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Назва

препарату

Діюча речовина

препарату

Спектр дії на збудників

захворювань

Основні показання та 

особливості застосування препарату

Бровадазол

20%
фенбендазол

кишкові цестодози:

ботріоцефальоз

(Bothriocephalus

opsariichydis, 

B. Acheilognati,

B. Gowkongensis)

Готується лікувально-кормова суміш (ЛКС):

0,25 кг препарату змішують з 99,75 кг 

комбікорму, гранулюють.

(Розрахунок 1,25 г / 10 кг ж.в.)

ЛКС вносять 5% від маси риби, розділяють на 

4 частини і згодовують з 2 годинним інтервалом,

2 доби поспіль.

Вилов риби дозволяється через 

10 днів після дегельмінтизації.

Бровермектин
гранулят

івермектин

нематоди 

(Skrjabillanus amuri)

дактилогідроз

крустацеози 

(ергазильоз, синергазильоз, 

лернеоз, аргульоз)

Застосовують у вигляді лікувально-кормової 

суміші (ЛКС), яку готують методом вологого 

пресування.

ЛКС готують в день застосування з розрахунку:

комбікорм - 5 кг на кожен центнер маси риби 
+ 

«Бровермектин-гранулят» - 6 г на кожен 
центнер риби.

Розрахунок добової кількості препарату на 1000 

кг риби :

на 10 кг = 0,6 г                 на 100 кг = 6,0 г

на 1000 кг = 60,0 г         на курс ( 2 дні) = 120 г

Каренція – 3 тижні.
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Протипаразитарні препарати
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Основні показання та 

особливості застосування препарату

Риболік

празіквантел

фенбендазол

левамізол

Дегельмінтизація коропових риб
і білого амура:

кишкові цестодози:
ботріоцефальоз
(Bothriocephalus opsariichydis, B.

acheilognati, B. gowkongensis),
каріоз (Khavia sinensis),
каріофільоз (Caryophyllaeus fimbriceps),

трематодози (Sanguinicola skrjabini,
Postodiplostomum cuticola, Hysteromorpha
triloba, Tetracotyle spp.),

нематоди (Skrjabillanus amuri)
личинковастадія Philometroides lusania.

Планову дегельмінтизацію одноліток 
цього року проводять переважно в 

серпні, а при необхідності - в жовтні. 

Дегельмінтизацію дволіток 
проводять одноразово через 

4-5 тижнів після посадки в нагульні ставки. 
Виробників і ремонтний молодняк 
обробляють навесні за 2-3 тижні до 

прогнозування початку нересту.

Для проведення дегельмінтизації готують 

лікувально-кормову суміш (ЛКС):

1 кг препарату (один пакет) ретельно 

перемішують з 99 кг комбікорму 

(відповідного рецепту для кожної вікової 

групи риб). 

Лікувальна (добова) доза ЛКС для кожної 

водойми становить 1,5% від 

розрахункової маси риби. 

Дозу ділять на 5-6 рівних порцій, які з 

інтервалом 1-2 години вносять в певні 

місця годування протягом доби. 

Інший корм не рекомендується вносити в 

цей день.
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Цестозол
ніклозамід

левамізол

Дегельмінтизація коропових риб

і білого амура:

кишкові цестодози: 

ботріоцефальоз

(Bothriocephalus opsariichydis, B. 

acheilognati, B. gowkongensis),

каріоз

(Khavia sinensis), 

каріофильоз

(Caryophyllaeus fimbriceps).

Для проведення дегельмінтизації готують 

лікувально-кормову суміш (ЛКС):

1 кг препарату (один пакет) ретельно 

перемішують з 99 кг комбікорму 

(відповідного рецепту для кожної вікової 

групи риб). 

Лікувальна (добова) доза ЛКС для кожної 

водойми становить 1,5% від 

розрахункової маси риби. 

Дозу ділять на 5-6 рівних порцій, які з 

інтервалом 1-2 години вносять в певні 

місця годування протягом доби.

Інший корм не рекомендується вносити в 

цей день.
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Кормосан Алюмосилікати Токсикози

ЛКС:

2-3 кг на тонну корму,

кожен день 

при надходженні токсичного корму

Назва

препарату

Діюча речовина

препарату

Спектр дії на збудників

захворювань
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Бровасептол

порошок

норсульфазол

сульгін

триметопрім

окситетрацикліну

гідрохлорид

тилозину тартрат

Аеромоноз

Псевдомоноз

Запалення плавального

міхура

ЛКС:

0,5-1 кг препарату на 99,5-99,0 кг 

комбікорму. Гранулювати.

Згодовувати 5 днів поспіль при температурі

вище 12 ° С.

Курс повторити через 10 днів
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Антимікробні препарати

Мікосорбенти


