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Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

Dezynfekcja jako metoda profilaktyki i wspomagania
terapii chorób ryb, w oparciu o najskuteczniejsze œrodki
biobójcze
W warunkach hodowli staramy siê stworzyæ rybom

wirus wiosennej wiremii karpia, PFRV – rabdowirus wylêgu

optymalne warunki rozwoju. Skupiamy siê na doborze

i narybku szczupaka; Iridoviridae – EHNV – wirus epizo-

odpowiedniego gatunku, warunków fizykochemicznych

otycznej martwicy uk³adu krwiotwórczego, VENV – wirus

wody, wielkoœci obsad oraz zapewnieniu dobrej jakoœci

martwicy erytrocytów, wirus limfocystozy ryb; Herpesviri-

paszy. W zamkniêtych systemach hodowli mo¿emy mieæ

dae – OMHV – wirus ³ososia pacyficznego Oncorhynchus

wp³yw na parametry œrodowiska, dobieraj¹c odpowiedni

masou, CCHV – herpeswirus ryb sumowatych, KHV – koi

system i filtr biologiczny. W gospodarstwach opartych na

herpes wirus, CPV – wirus ospy karpi; Birnaviridae – IPNV –

wodach otwartych na wiele parametrów nie mamy bezpo-

wirus zakaŸnej martwicy trzustki. Wœród bakterii pato-

œredniego wp³ywu, nawet przy najlepiej dopracowanych

genne dla ryb s¹ drobnoustroje z rodzaju Aeromonas sp.,

rozwi¹zaniach technologicznych. Monitorujemy parametry

Pseudomonas sp., Yersinia sp., Flavobacterium sp.

wody w zakresie temperatury, poziomu tlenu oraz pH. To

Grzyby patogenne dla ryb nale¿¹ do rodzaju Ichthyospori-

bardzo wa¿ne dla uchwycenia zmian dobowych i tygodnio-

dium, Saprolegnia, Achlya. Metoda dezynfekcji jest stoso-

wych. Kontrola parametrów pozwala tak¿e na przewidywa-

wana tak¿e w profilaktyce i terapii niektórych chorób

nie wp³ywu wielkoœci tych zmian na sytuacjê zdrowotn¹.

paso¿ytniczych skóry i skrzeli, wywo³ywanych przez pier-

Najczulszym parametrem, szczególnie trudnym do kontroli

wotniaki (Piscioodinum sp., Ichtiobodo sp., Trypanosoma

jest zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody. Wielkoœæ

sp., Trypanoplazma sp., Heksamita sp., Spironukleus sp.,

zmian oraz ich charakter zale¿y od parametrów wody,

Spherospora sp., Chilodonella sp., Ichtiophtirius multiphilis

wieku i kondycji ryb, dostêpu do Ÿróde³ zanieczyszczeñ.

sp., Trichodina sp.), przywry zewnêtrzne (Daktylogyrus

Sytuacja nie jest monitorowana pod k¹tem zagro¿enia dla

sp., Gyrodaktylus sp.), paso¿ytnicze stawonogi (Argulus

ryb. Wszelkie zmiany wp³ywaj¹ce niekorzystnie na odpor-

sp.). Dezynfekcja jako zabieg profilaktyczno-leczniczy

noœæ ryb, prowadz¹ce do jej spadku wp³ywaj¹ korzystnie

s³u¿y zapobieganiu chorobom, niszczeniu drobnoustrojów

na

saprofitycznej.

w trakcie choroby, po wyleczeniu chorych ryb lub ich likwi-

Z w³asnych obserwacji wynika, ¿e ryby przez pewien czas

dacji. Jednak¿e, co nale¿y podkreœliæ, zawsze stanowi

próbuj¹ broniæ siê przed drobnoustrojami i jeœli czynniki s¹

swoist¹ ingerencjê w œrodowisko naturalne. Powoduj¹c

ma³o zjadliwe, potrafi¹ dosyæ d³ugo nie wykazywaæ objawów chorobowych. Dla ka¿dych warunków mo¿na zaob-

zmiany fizykochemiczne, a tym samych biocenotyczne,

serwowaæ pewien próg wydolnoœci ryb.

ryb.

procesy

namna¿ania

siê

flory

które mog¹ mieæ tak¿e poœredni wp³yw na warunki ¿ycia

Dezynfekcja jako postêpowanie maj¹ce na celu

Ryby podczas choroby mog¹ gwa³towniej reagowaæ

zniszczenie w œrodowisku zewnêtrznym wegetatywnych

na dawki stosowane profilaktycznie, zw³aszcza jeœli cho-

form drobnoustrojów szkodliwych, g³ównie chorobotwór-

roba trwa d³ugo lub ryby s¹ w d³ugotrwa³ym stresie. Ocenie

czych, jest stosowana od pocz¹tków hodowli. Jako

kondycji ryb oraz wp³ywu choroby na wytrzyma³oœæ pod-

metoda ochrony zdrowia ryb nabiera znaczenia zw³aszcza

czas k¹pieli mo¿e s³u¿yæ k¹piel testowa. Dzia³anie œrod-

w warunkach intensywnej hodowli. S³u¿y niszczeniu

ków dezynfekcyjnych okreœla siê mianem dzia³ania mikro-

¿ywych i przetrwalnikowych form mikroorganizmów oraz

biobójczego. Wybór preparatów do dezynfekcji jest

uniemo¿liwieniu ich wtórnego rozwoju. Za chorobotwórcze

w praktyce ograniczony do tych, które nie s¹ prawem

dla ryb uznaje siê wirusy z rodziny: Rhabdoviridae – VHSV-

zabronione, poniewa¿ w Polsce nie ma opracowanych

wirus posocznicy krwotocznej ³ososiowatych, IHNV –

standardów dopuszczaj¹cych stosowanie okreœlonych

wirus zakaŸnej martwicy uk³adu krwiotwórczego, SVCV –

substancji wy³¹cznie w akwakulturze. Decyzje dotycz¹ce
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wyboru opieramy na zaleceniach OIE, EAFP, PIWet-PIB,

Z grupy chlorowców i ich pochodnych w akwakul-

prawa weterynaryjnego (krajowego oraz UE) oraz standar-

turze najczêœciej wykorzystuje siê zwi¹zki chloru oraz jodo-

dach dla hodowli w innych krajach. Najistotniejsze s¹

fory. Powszechnie stosowane s¹ chloramidy sulfonowych

w³asne doœwiadczenia, bo z obserwacji w³asnych wynika,

kwasów aromatycznych – chloramina T i B. Z uwagi na

¿e o skutecznoœci preparatu zawsze decyduje stopieñ roz-

szkodliwe dzia³anie chloraminy B dla ryb, zalecana jest

woju choroby, w³aœciwoœci drobnoustroju, jak równie¿

jedynie chloramina T (Terech-Majewska i in. 2003). Stê-

cechy fizykochemiczne œrodowiska, w jakim przeprowa-

¿enie dezynfekcyjne, w zale¿noœci od twardoœci wody oraz

dzany jest zabieg dezynfekcji, zw³aszcza jego zanieczysz-

pH waha siê od 2,5 do 20 mg/l, w k¹pielach od 15 do 60

czenie.

minut (Noga 1996). W tych koncentracjach uznawana jest

Przy doborze œrodków powinniœmy siê kierowaæ

za bezpieczn¹ (tab. 1). Stosowana jest w przypadkach

przede wszystkim znajomoœci¹ zakresu i sposobu ich

zagro¿enia chorobami wirusowymi, bakteryjnymi, grzybi-

dzia³ania, warunków przechowywania oraz tych czynni-

czymi.

ków, od których zale¿y skutecznoœæ (stê¿enie, czas

Jodofory to substancje zawieraj¹ce kompleksy jodu

dzia³ania, temperatura, pH œrodowiska, twardoœæ wody).

z polimerami oraz zwi¹zkami powierzchniowo czynnymi.

Temperatura na ogó³ zwiêksza aktywnoœæ preparatów,

Zwi¹zki jodu podobnie jak i chloru wykazuj¹ wysok¹ aktyw-

natomiast twardoœæ wody os³abia dzia³anie. Wzrost pH

noœæ biobójcz¹, niemniej z uwagi na ich dzia³anie korozyjne

powoduje obni¿enie aktywnoœci fenoli, kwasów organicznych, zwi¹zków wyzwalaj¹cych czynny chlor i jod (efekt
potêgowania dysocjacji zwi¹zku). Wobec tych czynników,
jak równie¿ w obecnoœci substancji organicznych, mo¿e
zmieniaæ siê efektywnoœæ preparatu (b³¹d proteinowy).
Niektóre zwi¹zki mog¹ powodowaæ koagulacjê substancji
organicznych, tworz¹c warstwê ochronn¹ i utrudniaæ
dostêp do komórek. Stosowanie preparatów dezynfekcyjnych w akwakulturze stanowi odrêbn¹ kategoriê, gdy¿ wiêkszoœæ œrodków (w okreœlonej koncentracji) wykazuje toksyczne dzia³anie na organizmy wodne, w tym ryby. Preparaty dezynfekcyjne stosowane w niskich stê¿eniach
dzia³aj¹ jako lek antyseptyczny. Iloœciowa eliminacja drobnoustrojów ze œrodowiska wspomaga efekty terapii i dlatego mo¿na je traktowaæ jako „leki antyseptyczne”, s³u¿¹ce

oraz szybk¹ dezaktywacjê w obecnoœci materii organicznej, musz¹ byæ stosowane bardzo ostro¿nie. Mo¿na ich
u¿ywaæ do odka¿ania sprzêtu rybackiego, pomieszczeñ,
aparatów wylêgowych, basenów, obiegów zamkniêtych,
jak równie¿ dezynfekcji r¹k (Grudniewska i in. 2000). Do
jodoforów zaliczany jest preparat Actomar K 30. Badania
doœwiadczalne dotycz¹ce oceny skutecznoœci preparatu
Actomar K 30 w zwalczaniu chorób wirusowych ryb, ze
szczególnym uwzglêdnieniem odka¿ania ikry ryb ³ososiowatych wykaza³y, ¿e charakteryzuje siê wysok¹, niszcz¹c¹
w 100% skutecznoœci¹ w stosunku do wirusów: VHS, IHN,
SVC i IPN oraz nisk¹ toksycznoœci¹ w stosunku do hodowli
komórkowych i fibroblastów gonad (Siwicki i in. 2002).
Minimalne skuteczne stê¿enia Actomaru polecane do
odka¿ania ikry wynosz¹ 40-80 ml/10 l wody w czasie
k¹pieli od 3 do 6 min, a wed³ug informacji producenta

do zmniejszenia liczby lub niszczenia wirusów, bakterii,

(Desag AG) 10-150 ml/10 l wody przy kontakcie do 15 min

grzybów, paso¿ytów na skórze, jak równie¿ b³onach œluzo-

(tab. 1).

wych organizmu.

Bardzo cenionym w medycynie œrodkiem biobójczym

Najprostszym dezynfektantem jest temperatura

jest nadmanganian potasu (KMnO4). Stosowany w roz-

i promieniowanie UV (naturalne dzia³anie s³oñca

tworach wodnych, w stê¿eniach od 2 g/m3 (k¹piel d³ugo-

i prowokowana emisja). Wysoka temperatura denaturuje

trwa³a) do 5 g/m3 (k¹piel 30-60 min) dzia³a bakterio- i grzy-

bia³ka i kwasy nukleinowe drobnoustrojów. Dla patogenów

bobójczo, a tak¿e dezodoruj¹co. Roztwory s¹ nietrwa³e,

ryb, które w wiêkszoœci s¹ psychrofilami (optymalna tem-

przechowuje siê go zazwyczaj w postaci proszku. Przed

peratura wzrostu 15-30°C) by³by to najlepszy œrodek bak-

u¿yciem nale¿y go bardzo dok³adnie rozpuœciæ. Jest tok-

teriobójczy. Promieniowanie UV jest adsorbowane przez

syczny w wodzie o wysokim pH. Nie nale¿y go mieszaæ

bia³ka, kwasy nukleinowe, wolne zasady purynowe i piry-

z formalin¹. Niszczy patogeny skóry i skrzeli.

midynowe wystêpuj¹ce w cytoplazmie. Efektem uszko-

Równie popularnym œrodkiem, powszechnie stosowa-

dzeñ w budowie DNA jest zahamowanie jego syntezy lub

nym jest siarczan miedzi (CuSO4). Wystêpuje w postaci

b³êdy w syntezie bia³ek, co prowadzi do œmierci komórek.

niebieskich, przejrzystych kryszta³ów lub proszku krysta-

UV dzia³a na zasady, uszkadza mechanizm powielania

licznego bez zapachu. £atwo rozpuszcza siê w wodzie,

DNA. Uboczne produkty maj¹ zdolnoœæ do odk³adania siê i

a jego roztwory wodne maj¹ s³abe oddzia³ywanie kwaœne.

w jakimœ czasie tak¿e dzia³aj¹ mikrobiobójczo. Za wiruso-

Stosowany mo¿e byæ jako œrodek grzybobójczy, bakterio-

bójczy uznaje siê poziom 10 Mj/cm2 (OIE 2000). Podobnie

i wirusobójczy, jak równie¿ jako algicyd (3 g/m3 wody).

dzia³a promieniowanie jonizuj¹ce oraz ozon, które dodat-

W warunkach akwaryjnych jest stosowany do profilaktyki

kowo uwalniaj¹ wolne rodniki, bêd¹ce jednoczeœnie czyn-

i zwalczania inwazji ektopaso¿ytniczych w stê¿eniach od

nikiem uszkadzaj¹cym.

0,15 do 0,20 mg/l (tab. 1). Skuteczny tak¿e przy zaka¿e-
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TABELA 1

Najczêœciej stosowane i zalecane chemioterapeutyki w profilaktyce i zwalczaniu niektórych chorób ryb
Chemioterapeutyk
Chloramina T

Siarczan miedzi

Sól/NaCl

Formalina

Koncentracja

Stosowanie

2,5 mg/l- 20mg/l ph wody 6,0- 8,0

od 15 min do 1 godz.

30 g/l

1-2 godz.

1:2000

1-2 min

1:200

1-2 min

1:10000

30 min

2 g/m3

10 godz.

2,5-3%

1 godz.

Dezynfektant CIP,
Oxim, Steridial

bakterie, paso¿yty, grzyby, glony k¹piele ryb ³ososiowatych
k¹piele
paso¿yty

ryby ³ososiowate

1 godz.
< 5 min

wirusy

30 min co 2 dzieñ

paso¿yty zewnêtrzne

w zale¿noœci od twardoœci ca³kowitej wody 20-200 mg/l

bakterie, wirusy, paso¿yty, glony

1:500

20-30 min

grzyby, bakterie

40-80 ml/10 l

3-6 min

k¹pie ikry zap³odnionej

50 ml/10 l

3-6 min

k¹piel ikry zaoczkowanej
bakterie, wirusy, grzyby

10-150 ml/10 l

do 15 min, kontakt przez zanurzenie, roztwór mo¿e byæ stosowany
wielokrotnie a¿ do zmiany barwy
roztworu

100 g/m3

co drugi dzieñ, k¹piel 20-30 min

bakterie, grzyby

50 g/m3

codziennie przez 4 dni k¹piel 30
min - 1 godz.

kostia

k¹piel wylêgu pstr¹ga têczowego

50-70 g/m3

co drugi dzieñ przez 6 dni

kulorzêsek

k¹piel narybku pstr¹ga têczowego

50-75 mg/l

codziennie lub co drugi dzieñ

bakterie, grzyby

k¹piele ikry pstr¹ga têczowego podczas inkubacji

400-600 ppm

co drugi dzieñ 20 – 30 min

bakterie, wirusy grzyby

k¹piele ikry pstr¹ga têczowego podczas inkubacji

10-20 ml/m3

2-3 razy w tygodniu

0,1-0,5% roztwór

10-30 min

0,5-2% roztwór

10-30 min kontakt przez zanurzenie, roztwór mo¿e byæ stosowany
wielokrotnie a¿ do zmiany barwy
roztworu

od 0,25 g/m do 2 g/m

Bronopol

k¹piele wylêgu i narybku, ryby tobakterie, wirusy, niektóre paso¿yty warowej
urz¹dzenia hod. i sprzêt

2,5%
3

Oxyper

Zastosowanie

1-1,5%
250-330 ml/m3

Actomar K 30

Czynnik chorobotwórczy

Virkon

3

ryby karpiowate
urz¹dzenia i sprzêt
k¹piele ikry, wylêgu i ryb starszych
k¹piele
kapiele ikry ³ososiowatych podczas
inkubacji

dezynfekcja sprzêtu i urz¹dzeñ hodowlanych
k¹piele ikry pstr¹ga têczowego podczas inkubacji

k¹piel narybku pstr¹ga têczowego
bakterie, grzyby niektóre paso¿yty dezynfekcja sprzêtu i urz¹dzeñ hodowlanych

bakterie, wirusy, grzyby

dezynfekcja sprzêtu i urz¹dzeñ hodowlanych

niach Flavobacterium sp., w ró¿nych warunkach hodowli.

k¹pieli wylêgu i ryb starszych (tab. 1). Nie mo¿e byæ mie-

MiedŸ jest bardzo toksyczna dla ryb ³ososiowatych i jej tok-

szana z nadmanganianem potasu. Formaliny nie powinno

sycznoœæ uzale¿niona jest od twardoœci wody (Meyer

stosowaæ siê w temperaturze wody poni¿ej 10°C, gdy¿

i Schnick 1989).

zachodzi niebezpieczeñstwo wytr¹cenia siê toksycznego

Formalina to jeden z najbardziej uniwersalnych i naj-

osadu paraformaldehydu.

lepszych œrodków do dezynfekcji obiektów hodowlanych

Ma³o znanym œrodkiem dezynfekcyjnym, ale coraz

w higienie weterynaryjnej. Jest wodnym roztworem for-

czêœciej stosowanym w wylêgarni i hodowli ryb jest nad-

maldehydu 35-40% (aldehyd mrówkowy). Dodatek meta-

wêglan sodowy o wzorze chemicznym Na2CO3 x 1,5

nolu 12-15% stabilizuje formaldehyd. Formalina zosta³a

H2O2 x H2O. Preparat ten dostêpny jest na rynku w formie

zarejestrowana przez US FDA do kontroli zaka¿eñ grzybi-

granulowanej, bardzo wygodnej w u¿yciu, pod ró¿nymi

czych na ikrze ryb ³ososiowatych (Gaikowski i in. 1999).

nazwami: Oxyper, BioCare, SPC. W wodzie w obecnoœci

Zalecane stê¿enie do k¹pieli ikry ryb ³ososiowatych

zanieczyszczeñ organicznych ulega rozk³adowi na nadtle-

wynosi 1:500 ppm, co powinno skutecznie hamowaæ roz-

nek wodoru, wykazuj¹cy silne w³aœciwoœci utleniaj¹ce

wój pleœni (Grudniewska i in. 2005). Mo¿e byæ stosowana

i wêglan sodowy, który stabilizuje pH (Slierendrecht 2001).

do dezynfekcji sprzêtu i urz¹dzeñ hodowlanych oraz

Nadtlenek wodoru z uwagi na produkty jego rozk³adu, tj.
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wodê i tlen jest przyjazny œrodowisku naturalnemu. Pod-

nych k¹pielach ryb przy zagro¿eniu inwazj¹ kulorzêska.

czas tego procesu nastêpuje dezynfekcja i oczyszczanie

Gdy obserwujemy wzrost temperatury wody powy¿ej 10°C

wody. Nadtlenek wodoru jest efektywny w zwalczaniu cho-

kilkukrotna k¹piel ryb, pocz¹tkowo codziennie, a potem co

rób grzybiczych wystêpuj¹cych w intensywnej hodowli ryb

dwa dni w ci¹gu 14-dniowej kuracji hamuje skutecznie roz-

(Grudniewska 2005). Dzia³a te¿ na inne organizmy: bakte-

wój kulorzêska i pozwala unikaæ inwazji w okresie letnim

rie, wirusy i spory grzybów. Nadwêglan sodowy jest bez-

(badania w³asne). Preparaty na bazie kwasu nadoctowego

pieczny dla œrodowiska naturalnego, ryb i osób wyko-

s¹ w pe³ni ekologiczne, ulegaj¹ bardzo szybko biodegra-

nuj¹cych zabieg. Dodatkowym atutem jest stosowanie

dacji.

przy spadku zawartoœci tlenu w wodzie, w k¹pielach bez

Badania skutecznoœci dzia³ania kwaœnych preparatów

przep³ywu i wówczas, gdy ryby maj¹ zwiêkszone zapotrze-

biobójczych na pleœñ z rodzaju Saprolegnia rozwijaj¹c¹ siê

bowanie na tlen (Slierendrecht 2001). Badania przeprowa-

na inkubowanej ikrze, wskazuj¹ na ich grzybobójcze

dzone w ZHR£ w Rutkach podczas k¹pieli dezynfekcyj-

dzia³anie i mo¿liwoœæ stosowania w wylêgarni (Grud-

nych narybku pstr¹ga têczowego w czasie inwazji paso¿y-

niewska i in. 2007a, 2008). Profilaktyczne k¹piele mo¿na

tów zewnêtrznych oraz k¹pieli profilaktycznych podczas

wykonywaæ co drugi dzieñ przez 20-30 min stosuj¹c kon-

inkubacji ikry wskazuj¹ na dobry efekt dzia³ania nadwê-

centracjê 400-600 ppm (tab. 1). Bior¹c jednak pod uwagê

glanu sodowego. Mo¿na go stosowaæ w niskiej i wysokiej

fakt, ¿e s¹ to preparaty œrednio toksyczne (œrednie stê¿enie

3

temperaturze wody, w stê¿eniu do 100 g/m wody. Jedno-

letalne LC 50 – 41 mg/l po 48 godz.) oraz ró¿norodnoœæ

razowa k¹piel trwa³a 20-30 min. W temperaturze powy¿ej

czynników œrodowiskowych w obiektach pstr¹gowych,

15°C zalecane s¹ czêstsze k¹piele przy mniejszym stê¿e-

nale¿y stosowaæ je z du¿¹ ostro¿noœci¹, przeprowadzaj¹c

niu nadwêglanu, poniewa¿ dezynfekcja w tych warunkach

wstêpne próby przed jego zastosowaniem w wylêgarni

przebiega znacznie szybciej.

i podczas podchowu ryb (Grudniewska i in. 2008).

Badania w³asne i uzyskane wyniki wskazuj¹ na mo¿li-

Narybek letni pstr¹ga têczowego poddany profilak-

woœæ stosowania go w k¹pielach podczas inkubacji ikry do

tycznym k¹pielom w kwaœnych preparatach biobójczych

zaoczkowania, w dwudniowych odstêpach w stê¿eniu 100

w ¿adnej z zastosowanych koncentracji od 4 do 16 ml/m3,

3

g/m wody, 20-30 min. Tak wykonane zabiegi hamuj¹ roz-

w zró¿nicowanej temperaturze wody od 14,2 do 18,1°C nie

wój pleœni na martwych ziarnach ikry, co w efekcie zwiêk-

wykazywa³ oznak zatrucia, zarówno bezpoœrednio po

sza jej prze¿ywalnoœæ. Badanie toksycznoœci ostrej prepa-

zabiegu oraz w ci¹gu nastêpnych kilkunastu dni. Nie

ratu Oxyper dla narybku pstr¹ga têczowego pozwala zali-

stwierdzono ¿adnych œniêæ w grupie kontrolnej, jak rów-

czyæ go do substancji o niskiej toksycznoœci wed³ug klasy-

nie¿ w basenach, gdzie ryby by³y k¹pane w kwaœnym pre-

fikacji Svobodowej i Vykusowej (1999), albowiem wyli-

paracie Oxim. Zabieg taki mo¿na przeprowadzaæ kilkakrot-

czone LC 50 wynosi 220 mg/l po 48 godz. Stosowanie tego

nie co dwa dni przez 20-30 min w roztworze Oximu 8-16

preparatu w k¹pielach wylêgu pstr¹ga têczowego, u któ-

ml/m3 (tab. 1). Jego stê¿enie powinno byæ uzale¿nione od

rego wyst¹pi³a inwazja kostii (Ichthyobodo necator) przez 4

temperatury wody i warunków œrodowiskowych danego

kolejne dni, a nastêpnie trzykrotnie w odstêpach dwudnio-

obiektu. Im wy¿sza temperatura wody, tym stê¿enie ni¿-

wych w stê¿eniu 50 g/m3 skutecznie zahamowa³o rozwój

sze, a powy¿ej 18°C nale¿y przeprowadziæ próbn¹ k¹piel

paso¿yta (tab. 1). Wed³ug Slierendrechta (2001) Oxyper

(Grudniewska i in. 2007a, 2008).

nadaje siê do zwalczania kulorzêska (Ichthyophthirius mul-

W warunkach akwakultury w Polsce rzadko stoso-

tifilis). U¿yty w k¹pielach w koncentracji 50-70 g/m3 przez

wany jest preparat Virkon S, bardzo popularny w medycy-

kolejne 4 dni daje pozytywne wyniki leczenia (tab. 1).

nie weterynaryjnej. Virkon S nale¿y do wielosk³adnikowych

Potwierdzi³y to badania w³asne (dane nie publikowane).

preparatów posiadaj¹cych silne w³aœciwoœci utleniaj¹ce.

W ostatnich latach du¿e uznanie wœród hodowców, ze

Substancj¹ aktywn¹ jest mononadsiarczan potasu. Zgod-

wzglêdu na wysok¹ skutecznoœæ i bezpieczeñstwo dla ryb,

nie z informacj¹ producenta (www.naturan.com.pl) dzia³a

zyska³y kwaœne preparaty dezynfekcyjne. Nale¿¹ce do tej

on wiruso-, bakterio- i grzybobójczo. Jednostki badawcze

grupy: dezynfektant CIP, Oxim, Steridial, s¹ dzisiaj dobrze

Norwegii, Szwecji, Finlandii, USA oraz Wielkiej Brytanii,

znane i powszechnie stosowane w ró¿nych aspektach

które na zlecenie producenta Virkonu wykona³y szereg

zwi¹zanych z profilaktyk¹ i terapi¹ chorób ryb. Preparaty te

doœwiadczeñ potwierdzi³y jego skutecznoœæ w zwalczaniu

posiadaj¹ silne w³aœciwoœci utleniaj¹ce. Produkowane s¹

wirusów: ISA, IPN, Rhabdovirus oraz bakterii Aeromonas

na bazie kwasu nadoctowego oraz nadtlenku wodoru. Ich

hydrophila, Aeromonas salmonicida, Renibacterium sal-

g³ównym sk³adnikiem biobójczym jest kwas nadoctowy.

moninarum, Yersinia ruckeri oraz Vibrio anguillarum

Maj¹ szerokie spektrum dzia³ania obejmuj¹ce: bakterie,

(www.antecint.com). W Danii doœwiadczalnie stosowano

grzyby i wirusy (Grudniewska i in. 2003, Grudniewska i in.

Virkon w systemie recyrkulacyjnym do zwalczania niektó-

2007a, Grudniewska i in. 2008). Z doœwiadczenia wielu

rych paso¿ytów wêgorza (Madsen i in. 2000). Badania

hodowców wynika, ¿e mog¹ byæ stosowane w profilaktycz-

w³asne podczas inkubacji ikry pstr¹ga têczowego (Grud-
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k¹panej w formalinie. Jednak¿e badania toksycznoœci
ostrej wskazuj¹ na wysok¹ toksycznoœæ tego preparatu, co
ogranicza mo¿liwoœæ szerokiego stosowania w akwakulturze (Grudniewska i Dobosz 2007c).
Dezynfekcja odpowiednio wkomponowana w cykle
zmiennoœci parametrów mikrobiologicznych œrodowiska
mo¿e s³u¿yæ regulacji iloœci drobnoustrojów w wodzie, bezpoœrednio na rybach, w osadach dennych, na sprzêcie
oraz urz¹dzeniach do hodowli. Prowadzona w oparciu
o zwi¹zki o niskiej szkodliwoœci dla œrodowiska, tj. formaliny, chlorku sodu, nadtlenku wodoru i kwasu octowego
mo¿e wyraŸnie wp³ywaæ na efekty hodowlane. Efektem
jest zmniejszenie ryzyka rozprzestrzenia siê choroby oraz
jej nawrotów. Podczas rekonwalescencji ma to ogromne
niewska i in. 2005) wskazuj¹ na mo¿liwoœæ stosowania Vir-

znaczenie, bo pozwala utrwaliæ proces regeneracji.

konu w profilaktycznych k¹pielach, jednak¿e ze wzglêdu

W aspekcie profilaktycznym ogranicza straty energii na

na dodatek detergentu, który mo¿e uszkadzaæ zarodki, nie

pokonywanie obci¹¿enia z tym zwi¹zanego – obrona nie-

jest zalecany do przeprowadzania takich zabiegów. Virkon

swoista organizmu, zmniejsza potencja³ epizootyczny

w zalecanych stê¿eniach (05-2% roztwór) wykazuje
dzia³anie bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze

przez eliminacjê patogenów ze œrodowiska. W przypadku ryb karpiowatych, w zupe³nie innych warunkach

(tab. 1). Jest produkowany w postaci jasnoró¿owego

hodowli, szczególnie istotne dla zapobiegania rozwojowi

proszku, dobrze rozpuszczalnego w letniej wodzie. W stê-

patogenów jest przygotowanie stawów do sezonu. Z uwagi

¿eniach roboczych nie posiada w³aœciwoœci dra¿ni¹cych,

na to, ¿e ka¿da ingerencja w œrodowisko mo¿e zaburzyæ

jest ma³o toksyczny i nie powoduje odczynów alergicz-

równowagê biocenotyczn¹ i zniszczyæ ró¿ne formy rozwo-

nych. Mo¿e byæ stosowany w obecnoœci zwierz¹t. Nie nisz-

jowe planktonu, stanowi¹cego istotny wk³ad naturalny do

czy odka¿anych powierzchni i sprzêtu. W œrodowisku

diety ryb karpiowatych na ka¿dym etapie rozwoju. Dezyn-

ulega biodegradacji. Doskonale sprawdza siê przy dezyn-

fekcja chemiczna wspomaga dobr¹ praktykê higieniczn¹.

fekcji urz¹dzeñ hodowlanych oraz sprzêtu rybackiego.

W hodowlach ryb ³ososiowatych stanowi podstawê profi-

W medycynie weterynaryjnej d¹¿y siê do formalnej
legalizacji stosowania œrodków biobójczych. Jedynym,

laktyki od inkubacji ikry do ryby handlowej, jak równie¿
terapii w przypadkach tego wymagaj¹cych.

zarejestrowanym w UE do stosowania w wylêgarnictwie
ryb ³ososiowatych, na mocy rozporz¹dzenia Komisji
Wspólnot Europejskich z 2001 r., œrodkiem jest Pyceze,
którego substancj¹ czynn¹ jest bronopol (2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol). To ma³o znana w Polsce substancja
organiczna o dzia³aniu grzybobójczym. Preparat Pyceze
(50% roztwór bronopolu) w badaniach Pottinger i Day
(1999) zastosowany w codziennych 30 min k¹pielach inkubowanej ikry pstr¹ga têczowego w koncentracji 30-100 mg
bronopolu/l, okaza³ siê efektywny w zwalczaniu pleœniawki. Wielokrotne k¹piele pstr¹ga têczowego w preparacie Pyceze, w celu zwalczania kulorzêska Ichthyophthyrius multifilis znacznie zredukowa³y liczbê trofontów rozwijaj¹cych siê na ciele ryby (Branson 2002, www.aquainnovation). Badania Grudniewskiej i in. (2007b), przeprowadzone podczas inkubacji ikry pstr¹ga têczowego w okresie
od zap³odnienia do zaoczkowania, wskazuj¹ na zadowalaj¹cy efekt terapeutyczny bronopolu. Preparat zastosowany w koncentracji 50-75 mg/l w k¹pielach co dwa dni
przez 20-30 min hamowa³ rozwój grzybów pleœniowych
rozwijaj¹cych siê na martwych ziarnach ikry (tab. 1). Wyliczona prze¿ywalnoœæ ikry do zaoczkowania po k¹pielach
w bronopolu by³a porównywalna z prze¿ywalnoœci¹ ikry

2/2010
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DISINFECTION WITH THE MOST EFFECTIVE BIOCIDES AS A PROPHYLACTIC METHOD AND SUPPLEMENTAL THERAPY
FOR TREATING FISH DISEASE

El¿bieta Terech-Majewska, Joanna Grudniewska, Andrzej K. Siwicki
ABSTRAKT. The most sensitive water parameter, and also the most difficult to monitor, is microbial contamination. This is not
monitored with respect to the threat it poses to fish. The occurrence in fish environments of strains of pathogenic viruses, bacteria,
fungi, and developmental forms of parasites are particularly dangerous. Any changes that adversely affect fish resistance and
decreases it are also beneficial for the reproductive processes of saprophytic flora. The aim of disinfection as a prophylactic method
and as a supplemental therapy for fish is to neutralize harmful vegetative microbial forms, particularly pathogenic ones, in the external
environment at the beginning of rearing. This method of protecting fish health is of particular significance during intense rearing.
Disinfectants that are currently recognized as effective include acidic preparations based on peracetic acid (CIP, Oxim, Steridial).
These can be used to bathe eggs, larvae and fish during rearing. In addition to their effectiveness against viruses, bacteria, and fungi,
they are also biodegradable and are safe for the environment.
Keywords: water disinfection, biocide preparations, fish
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