’єднані зразки, що складаються
загалом з 5-ти пар бахіл, які були
використані для відбору посліду усередині
кожного пташника з 20 % корисної площі
будівлі;
2) одна пара бахіл, яка була використана
для відбору посліду зі всієї корисної площі
кожного пташника, та додатково один
зразок пилу, зібраний зволоженими
тканинними тампонами з різних поверхонь
пташника, з видимою наявністю пилу,
загалом не менше ніж з 900 см2 площі
поверхні
змиви з не менш як 10 різних місць
дослідного об’єкта, взяті загалом з площі
900 см2 (1 загальний зразок змиву для
дослідження / 1 раз на квартал)

змиви не менш як з 10 різних місць
змиви у ході
дослідного об'єкта, взяті загалом з площі
технологічного 900 см2, взяті через 1 год. після початку
процесу
робочого процесу (1 загальний зразок
змиву для дослідження / 1 раз на місяць)
Обладнання
забійного цеху

Тушка птиці
(при
забої
продуктивного
стада)
Корми (та їх
складові
тваринного
походження)

змиви

шкіра шиї

корми

змиви з не менш як 10 різних місць
дослідного об’єкта, взяті загалом з площі
900 см2, взяті через 12 годин після
санітарної обробки цеху (1 загальний
зразок змиву для дослідження / 1 раз на
місяць)
5 об’єднаних зразків, що складаються зі
зразків шкіри шиї по 10 г, відібраних від
15 тушок птиці після охолодження
(5 х 30 г) / 1 раз на тиждень
1 зразок по 0,5 кг з кожної п’ятої партії
кормів, що надходять для годівлі, за умови
вироблення продукції одним виробником,
завезені в один день

4

Продовження додатка 1
1

5

2

Інкубаторії**

3

4

Кормообладнання
пташника,
кормобункер

змиви

Стіни,
обладнання
Інкубаційні
лотки
Вивідні
лотки

змив
обєднаний

5
змиви не менш як з 10 різних місць
дослідного об’єкта, взяті загалом з площі
900 см2, або зразки пилу (1 загальний
зразок змиву або 100 г пилу для
дослідження / 1 раз на квартал)
не менше 10 змивів, взятих загалом з
площі 900 см2 з різних місць дослідного
об’єкта (1 загальний зразок змиву для
дослідження / 1 раз)
з 5 забруднених лотків загальною
площею не менше 900 см2 (1 раз на 16
тижнів)
з 900 см2 площі поверхні нижньої
частини не менше 5 вивідних лотків,
узятий відразу після виведення птиці
по 10 г з 25 різних лотків (тобто загальна
маса 250 г) 1 раз на 16 тижнів
до 30 шт., які загинули в 12-18-денному
віці/ кожна партія
2 об’єднані зразки (по 5 яєць кожний) з
кожного пташника/ 1 раз на місяць

Вивідні
яєчна
лотки
шкаралупа
Інкубаційні
ембріонияйця
задохлики
Яйця,
яйця
непридатні
для інкубації,
1 об’єднаний зразок, взятий з поверхні
які ідуть на
змиви з яєць
10 яєць
продаж
Добовий
1 об’єднаний зразок, що складається з
меконій, пух
молодняк
300 г / при виведенні птиці
III. Схема проведення контролю сальмонельозу в птахогосподарствах з утриманням птиці
м’ясних порід або птиці на м’ясо (бройлерів, курей, індиків, качок, гусей, голубів,
перепелів, фазанів, страусів тощо)
Бройлери,
підстилка з
загальний зразок 300 г, відібраний з
індики,
Добовий
ящиків для
різних ящиків / при формуванні стада (з
качки,
молодняк
транспортумашини)
гуси,
вання
перепела,
1 об’єднаний зразок, що складається з 2-х
1
голуби,
пар бахіл, які були використані для
Птиця за два
страуси,
відбору посліду усередині кожного
тижні перед
послід
перепели,
пташника
забоєм
фазани,
тощо
Корми (та їх
1 зразок по 0,5 кг з кожної п’ятої партії
складові
кормів, що надходять для годівлі, за
2
Корми
корми
тваринного
умови вироблення продукції одним
походження)
виробником
змиви, взяті загалом з площі 900 см2
3
Санітарнозмиви по ходу через 1 год. після початку робочого
гігієнічний
технологічного
процесу не менш як з 10 різних місць
Забійний
контроль
процесу
дослідного об’єкта (1 загальний зразок
приміщень
змиву для дослідження) / 1 раз на місяць
цех*
та
змиви, взяті загалом з площі 900 см2
обладнання
змиви
через 12 годин після санітарної обробки
цеху не менш як з 10 різних місць

5

Продовження додатка 1
1

2

3
Холодильні
(морозильні)
камери
Обладнання
кормоцеху /
кормоскладу

4

змиви
змиви

5
дослідного об'єкта (1 загальний зразок змиву
для дослідження) / 1 раз на місяць
не менше 10 зразків змивів з площі 900 см2 з
різних
місць
досліджуваного
об’єкта
(1 загальний зразок змиву) / 1 раз на місяць
змиви, взяті з площі 900 см2 не менш як з 10
різних
місць
досліджуваного
об'єкта
(1 загальний зразок змиву) / 1 раз на квартал

* Контроль проводиться у період забою продуктивного стада птиці;
у разі якщо в забійному цеху проводиться забій птиці з різних стад (площадок)
/господарств, то контроль проводиться з тією ж періодичністю, але окремо для
кожного стада (площадки) / господарства.
** Якщо закладається більше 50000 штук інкубаційних яєць від одного стада,
зразки повинні бути відібрані у подвійній кількості.
*** Один раз на рік необхідно відібрати по одному зразку посліду додатково з
кожного діючого пташника.

