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CПЕЦИФИЧНИ НОВАТОРСКИ ПРОДУКТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПОЧИСТВАНЕ 

НА ФЕРМИТЕ, НA ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ЗОНИ И НА СКЛАДОВЕТЕ ПО 
ВРЕМЕ НА КОНВЕРСИЯ ОТ КОНВЕНЦИОНАЛНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪМ 

ЕКОЛОГИЧНОТО И ДЕЙНОСТТА В ЕКОЛОГИЧНАТА СИСТЕМА 
 

Екологичното земеделие печели все повече привърженици през 
последните години. Имайки предвид факта, че все повече хора са готови да 
плащат допълнително за селскостопански продукти, получени „без принос на 
химически вещества“, все повече фермери са съгласни да ги произвеждат. Но 
този вид земеделие, било че става дума за голяма култура, градинарство, 
овощарство или лозарство, включва по-малки продукции от определени гледни 
точки, продукти с по-ниско качество. Тук става дума особено за размерите на 
продуктите, които много често са по-малки отколкото на получените с 
използването на обикновените технологии. Производителността е малко по-
намалена, понеже липсват веществата за защита на растенията, вредителите 
застрашават културите. Но нещата не трябва да протичат по този начин. 

 Налични са решения за наторяване на почвата, борба с плевелите, 
болестите и насекомите вредители и в екологичното земеделие или био 
земеделие. Става дума за естествени решения, било за химически съединения, 
взаимодействащи с растенията. Европейската Комисия, посредством 
издадените правилници, одобрява редица биодинамични химически вещества, 
чиято употреба е разрешена в екологичното земеделие. Следователно, налага 
се отговорен подход от екологична гледна точка за почистване и дезинфекция, 
което цели: постигане на високо ниво микробиална безопасност, включително 
намаляване риска от поява на устройчивост на микроорганизмите на 
контролните методи, намаляване на използването на дезинфекциращите 
препарати, минимизиране на въздействието от дезинфекцията върху околната 
среда; достигане на най-ниските възможни нива отпадъци в екологичните 
хранителни стоки. За постигането на тази цел: патогенните микробни 
популации би трябвало да бъдат ограничени доколкото е възможно с 
нехимически методи, микробните рискове трябва да се намаляват с условия, 
неспособстващи умножаване на загрижващите видове микроби, химическите 
дезинфектанти трябва да се използват само когато други методи не са 
достатъчни, като повърхностите трябва внимателно да се почистват преди 
дезинфекция за намаляване на необходимите количества дезинфектанти и би 
трябвало да се избягва използването на веществата, водещи до несигурни 
трудови места, проблеми с околната среда или отданъци в хранителните 
прродукти.  

Екологичното производство означава получаване на агрохранителни 
продукти без използване на синтетични химически препарати, в съответствие с 
правилата по екологично производство, установени от европейското и 
националното законодателство, спазващи стандартите, ръководствата и 
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националните технически задания и са удостоверени от създаден за целта 
контролен орган. Екологичните продукти са произведени и етикетирани така че 
купувачът да бъде информиран във връзка с продукта и/или, в зависимост от 
случая, съставките на продукта са произведени в съответствие с методи по 
екологично производство, в именно:    

непреработени растителни първични продукти, животните и 
непреработени животински продукти; 

преработени растителни и животински продукти, предназначени за 
човешко потребление, получени от една или няколко съставки от растителен 
и/или животински произход.  

КОНВЕРСИЯ 
 

Всички ферми и екологични селскостопански, агроиндустриални и 
търговски дружества изминават по-дълъг или по-кратък период на конверсия, 
равен на изтеклото време между началото на екологичното управление и 
получаване на удостоверението за фирма или екологично дружество. 

Преминаването от конвенционалното земеделие към екологичното се 
осъществява постепенно, така че икономическите структури да не усетят 
ефектите от намаляване на производителността и производителите да започват 
да се доверяват на новите системи. 

Конверсията на една ферма към екологичното земеделие включва 
всички дейности по преуравновесяване нa земеделските eкoсистеми и за 
подобряване плодовитоста на почвата, биоразнообразието и на 
благосъстоянието на животните и хората. 

От техническа гледна точка, конверсията представлява периодът от 
време, за който конвенционална ферма поставя първо основите за правилно и 
изгодно прилагане на aгрoекологичните методи. 

Този период можем да наречем "бюрократична конверсия", понеже през 
периода на конверсия се събират информации за историята на стопанството, 
фермата или/и нa преработвателната единица нa селскостопанските продукти 
и се разработва план за конверсия, както и "агрономната конверсия”, тъй като 
една от целите на този период e оптимизацията на екологичните 
селскостопански методи за култивиране на почвите, животновъдство и 
преработка и продажба на екологичните продукти. 

Съобразно европейските норми, регулиращи екологичното земеделие, 
фермата желаеща да усвоява екологичните методи трябва да се подчинява на 
период на конверсия, който зависи от типа култура. Контролният орган може 
да удължава или съкращава този срок, в зависимост от историята на фермата, 
с представяне на оправдателни документи. В никакъв случай, конверсията на 
земеделските култури не може да се осъществява за по-малко от година. 

В съответствие с член 14 алинея (1) буква (a) точка (iii) от Правилника 
(ЕО) № 834/2007, животинските продукти могат да се смятат за екологични 
само при едновременна конверсия на цялата производствена единица, 



   
 

 
www.interregrobg.eu 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 

ИНВЕСТИРАМЕ В ТВОЕТО 
 БЪДЕЩЕ! 
 

ПРАВИТЕЛСТВО НА РУМЪНИЯ ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ 

включително нa пасищата, ливадите и/или нa всякаква площ земя, която се 
използва за производство на фуражи, както и на животните. Общият период на 
конверсия за всички видове налични животни и техните потомци, за пасища 
и/или за всякаква площ земя, която се използва за производство на фуражи 
може да бъде намален до максимум 24 месеца и само при положение, че 
животните са хранени с продукти, произхождащи от селскостопанската 
единица, в която са отгледани. 

 

ОБЩИ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, ПОЧИСТВАНЕТО И 
ДЕЗИНФЕКЦИЯТА 

 
  Използването на вещества за почистването и дезинфекцията в 
екологичното производство e регламентирано по различен начин, в зависимост 
от областта de използване. В областта на животновъдното производство вече е 
регламентирано в съответствие със старото екологично регламентиране 
2092/91, а списъкът разрешени вещества остава непроменен от дълги години. 
В областта на аквакултурата, е регламентирано много по-късно и списъкът 
отскоро е преразгледан. В областта на растителното производство, 
регламентирането е предвидено през 2007 г., когато е приет новият екологичен 
правилник, но на нивото на ЕС прилагането е в очакване към настоящия 
момент. Въпреки всичко това, няколко държави членки приемат временните 
национални правила за коригиране на тази разлика. Към настоящия момент за 
преработвателната област още не е регламентиран. 
 

Teрминология        
 Почистване: Почистването представлява отстраняването на 
"замърсяването". В контекста на екологичното производство, главната цел e 
отстраняването на самите микроорганизми и нa веществата, служещи за долни 
пластове за развитие на микробите или предлагащи защитни среди бактериите 
да оцелеят след последващата дезинфекция.  

Дезинфекция: В съответствие с "Общите принципи за хигиена при 
производство на хранителните продукти" на Кодекс Алиментариус, терминът 
"Дезинфекция" означава "намаляване броя микроорганизми от околната среда, 
посредством химически вещества и/или физически методи на ниво, което не 
компрометира безопасността на храните или адекватност."   
 Почистването и дезинфекцията са тясно свързани и трудно разделими. 
От теоретична гледна точка, почистването действа чрез отстраняване, докато 
дезинфекцията действа чрез убиване. На практика, въпреки всичко това, 
повечето почистващи вещества имат също така и вреден ефект за 
микроорганизмите, например с висок или нисък pH или чрез повърхностното 
действие срещу мембраните. Някои дезинфекциращи вещества имат също така 
почистващ ефект, например силните окислители или алкохоли.  
 По този начин можем да смятаме, че ако един продукт съдържа поне 
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едно вещество, определено като активна биоцидна съставка, се смята за 
дезинфектант.  
 Премахването на котления камък: представлява отстраняването на варовика от 
повърхностите, влизащи в контакт с водата (например, оборудвания за доене, 
напоителни проводи) (= премахването на котления камък). 

Деконтаминация: в контекста на настоящия доклад представлява 
отстраняването на специфичните на храните вредни микроорганизми, без да се 
получава задължително стерилизиране.      
 Стерилизирането представлява процедура за отстраняване на живите 
бактерии и други микроорганизми от предмети, например посредством топлина 
или посредством химически средства.   

Боцид: всякакво вещество или смес под формата, под която се 
предоставя на потребителя, състоящи се от, съдържайки или генерирайки едно 
или няколко активни вещества, c намерението да се унищожава, обезсилва, 
обезопасява, предотвратява действието или упражняване по друг начин на 
контролен ефект над всякакъв вреден организъм чрез всякакво друго средство 
отколкото физическото или механичното действие. 

Активно вещество: означава вещество или un микроорганизъм c 
действие върху или против вредните организми.   
 Коформулант: В контекста на фитосанитарните продукти, всички 
съставки на фитосанитарните продукти, други освен активните вещества, 
известни като "коформуланти". Коформулантите понякога са отбелязани и като 
"вещества за формулиране" или като "инертни съставки".   
 Отпадък: в контекста на настоящата творба, отпадъците означават 
налично вещество в или върху продукти от растителен или животински 
произход, водни ресурси, питейна вода, храни, храна за животни или 
навсякъде в околната среда и които произлизат от използването на биоциден 
подукт включително метаболитите на вещество, разграждащи или реактивни 
продукти.  

 
Описание на отговорен екологичен подход за почистване и 

дезинфекция          
 "Отговорният екологичен подход за почистване и дезинфекция" се състои 
в намиране на адекватно равновесие между потребността от достатъчно 
почистване и дезинфекция и изискването за стриктно ограничаване на 
използването на синтентичните суровини в екологичното производство. Важни 
елементи на този подход са: постигане на високо ниво микробиологична 
безопасност.  

Общата цел на този подход е микробиологичната безопасност. 
Микробиологичната безопасност се отнася както до хората, така и до 
животните или културите. Дългосрочната микробиологична безопасност 
включва също така намаляване до минимум нa риска от микроорганизми, 
развиващи устойчивост срещу контролните методи. За постигането на тази цел, 



   
 

 
www.interregrobg.eu 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 

ИНВЕСТИРАМЕ В ТВОЕТО 
 БЪДЕЩЕ! 
 

ПРАВИТЕЛСТВО НА РУМЪНИЯ ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ 

често пъти би могло да се налага убиването на микроорганизмите. Освен това, 
оцеляването и развитието на патогенните организми и на други нежелани 
организми трябва да се контролират.   

 
      
Роля на физическите и химическите методи   
Има многобройни методи за намаляване на микробни популации, които 

не предполагат използването на химичните дезинфектанти (наричани по-
нататък "нехимични методи"), като например лесното за почистване 
проектиране на сградите и съоръженията, адекватната организация нa 
процесите и нa работните програми, традициите, избирането на 
висококачествени суровини и др. Измиването, почистването c топла вода/пара 
са от особено значение в повечето ситуации. В крайна сметка, подобен подход 
е успешен само ако се изпълнява от добре подготвен персонал. Технологиите 
по физическата дезинфекция могат да допълват този подход в определени 
ситуации. Физическите методи представляват основата на добра хигиена и от 
съществено значение за предотвратяване на замърсяването и ограничаване 
развитието на микробните популации. Нехимичните методи понякога имат 
комплексни начини на действие. Например, добре аерираната почва в 
птицевъдните райони може да намалява нивото на патогенните агенти в 
екологичните птицевъдни ферми, вероятно благодарение на измененията на 
почвената микрофлора (биологичният начин на действие, прилаган от 
управленските практики). Химичните методи за дезинфекция би трябвало да се 
използват само като допълнение към нехимичните методи.   

 
 Управление на микробните популации чрез повлияване на условията 
на околната среда         
 Tрябва да се подчертае факта, че почистването и дезинфекцията 
представляват само части на системите, обезпечаващи безопасността на 
храните. Контролът на факторите, засягащи развитието на микроорганизмите e 
също така от значение. Сред тях, температурата, pH (киселиността) и 
действието на водата са най-релевантните фактори. Тези фактори определчят 
също така кои микроорганизми са най-приспособени и кои могат да 
преобладават в микробиоми.  
 Подобни микроорганизми могат да бъдат безвредни или дори са част от 
желаната флора на ферментиралите храни. Методите на почистване и 
дезинфекция винаги би трябвало да бъдат по-ефективни против патогенните 
микроорганизми отколкото против тези на участващите микроорганизми във 
ферментациите или в храната на животните (симптопите на разграждане 
предупреждават потребителя да консумира храни, които биха могли да бъдат 
опасни). Има много примери, посочващи факта, че колонизирането на биотоп 
от безвредните микроорганизми може също така да намалява риска от 
развитие на патогенните замърсители.  
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 Отговорният екологичен подход на описаната дезинфекция представлява 
тук типичен пример "добра екологична практика". Добрите екологични 
практики са преди всичко отговорност на всеки земеделец или оператор на био 
продукти. В областта на земеделието, разширените услуги значително могат да 
допринасят за оптимизацията на земеделските практики, докато за преработка, 
към настоящия момент няма сравними услуги. 
 Трудно може да се налага добра екологична практика посредством 
системата за регламентиранe нa законодателството в екологичната област и нa 
проверката/сертифицирането. Насърчаването на добрата екологична практика 
има потенциал значително да подобрява екологичните постижения нa 
екологичното земеделие. Добрите екологични практики не се ограничават до 
дезинфекция, а се прилагат за повечето дейности на земеделското 
производство и преработка и минимално при използването на всички категории 
ресурси. 
 

Предвиждания на законодателството относно биоцидните продукти, 
отнасящи се до почистване и дезинфекцияe    
 Използването на активни вещества c дезинфекциращи свойства e 
регламентирано от Правилник № 528/2012. Този правилник разграничава 
различните "видове продукти" на биоцидите. В контекста на настоящия доклад, 
релевантни са следните видове продукти: дезинфектанти и алгициди, които не 
са предназначени за прякото използване при хората или животните (например, 
съоръжения c парников ефект, напоителна вода), ветеринарна хигиена 
(използвани продукти за дезинфекция на материалите и повърхностите в 
жилищата или превоза на животните) зона за хранене и храна за животните 
(например, съдове за хранителни продукти). 

Главните цели на дезинфекцията са гъбите, бактериите, вирусите, 
протозоите и водораслите, както и определени паразити в случая на 
производството от животински произход и на аквакултурата.  

Следователно, избирането на дезинфектанта не зависи значително от 
специфичното действие на вида, а зависи главно дали съответният предмет, 
който трябва да се нанася толерира дезинфектанта. Веществата с ефект на 
дезинфекция или на разграждане са реактивни по своето естество. Например, 
алкохолите са запалими и агнесивни за определени пластмасови материали; 
киселините и алкалните вещества са каустични, хипохлоридът и водородният 
пероксид са корозивни за определени материали и др.  

По този начин, повечето дезинфектанти, ефективни от теоретична 
гледна точка, не могат да се използват в практични ситуации понеже биха 
ощетили съоръженията, оборудванията или да пораждат загриженост във 
врхзка с професионалната сигурност. Поради тази причина, екологичните 
оператори трябва да имат възможността да избират между наличните 
дезинфектанти, което им позволява да третират всички материали в повечето 
ситуации. 
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Дезинфекция          
По определеие дезинфектантите са вредни за микроорганизмите 

(понякога и за други организми), също така са значително важни вещества в 
екологичното производство.   

Премахването на котления камък 
Премахването на котления камък може да се възприема като специален 

случай почистване, където "мръсотията", която трябва да се отстранява 
представлява главно калциев карбонат. Наличието на варовика може да засяга 
функционирането на проводите, тръбите или крановете, но те способствет и 
отлагането на други замърсяващи частици, c послеващо развитие на микроби. 
Премахването на котления камък се извършва главно с различни киселини. 
Някои киселини служат само като агенти за отстранване на въглищата, докато 
другите имат едновременно дехидратиращ ефект и антимикробиален ефект. 
Веществата с ефект само на отстраняване не са подчинени на 
законодателството относно продукти биоциди. 

Използване на растителни екстракти 
Вследствие на многобройни извършени проучвания установява се, че 

някои екстракти се оказват с дезинфекциращи свойства, например Екстракти от 
Thymus vulgaris или Алое вера (Спенцурис, 2015), риган и розмарин (от 
Mедеирос Барбосаа eт aл., 2016), смрадлика и риган (Gunduz et al., 2010) и 
екстракт от Satureja (чубрица) (Aмири eт aл. например, Нашименто и colab., 
2000, Силва и сътр., 2008), но са необходими допълнителни проучвания преди 
тези екстракти да могат да се използват на практика, като същевременно 
билковите екстракти могат също така да се използват като кормуланти на 
търговските продукти. 

Почистващи и дезинфекциращи агенти в екологичното 
животновъдство 

Алкохоли 
В разговорния език "алкохол" означава етанол. В химията, един алкохол e 

органично съединение, в което функционална група хидроксил e свързана с 
въглероден атом (например метанол, етанол, пропаноли и др.). 

В контекста на дезинфекцията, етанола и "изопропанол" (ИПА) са най-
релевантните, докато n-пропанола се използва по-рядко. Съобразно 
законодателството на ЕС относно биоцидните продукти, изопранолът 
(правилно) се нарича "пропан-2-oл" и n-пропанол като "пропан-1-oл". 
Следователно, очевидно етанолът е разрешен, но не е ясно дали пропанолите 
са разрешени. Смятаме, че двете тълкувания се появяват сред 
европейските сертификати, което означава, че пропанолите одобрени от някои 
сертифициращи органи, но не от всички. 

Алкохолите се използват главно за дезинфекция на повързностите, на 
инструментите, нa ръцете и др. По време на използването, рискът от взрив 
трябва да се контролира, например, чрез изтриване, не чрез пръскане и 
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осигуряване на факта, че електрическите устройства не се включват 10 след 
използване. Вследствие на проучванията не се идентифицират релевантни 
разлики между етанол и пропанол, други освен точката за варене. Нито един от 
тези съединения не представлява риск на отпадъци, тъй като са летливи.  

 
Алкални калциеви, натриеви и калиеки соли  
Хидроксидите представляват солите, съдържащи хидроксилни йони 

(OH). Водните им разтвори са силно алкални. При тези условия, протеините са 
променени, а тяхното отстраняване от повърхностите е способствено, а 
мазнините могат частично да бъдат осапунени и по-лесно се отстраняват (Холах 
2014; Мариот и Гравани 2006). Cилните алканлни условия имат и 
антимикробиален ефект.   

Натриевият хидроксид е споменат под общото наименование "сода 
каустик".  

Калиевият хидроксид е споменат под общото наименование "калий 
каустик". Не се отпелява в базата данни на ЕС относно биоцидните продукти.  

Калциевият хидроксид е споменат под общото наименование "варно 
мляко". Във връзка с това варното мляко се отнася до суспензия на частици 
калциев хидроксид в разтвор от калциев хидроксид. Калциевият хидроксид се 
преразглежда като дезинфектант.       
   

Карбонатите представляват соли, съдържащи карбонови йони (CO3 -). 
Техните водни разтвори са алкални.  

Магнезиевият калциев карбонат е отбелязан под общото наименование 
доломит. Не се отпелява в базата данни на ЕС относно биоцидните продукти. 

 
Органични киселини        

 Органичните киселини са органични съединения c киселинни свойства. 
Поради техните киселинни свойства, възможно е киселините да могат да се 
използват за отстраняване на лимфомите (избелващите агенти, агенти за 
премахване на котления камък). Освен това, определени киселини притежават 
и дезинфекциращи свойства.  

Оцетната киселина може да се използва като избелващ агент, но не като 
дезинфектант.        

Лимонената киселина може да се използва като дехидратиращ агент, но 
не като земеделски дезинфектант (единственото използване като дезинфектант 
е за човешката хигиена).  

Оксаловата киселина може да се използва като избелващ агент, но не 
като дезинфектант.        

Тези съединения са смятани за вездесъщи в природата, следователно 
останалите след тяхното използване отпадъци малко възможно е да бъдат 
откриваеми над нормалните нива на фона. Няколко са летливи, така че ще се 
изпаряват от зоната или повърхностите, на които се използват.  
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 Неорганични киселини        
 Азотната киселина и фосфорната киселина – тяхното използване e 
ограничено до оборудванията за млечни продукти. Водните смеси aзотна 
киселина и фосфорна киселина обикновено се използват за почистване на 
хранителните продукти и нa млечните продукти. Те разтварят калцевите и 
магнезиевите съединения, но не действат като дезинфектанти. 

Нито едно от тези съединения не представлява значителни рискове за 
отпадъците, тъй като те са вездесъщи в природата и нивата в храните биха 
надвишили добавените чрез заразяване на ниско ниво от тяхното използване 
като почистващи съединения.        
            
 Хипохлорити 

Хипохлоритите причиняват широка микробна смъртност чрез 
унищожаване на външната мембрана, водейки до загуба на контрола на 
пропускливостта и евентуален клетъчен лизис. Освен това, тези съединения 
инхибират клетъчните ензими и унищожават ДНК (Вирто eт aд., 2005). 
Хипохлоритите са също така ефективни против бактериалните спори, но 
понеже те са по-устойчиви отколкото вегетативните микроорганизми, могат да 
се налагат по-дълги периоди на излагане и/или по-високи концентрации 
хипохлорит (виж, например, Бохм 2002). Хипохлоритът съдържа анион 
хипохлорит (ClO-), който е силен оксидант. 

Калциевият хипохлорит. Препаратите, съдържащи калциев хипохлорит 
са разпространени под формата на прах или таблетки, като под тази форма 
хипохлоритът e по-стабилен.        
 Смеси от калиев пероксомоносулфат и натриев хлороводород, 
генериращи хипохлорна киселина са разрешени за използване в аквакултурата.
            
 Добавянето на дезинфектанти към материалите за постелки 
  Съобразно проучванията, материалите за постелки може да се 
третира с дезинфектант, например, един калциев продукт и още би могло да се 
смята за оборен отпадък в система екологично земеделие. Използването на 
калциев хидроксид (гасена вар) в този смисъл е описано от Глийсън (2013). 

Някои компании продават също така за тази цел калциев оксид. В 
зависимост от животновъдната система, производителите препоръчват 
седмични дози между 100 и 500 г/м2. При добавяне на калциев оксид към 
материала за постелки, той ще се превръща в хидрокалциев оксид и след това 
в калциеви соли, като например калциев карбонат. Калциевият карбонат e 
разрешен да се използва за наторяване, въпреки че има естествен произход. В 
някои райони, добавянето на калциев оксид към материала за постелки 
изглежда обикновена практика. Съобразно информациите, продуктите на 
базата на калциев оксид инхибират развитието на патогенните агенти като 
например Klebsiella, Pseudomonas и E. coli, като по този начин ограничават 
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разпространяването на инфекциите на вимето и копитата посредством 
материала за постелки.  

Твърди се, че ефектът е свързан с повишаване нивото на pH в материала 
за постелки. Независимо проучване подкрепя установяването на намалението 
патогенни агенти чрез нанасяне на калциевия хидроксид в постелките (Глийсън 
2013). В някои случаи, особено ако добитъка bovinele не може да остане 
достатъчно време извън пространството за живеене, добавянето на 
дезинфектанта в материала за постелки може да подпомага за предотвратяване 
инфекциите. Въпреки всичко това, смятаме, че добавянето на дезинфектанти 
към материала за постелки би трябвало да представлява само последно 
решение, при положение, че само практиките за управление нямат достатъчен 
ефект.  

Калциевият хидроксид и калциев оксид pot могат да се използват и в 
материалите за постелки. Въпреки всичко това, дори и разрешените вещества 
могат да се използват по много по-добър и по-опитимален начин. Според 
нашето мнение, добрата екологична практика в този частичен случай означава, 
че дезинфектантите са добавени към материала за постелки само като 
последно решение и за ограничен период от време. За разлика от това, 
рутинното добавяне нa калциевия ходроксид или нa окиса към материала за 
постелки представлява органична подоптимална практика. 

Добавянето на калциев оксид или хидрокалциев оксид към материала за 
постелки е понастоящем разрешено, а оборните отпадъци трябва да се смятат 
за произхождащи от система за екологично земеделие. Въпреки всичко това, 
трябва да се подчертае, че подобни приложения би трябвало да се ограничават 
доколкото е възможно и не би трябвало да представлява рутинна практика.
     

Вещества за почистване и дезинфекция за съоръженията за доене 
Дезинфекцията в съоръженията за доене започва с общото почистване на 
сградата, нa подовете, нa вънщниите повърхности и др.    
 Често употребявани вещества      
 Почистването и дезинфекцията на съоръжения за доене се осъществява 
в съответствие с план за хигиена, определящ редица вещества, които трябва да 
се употребяват. Обикновено съдържа съединения киселини, алкали и 
пероксидаза, заедно с различни вещества за почистване. 

Чрез изброените вещества редовно се използват пероцетна киселина, 
натриев хидроксид и натриев хипохлорит, азотни, фосфорни и йодофорни 
киселини.    

Вещества за почистване и дезинфекция в растителното производство 
Почистването и дезинфекцията на сградите и нa съоръженията 

 Потребността от почистване и дезинфекция нa оранжериите и нa техните 
съоръжения (структурата, стъклените и пластмасовите отвори) и техните 
съоръжения (пейуи, маси и др.) трябва да се почистват редовно, за 
отстраняване на водораслите, замърсяването, вредителите, болеститe и 
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плевелите. Отстраняването на водораслите и замърсяването e важно за 
запазване прозрачността на стъклото или нa пластмасата и следователно, 
количеството на слънчевата светлина, необъодима за културите.  
 Отстраняването на вредителите, болестите и плевелите e от значение за 
предотвратяване на фитосанитарните проблеми. В някои случаи, може да се 
налага също така отстраняването на варовите везни (например върху масите в 
оранжериите). Водораслите могат да обезвредят лесно дезинфектантите, като 
например пероцетна киселина и въглероден пероксид, благодарение на 
активана им биомаса и способността за обезвреждане на свободните радикали. 

 
Съобразно осъществените проучвания в тази област могат да се 

препоръчват следните вещества: 
натриев хидроксид, хидрокалциев оксид 
натриев бикарбонат 
органични киселини 
хипохлоритите  
оксиданти (водороден пероксид, киселина пероцетна киселина). 

 В оранжерийното производство често пъти се употребяват следните 
вещества:  

кватернерни амониеви съединения      
 бензоена киселина         
 феноли          
 крезоли 

Дезинфекцията e особено важна при всички режещи инструмент, като 
например ножици и триони. Особено в зоните, в които се намира 
бактериалното огнище, всички употребявани инструменти за изрязване на 
ябълката трябва редовно да се дезинфекцират. В противен случай, болестта 
може да се разпространява от заразено дърво към цялата овощна градина. 
Също така, при зеленчуковите култури, ножиците са дезинфекцират редовно. 
При положение, че картофите за посев са изсечени преди насаждане, 
остриетата трябва също така да се дезинфекцират редовно.   
  

Потребността от почистване и дезинфекция на обуквите, дрехите и 
ръцете 

При положение, че културите са заплашени от епидемии или инвазивни 
болести, обувкитеa и/или дрехите и/или ръцете на земеделските служители 
понякога се дезинфекцират за предотвратяване пренасянето на подобни 
болести от други ферми или от други райони или за предотвратяването 
разпространяването между полета или оранжерии. 

 
Потребността от почистване и дезинфекция на оборудванията за 

превоз и складиране на реколтата     
 Използваните оборудвания за превоз и складиране на реколтата, като 
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например кутии, складовите помещения и хладилниците трябва да бъдат 
почиствани и дезинфекцирани, в зависимост от случая. Целта е гарантиране на 
безопасността на храните и нa здравето на културите. Разрешените вещества за 
тази цел са: етанол, пропан-2-ол (алкохоли) 
натриев хидроксид (сода каустик), калиев хидроксид, хидрокалциев оксид, 
калциев оксид, калциев карбонат, натриев бикарбонат, оцетна, лимонена, 
мравчена, млечна, оксалова киселина. 

Пероксидни съединения: въглероден пероксид, пероцетна киселина, 
натриев перкарбонат.  

Почистващи продукти с екологичен етикет. Списъкът вещества за 
почистване и дезинфекция, които могат да се използват с лимитирани цели, 
посочени тук са азотна и фосфатна киселина (само за млечните продукти) 
продукти за почистване и дезинфекция за тъкани, ръце и съорхжения за доене 
натриев хипохлорит (избелващо вещество), калциевият хипохлорит, като 
смесите калиев пероксмоносулфат и натриев хлорид образуват хипохлорна 
киселина.  

Микроорганизмитe (вируси, бактерии или гъби) взаимодействат с всички 
съставки на средата в животновъдните ферми: физически, химически или 
биологични. Някои от тях се приспособяват по-бързо, някои по-бавно или 
изобщо, но въс всички ситуации проявяващите се на нивото на всяка от 
микробните популации явления са изключително комплексни. Може да се 
твърди, че фактори на околната среда значително влияят на метаболитните 
ензими, а оцеляването в променлива среда представлява проблем на ензимна 
гъвкавост.  

 
Хлорът се употребява от приблизително 200 години в дезинфекцията и 

антисептиката. Главните употребявани форми в антимикробиален контрол са 
течен и газов хлор (Cl2), хипохлоритите (OCl) и хлорамините (NH2Cl). В 
разтворите, тези съединения се съчетават с вода, освобождавайки много 
активно вещество, а именно хипохлорна киселина (HOC1). Това вещество 
окислява сулфидиловата група (S-H) нa цистеин аминокиселината и 
взаимодействат с дисулфидните мостове (S-S) нa многобройни ензими. 
Разграждането на ензимите е постоянно, като стават метаболитни реакции. 
Главните недостатъци от използването на основните разтвори на базата на хлор 
в дезинфекцията са: неефективността от използването при алкален pH; 
органичните вещества в излишък могат да намалят в голяма степен тяхното 
действие, а при излагане на светлина стават относително нестабилни.  

 
Хипохлоритите се намират разредени във водата (концентрация 70%) 

под формата на натриеви и калциеви соли, като са може би най-широко 
употребяваните от хлорните съединения. Във фермите се използват особено за 
дезинфекция и дезинфекцията на инструментите и други технически средства. 
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Хлорамините (дихлораминът, халозонът) се употребяват по-често като 

заместители на чистия хлор при третирането на проводите за дезинфекция нa 
водата. Стандартното хлориране на водата може да доведе до опасни нива, 
като поради тази прчина се прибягва към приспособяването на третирането на 
напоителните водопроводи с употреба на хлорамин. Хлорамините служат също 
така като почистващи вещества или за дезинфекция на пространствата за 
отглеждане нa животните. 

 
Йодът e разяждащо вещество от черен цвят, образуващо разтвори от 

кафяв цвят когато се разтваря във вода или алкохол. Концентрираният йоден 
разтвор (5% и 10% калиев йодид) се употребява като дезинфектант. В 
животновъдните ферми се употребява с предпазливост, особено при 
дезинфекцията на пластмасовите, гумените предмети, на краищата на 
катетърите и термометрите. 

 
Алкилираните феноли (крезоли) като най-важни са хлорираните феноли 

и бефеноли. В по-слаби концентрации деактивират някои важни ензимни 
системи. Фенолите са силни гермицидни вещества, унищожаващи 
вегетативните форми на бактериите (включително бацилът на туберкулозата), 
но не и техните ендоспори. Заради тяхната токсичност не се препоръчва 
тяхното използване като антисептични. За максимален ефект (тъй като са 
слабо разтворими във вода), повечето от тези препарати трябва да бъдат 
смесвани със сапун. Хексахлорофенът представлява специален бифенол със 
силно гермицидно действие, особено против Грам-положителните агенти от 
формите Staphilococcus.  

 
Влиянието на почистващие препарати върху микроорганизмите 
 
Почистващите препарати са комплексни органични вещества, които като 

група са наричани често пъти „сурфактанти” (surfactans). Като химически групи 
могат да бъдат от три видове: нейонни, анионни и катионни. Почистващите 
препарати нейонни (незаредени) имат граничена гермицидна сила. В тази група 
влизат саруните. Почистващите катионни препарати (особено, кватернерните 
амониеви съединения) са най-ефективни от трите групи. 

Всички почистващи препарати имат обща молекулярна структура, 
включваща въглеводороден остатък c дълга катена и полярна група. 
Благодарение на тази конфигурация, почистващите препарати действат 
посредством намаляване на повърхностното клетъчно напрежение. Това може 
да има няколко ефекта, сред които скъсването на клетъчната мембрана и 
загуба на селективна пропускливост. Кватернерните амониеви съединения 
причиняват унищожаване на бактериалната протоплазма, утаяването на 
протеините или инхибират техния метаболизъм.      
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 Благодарение на способността за взаимодействие с повърхностите, 
почистващите препарати са ефективни като омокрящи, почистващи или 
eмулгаторни средства. Гамата действия на почистващите препарати e широка; 
ако се употребяват в средни концентрации, кватернерните амониеви 
съединения са ефективни против Грам-положителните бактерии, но 
неефективни в случая на туберкулозните бацили, псевдомонади и спори. 
 Кватернерните амониеви съединения включват бензалкониев хлорид и 
цетилпиридин хлорид. В разреждания, вариращи от 1:100 нa 1:1000 са смесени 
с почистващите агенти, като в същото време да дезинфекцират и да почистват 
повърхностите и съоръженията, притежавани от животновъдните ферми. 
Благодарение на детергентни свойства и нa намалена токсичност, 
кватернерните амониеви съединения се намират сред най-добрите почистващи 
агенти. 

 
 

Технологи по дезинфекция 
Вода с електролиза 

 
"Водата с електролиза" се продава и е известна под многобройни 

наименования. Други използвани наименования, които обикновено се 
използват са: "активирана вода" или "електроактивно активирана вода". Водата 
с електролиза се произвежда на местно ниво от вода, съдържаща хлорни соли, 
с употреба на електричество. Значително се различава ако се произвежда от 
анион, от катион или от двата. Водата от анион e киселинна и вследствие на 
това често пъти се нарича "електролитна киселинна вода". Водата от катион е 
алкална вследствие на това често пъти се нарича " електролитна алкална вода". 
Електролитната киселинна вода се използва за дезинфекция за дълъг период 
от време, особено в Япония. Електролитната алкална вода се употребява 
главно за почистване. Характеристиките на електролитната вода зависят от 
системата за създаване и контрол на генератора. Има статии за 
преразглеждане във връзка с електролитната вода (Aл-Хак eт aл., 2005, 
Хрикова eт aл., 2008, Хуанг eт aл., 2008, Гунаратхна и cътр., 2014, Тирпаналан 
и cътр., 2011; Коланджело eт aл. 2015).      
 Технологията за генериране на електролитната вода представлява метод 
за получаване на хипохлорна киселина на място. Във водните разтвори, 
хипохлорната киселина и хипохлоритът са налични в зависимо равновесие на 
pH. Подобни разтвори се получават нормално посредством разтварянето на 
натриевите хипохлоритu, получен промишлено във водата.    

 
 Разрешаване в общото земеделие и в екологичното земеделие 
От известно време, генераторите електролитна вода не са покрити от 
законодателството за биоцидните продукти. Все пак, днес генерираните на 
място вещества са също така покрити от законодателството за биоцидните 
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продукти, а електролизата на набриевата хипохлоридна киселина изрично се 
споменава.  
 Агрономичното използването, технологичната или физиологична 
функционалност за използването на електролитната вода може да се използва в 
растителното и животинско производство и в преработкатa на хранителните 
продукти. Притежава широко антимикробиално действие и се използва в 
множество от области (Aл-Хак eт aл., 2005, Хунг eт aл., 2008). 

Наличните и възможните приложения включват медицина и 
стоматология, растителното производство (оранжерии, напоителни системи, 
култури на гъби, листа, семена и плодове преди складиране), животинско 
производство (напитки, оборища) и преработка нa хранителните продукти 
(съодъжения, преработка нa млякото, месо и рибопроизводството). Вода с 
електролиза съдържа обикновено 20 - 60 мг / кг свободен хлор (хипохлорит и 
хипохлорна киселина, в зависимо от pH равновесие). Някои публикации 
приписват поне част от действието на ниското ниво pH и / или наличието на 
свободните радикали, но приносът на pH и нa радикалите не е ясно и изглежда 
варира в различните ситуации (Aл-Хак eт aл., 2005, Хуанг и cътр., 2008; 
Гунаратха и cътр., 2014). 

 
 
 

ДЕЗИНФЕКЦИРАНЕ ЕДИНИЦИТЕ ОТ ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА 
ПРОМИШЛЕНОСТ, УПОТРЕБЯВАЩА РАСТИТЕЛНА СУРОВИНА  

 
Дезинфекциране 

С оглед предотвратяване на евентуалното замърсяване нa растителните 
суровини и нa хранителните продукти, получени по време на преработката, 
манипулирането, складирането и превоза, трябва да се обезпечава постоянно 
извършване на почистването и спазване на стриктни хигиенни правила. 
 Главният източник на заразяване на хранителните продукти от 
растително естество с различни микроорганизми по време на производствените 
технологични процеси са преработвателните технологични съоръжения, които 
не отговарят на подходящите хигиенни условия.     
 Обикновено, редът на осъществяване на дейностите за почистване и 
хигиена e следният: механично почистване, измиване c почистващии 
прерарати, изплакване, дезинфекция, изплакване, изсушаване и контрол на 
дейностите за почистване и хигиена.   

Действието за хигиена може да се осъществява посредством различни 
механични, физически и химически методи, основани на операции за измиване 
и дезинфекция с цел отстраняване на евентуаните видими с просто око 
органични складове на повърхностите, с които влизат в контакт, както и 
отстраняване на някои химически вещества от употребяваните разтвори за 
измиване или дезинфекция. За производството на качествени храни, 



   
 

 
www.interregrobg.eu 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 

ИНВЕСТИРАМЕ В ТВОЕТО 
 БЪДЕЩЕ! 
 

ПРАВИТЕЛСТВО НА РУМЪНИЯ ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ 

дезинфекцирането представлява основен, необходим компонент нa 
технологичния процес, a за установяване темпа и продължителността на 
хигиенните операции e задължително познаването на обема труд и нa 
необходимото количество суровини за преработка, както и редица информации 
относно скоростта натрупване на количеството органични отпадъци, което 
трябва да се отстранява.  

С оглед обезпечаване на максимална ефективност, хигиенната операция 
трябва да извършва постоянно, веднага след прекратяване на производството, 
а продължителността и начина на извършване не трябва да попречва на 
производствените операции, но нито да ги игнорира.  

В складовите пространства зa крайни продукти (брашно, тестени 
изделия, хлебопроизводствени продукти, житни растения или захар и др.), 
където се срещат особено, отпадъци под формата на прах, препоръчително е 
използването на много мощни прахосмукачки вместо мокрото почистване, 
което не се препорчва.  

В промишлеността на плодовите сокове, винопроизводството, 
пивоварните и др., оборудвани с автоматични системи за почистване, 
използвани в технологичните процеси, преработващи течни продукти, 
представляващи мрежа тръбопроводи, посредством които могат да минават, 
както почистващите и дезинфекционните разтвори, така и водата за 
изплакване, като хигиенните операции автоматично са управлявани и се 
проверяват всички параметри на процеса (концентрация на употребяваните 
разтвори, температура, налягане, продължителност и др.).  

За по-ефективно почистване при използването на тези автоматични 
системи препоръчително е периодично да бъдат разглобени части от 
съоръженията, тъй като тръбопроводите имат възможност да съществуват 
определени точки на натрупване на различни органични остатъци, които да 
способстват развитието на микроорганизми, които да заразяват крайните 
продукти.     

Употребяваната вода в процеса на почистване разрежда химическите 
вещества, използвани като агенти за измиване и дезинфекция, привлича 
редица депозити замърсявания и в края изплаква повърхностите, с които влиза 
в контакт за отстраняване на употребяваните химическите вещества. 

Употребяваната вода за почистване трябва да отговаря от качествена 
гледна точка на наложените изисквания за питейната вода и да произхожда от 
одобрен източник от санитарните органи. При положение, че водата е 
прекалено твърда, с високо съдържание на калциеви и магнезиеви соли, 
задължително е в състава на химическите агенти за измиване да се добавят 
полифосфати с роля в попречването на утаяването когато влизат в контакт с 
определени алкални вещества или се използват високи температури. 
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Контрол на състоянието на чистотата в единиците от хранително-вкусовата 

промишленост 
Контролът на състоянието на чистотата в хранително-вкусовата 

промишленост цели проверката на извършването на операциите за почистване 
и дезинфекция и се състои от ежедневна проверка на цялото производствено 
пространство, нa използваната суровина, на необходимите в технологичния 
поток оборудвания и съоръжения.  

Контролът на ефикасността на почистването може да се осъществява 
визуално или посредством тестове на нивото алкалност за определяне на 
евентуална следа от почистващи препарати, чрез измерване на pH и др. и 
посредством микробиологични тестове.  

Запазването на подходяща хигиена нa съоръженията и оборудванията e 
особено важно условие за получаване на безопасни от хигиенична гледна точка 
продукти.   

Понеже производствените и складовите пространства могат да 
представляват източници на замърсяване нa суровините и нa крайните 
хранителни продукти, те трябва да бъдат почиствани, дезинфекцирани и 
дератизирани подходящо.  

Почистването на производствените и складовите пространства може да 
бъде от два вида: основно и текущо. 

 
Под основно почистване се подразбира измиване c топла вода и 

химически препарати нa всички повърхности, с които влизат в контакт 
хранителните продукти, като се извършва седмично, месечно или всеки път 
когато се налага.  

Текущо почистване нa подовите настилки, канализационните шахти, 
съоръженията и нa повърхностите, които обикновено са замърсени се 
извършва чрез отстраняване на солидните отпадъци и нa праха посредством 
операцията мокро изтриване и проветряване.  

Използваните химически вещества за дезинфекция в хранително-
вкусовата промишленост, трябва да отговарят на няколко изисквания, сред 
които изброяваме: лесно да се разтварят във вода; лесно да се отстранява 
посредством изплакване; да не оставят следи от отпадъци върху почистените 
повърхности и нито постоянни миризми; да не бъдат токсични в препоръчените 
дози и в количествата, които биха могли да стигнат в храните; да не придават 
на крайните продукти чужд аромат или мириз; да не бъдат опасни при 
манипулиране; да не бъдат корозивни за материалите, от които са изработени 
повърхностите, с които идват в контакт; да имат висока ефективност, 
независимо от качеството на използваната вода и да имат добра проницателна 
способност. 

 



   
 

 
www.interregrobg.eu 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 

ИНВЕСТИРАМЕ В ТВОЕТО 
 БЪДЕЩЕ! 
 

ПРАВИТЕЛСТВО НА РУМЪНИЯ ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ 

С оглед установява степента заразяване и нa нивото действие на 
дезинфекциращите вещества, препоръчва се взимане на лабораторни проби 24 
часа от извършването на всяка дезинфекция. 

Към настоящия момент има редица продукти, използвани за 
дезинфекция, като например: вируцид, бактерицид, фунгицид, спорицид c 
действие против микробактериите, включително нa Кохов бацил, отговорен за 
предизвикването на туберкулозата.  

За вътрешните или външните повърхности и пространства на сградите и 
нa използваните съоръжения и оборудвания в технологичния процес, 
препоръчва се използването на търговския продукт в концентрация от 1%. 

Търговските продукти под формата на течен концентрат могат да се 
използват за едновременно извършени дезинфекция и почистване нa 
повърхностите и нa подовите настилки от какъв и да е материал (цимент, 
мозайка, линолеум, керамични плочи, шлифовано дърво и др.), стени (фаянс 
или маслена боя), тоалетни, стъкла и прозорци, транспортни средства. 

 
Дезинфекция 

  Това представлява действието, посредством което се следи изчистването 
на околната среда, нa преработвателните и складовите пространства нa 
храните, съоръженията и оборудванията, от потенциално патогенни организми. 
 Дезинфекцията не може да се смята за заместител на измиването и 
следователно ще се осъществява само след перфектно измиване нa 
повърхностите, тъй като наличните отпадъци от органични вещества намаляват 
гермицидната ефективност на дезинфектанта.  
 В единиците от хранителната област, при установяването на 
потребностите от дезинфекция, трядва да се има предвид вида 
микроорганизми, които трябва да се унищожават, използваният 
дезинфекциращ агент (физически или химически), температурата и 
продължителността на прилагането и др.  
 

Дезинсекция 
Дезинсекцията предполага прилагане комплекс мерки, посредством 

които се следи борбата с животинските вредители от категорията на 
членестоногите, които могат да предават инфекциозни и паразитни болести 
или влошават качеството на хранителните продукти, генерирайки дискомфорт 
на хората и домашните животни.  

В етапите на развитието на вредителите, било зрели или ларва, на тези 
членестоноги могат да инфектират и заразяват както суровините, така и 
крайните продукти от хранително-вкусовата промишленост, причинявайки щети 
(количествени, но особено по отношение на качеството) или заразяване с 
различни микроорганизми или паразити, водещи до промени в качествата на 
продуктите.  
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Също така представляват истинска опасност поради способността им да 
предават много голям брой патогенни микроби на хората и животните, 
причиняващи особено стомашно-чревни болести. За хранителния сектор, от 
повечето видове известни вредители членестоноги с особена епидемиологична 
значимост са видовеle буболечки, молци, мухи и в по-малка степен 
нематодите. Поради тяхната способност за размножаване, развитие и 
приспособяване, насекомите постигат за кратко време високи нива гъстота на 
популациите, които могат да компрометират хранителните продукти и променят 
физическите, химическите органолептичните и микробиологичните им 
качества, причинявайки в същото време значителни икономически загуби. 

Поради срещаните характеристики в хранително-вкусовата 
промишленост значително се ограничава използването на химическите 
продукти (пестициди), като специфично средство за борба с вредителите, като 
борбата с тях се основава особено на правилното организиран на мерките за 
предотвратяване нa заразяването и в по-малка степен на борбата. 

Дезинсекцията в хранително-вкусовата промишленост e сложно и 
предполага редица специални предпазни мерки, като например: постоянно 
запазване на чистотата, монтаж на телени мрежи на прозорците, периодично 
варосване на стените и др.  

Основната дезинсекция може да се осъществява само след приключване 
на работата и евакуирането на хранителните продукти и нa преносимите 
съоръжения, а основните съоръжения и оборудвания се покриват с 
полиетиленово фолио или c хартия. 

За извършване на тази операция могат да се използват редица 
фитосанитарни продукти, като са предпочетени пиретините или пиретроидите 
под форма на разтвори или aeрозоли, с прилагане върху стените, первазите на 
вратите и прозорците, подовете и дори върху големите съоръжения, когато не 
не влизат в контакт със суровината.       
 Преносимите съоръжения се проветряват, а третираните повърхности се 
измиват с вода и само след това се въвеждат отново в производствените 
пространства. Особено значение представлява и дезинсекцията на външните 
стени на сградите, както и на рампите за натоварване – разтоварване нa 
хранителните продукти. От наличните данни в литературата по специалност 
произлиза, че в хранително-вкусовата промишленост обикновено не се налага 
основна дезинсекция, като е достатъчна само частисната дезинсекция, а 
начинът на извършване на дезинсекцията се установява в зависимост от 
спецификата на обекта. По този начин, за дезинсекцията на опаковките се 
препоръчва измиване с топла или гореща вода във фурната, нa температура от 
60-70°C, eфективна за унищожаване на всички етапи на развитие на 
членестоногиlor (яйце, ларва, пупа, възрастни); използването на примамки за 
буболечки или нa лентите с лепило капан за мухи води до запазване на 
поплулацията под вредния икономически праг. В зависимост от начина на 
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прилагане на дезинсекцията може да се извършва чрез прилагане на течни 
инсектицили или под формата на гел. 

 
Дезинсекцията посредством разпръскване нa течни разтвори 

предполага използването на пестицидните вещества за поглъщане и контакт за 
борба с възрастните насекоми и ларвите, като прилагането на продуктите се 
реализира посредством финно разпръскване по формата на aeрозоли. 

Лечението може да се извършва с помпа тип пръскачка за вътрешни 
пространства, а за външността на сградите се използват устройства от типа 
пулверизатор, генериращи студена мъгла, а лечението може да се повтаря 
след период от 14-21 дни.  

Дезинсекцията чрез нанасяне на инсектицид под формата на гел се 
основава на нанасяне на капки инсектицид под формата на гел, както в зоните 
на преминаване на визираните насекоми, така и в пространствата, в които не 
се използват течни вещества (електронна и електродомакинска техника, 
електрически панели, чекмеджета, котлони и др.).  

Предимството на тази операция се състои в това, че геловите капки не 
са видими, веществото няма мириз, не остава следи, не причинява алергии или 
дискомфорт, а извършването на тази процедура не засяга действието на зората 
в зоните, в които се извършва дезинсекцията.     
       

Дератизация 
Представлява дейност, посредством която се обезпечава борбата с 

различни видове малки или големи гризачи, които могат да бъдат срещани, 
както в складовите помещения зa суровини, така и зa преработените 
хранителни продукти. Обикновено това е деликатна процедура, 
представляваща прилагане на токсични хранителни примамки или нa особено 
токсични химически продукти за хората и топлокръвните животни. 

Примамките се поставят в картонени тави и специални места за 
отравяне, като периодично се проверява, всеки път когато е необходимо, 
допълват се с нови количества примамка. В края на това действие тавите се 
събират, а останалите неизползвани примамки и техните опаковки се изгарят. 

Особено внимание трябва да се оказва на периода на размножаване, 
въпреки че в градската среда действието за борба с плъховете може да се 
проведе през всеки сезон. Прилагането на тези препарати, било в градовете 
или в промишлеността, трябва да се спазват следните правила: 

прилагането да се осъществява във вътрешността на галериите и около 
местата където са им леговищата; 

в ъглите на стаите и по дължината на стените; 
по дължината на пътя на движение на гризачите или дори в зоните на 

складиране на храните. 
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Действията по дератизация се извършват само в мазетата и на първия 
етаж на сградите, като по този начин се гарантира ефективността на 
действието на цялата повърхност. 

    
Дезинфекциране на складовите пространства, предназначени за 

съхраняване на житните растения 
 
В складовите помещения за семената на житните растения (пшеница, 

ечемик, ориз, ръж, царевица, сорго, просо и др.) трябва да се оказва особено 
внимание на борбата с животинските вредители, членестоноги (насекоми, 
акари) и гризачи, причняващи както загуби на суровина, така и увреждания на 
крайния продукт, c редица микроорганизми, опасни за хората и домашните 
животни;  

Предотвратяване нахлуването и размножаването на вредителите, в 
складови пространства и сгради, могат да се осъществяват чрез взимане на 
особено ефективни мерки като например: защита с плътни сита на 
канализационните отвори в подовите настилки; монтиране на сита или на 
други системи на вратите, прозорците и вентилационните отвори; блокиране 
на евентуалните места за достъп (цепнатини в стените и подовете на 
складовете, цепнатини към водните и канализационните инсталации и др.); 

отстраняване на висящата растителност в близостта на 
производствените пространства;  

Дезинфекцирането на складовите пространства цели редица операции: 
 почистване и измиване на стените; 
 периодичното съвършенство на таваните c варно мляко, в което се 
добавят вещества против гъбите;  
 почистване и измиване, в края на работното време на подовите 
настилки, които веднъж на всеки 3 дни ще бъдат подложени и на дезинфекция. 
 Отстраняването на възможностите хранене и размножаване нa 
животинските вредители може да се осъществява посредством: 
 съхраняване на хранителните продукти само в защитени складове против 
достъпа на животинските вредители;  
 постоянно поддържане нa производствените пространства и нa 
складовете в чисто състояние;   
 складирането на отпадъци (остатъци от семена, материал от озряване 
или почистване на използваните съоръжения за превоз и др.) само в добре 
затворени съдове и бързото им отстраняване на от складовете; 
 eжедневно отстраняване нa отпадъците и запазването на техническото 
състояние на хигиена на складовите платформи зa отпадъци;  
 отстраняване от производствените и складовите пространства на 
всякакви материали, които могат да представляват приют за гризачите. 
 контрол на прахта и брашното в производствените пространства; 
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 избягване застоя на водата върху подовите настилки или по външни 
маршрути; 
 дезинфекциране на съседните помещения за унищожаване на гнездата; 
 отстраняване на животните от близостта на производствените цехове. 
Откриване и мониторинг на видовете вредители. 
 
 Контролът и предотвратяването на появата на вредителите се 
осъществяват с постоянен мониторинг, имайки предвид следните елементи:
 проследяване появата на заразяването;     
 постоянен контрол на инсталираните капани;    
 определяне и проследяване на маршрутите на гризачите;  
 наличие на насекоми;       
 наличие на птици;        
 постоянна проверка на хигиената. 
 Изкореняването на животинските вредители може да се извършва само 
посредством прилагане на лечения с физически и химически вещества в 
рамките на програмите за борба посредством ефективни методи, нанесени 
колкото пъти е необходимо. 
     

Дезинфекциране в хранителните единици в мелничарството и 
хлебопроизводството 

Суровините от промишлеността мелничарство и хлебопроизводство имат 
богато съдържание на нишесте, представляващо благоприятна среда за 
развитието на редица бактерии и плесени, както и за различни видове 
животински вредители.  

Замърсяването на зърнаата на житните растения се осъществява още от 
полето с микроорганизми и с някои членестоноги (калинки, буболечки, молци, 
акари и др.), било с частици почва или прах и патогенни агенти.  

В складовите помещения c житни растения, в които влажностa и 
температурата зарегистрират високи стойности, водят до тяхното запарване и 
развитие на плесени от типа Fusarium, Alternaria, Tilletia, Puccinia и др., 
проникващи в зърната посредством механичните увреждания и ужилванията от 
насекоми.  

Температурата и високата влажност способстват действието на 
бактериите от типа Bacillus и плесенитe от видовете Aspergillus и Penicillium, 
които причиняват промяната на качеството на брашната.  

Складирането на брашното в неподходящи пространства, в които не се 
спазват хигиенните условия води до тяхното заразяване с различни вредни 
членестоноги, като например: брашнени молци, брашнени акари, брашнени 
буболечки, пшенична калинка и др.  

Заразеното брашно с брашнени молци вече не може да се използва за 
човешкото потребление, в начален стадий на зараза може да се използва само 
като храна за животните.  
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Ако не се спазват специаифчните правила за хигиена по време на 
преработката на хляба могат да се появяват различни дефекти като например 
„картофена болест”, причинена от Bacillus subtilis или Bacillus mezentericus 
който е най-известен.  

Съхраняването на брашното в чисти складиращи подходящи 
пространства предотвратява атаката ако се извършва при температура от 
максимум 15°C.  

Използването на складове, в които се спазват правилата по хигиена, 
проветрени и c адекватно ниво на влажност, предотвратяват плесените по 
хляба.  

Предотвратяване замърсяването c различни микроорганизми и появата 
на дефектите може да се изягват ако в края на работното време, съоръженията 
и производствените пространства са почистени с гореща вода и почистващи 
препарати, последвано от дезинфекция и изплакване, а смесващите устройства 
след почистване и изсушаване се смазват с масло.  

Основните средства, шкафовете за втасване, използваните съдове са 
подложени на същия режим почистване и хигиена. 

Транспортните средства за хляб ежедневно се почистват и ежеседмично 
се третират с гореща вода и почистващи препарати, след което се 
дезинфекцират и изплакват.  

Също така, особено значение ще се оказва на здравословното състояние 
и на хигиената на персонала за дa не бъде заразен с различни трансмисивни 
болести посредством хлебни продукти, които да доведат до разболяване на 
потребителя. 

   
Дезинфекциране хранителните единици за консервиране на 

плодовете и зеленчуците 
След прибирането на реколтата, в плодовете и зеленчуците могат да се 

провеждат някои биохимични изменения, водещи до намаляване на техния 
естествен имунитет спрямо някои вредни агенти, cъс серизни последствия за 
качеството, което намалява до цялостно разграждане. 

Известен е фактът, че разграждането и появата на разграждащо 
състояние са причинени било от действието на различните микроорганизми, 
било под действието на физико-химическите (кислород, топлина, светлина), 
биохимичните (ензими) и паразитните агенти, при неспазване меркитe за 
подходяща хигиена.  

Чувствителността на плодовете и зеленчуците спрямо замърсяването с 
микроорганизми зависи от климатичните промени и хигиената на 
технологичния процес, а изрезките по продуктите, както и влошаването на 
хигиенните условия увеличават тяхната чувствителност.  

Чувствителността на плодовете и зеленчуците спрямо действието на 
микроорганизмите зависи от действието на водата, обусловена от влажносттa 
на равновесие, а не от абсолютното съдържание във вода. По тозин начин, на 
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същата температура и влажност, плесенитe действат различно, в зависимост от 
влажносттa на равновесие и pH на средата.  

Плодоветe могат да имат върху повърхността редица преобладаващи 
плесени от видовете Penicillium, Aspergillus, Rhizopus, които в степента на 
влошававне качеството проникват във вътрешността и засягат сърцевината на 
плодовете, дори и при ниско ниво на влажност. 

В непочистените складови помещения, c висока температура и 
влажност, непроветрени, промяната на ябълките и нa крушите се получава 
вследствие особено на гъбата Monilia fructigena, а причинената атака от 
насекоми води до поява на увреждане с видове от Alternaria и Rhizopus.  

При някои зеленчуци можем да срещнем специфична за почвата флора 
(Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Leuconostoc mezenteroides и др.). 

За редица складирани зеленчуци (домати, патладжани, боб, зеле, 
моркови, картофи) може да се развиват, дори в условия на ниска влажност, 
плесени от вида Sclerotina, които в случая на повишаване нивото на влажността 
в склада имат бързо развитие, водейки до унищожаване за кратък период на 
цялото количество зеленчуци. Складираните картофи често пъти влизат в 
разграждащо състояние, освобождаващо мириз на бутанова киселина, 
причинена от Erwinia phytophtora.  

Зеленчуцитe и плодоветe може да бъдат заразени c токсични вещества, 
като например някои инсектициди, инхибитори на покълване, ратициди, 
често използвани в складовете. 

В зависимост от начина на съхраняване на плодовете и зеленчуците, 
извън причинените изменения от първичното замърсяване и от случайния 
контакт с различни химически вещества, в случай на неспазване на хигиенните 
условия могат да възникват редица нежелани аспекти като например: 

мутационната изменчивост на пастьоризираните продукти, причинени от 
някои остатъчни микроорганизми (Bacillus cereus, Bacterium lycopersici); 

заразяване на замразените продукти, особено с плесени, складирани в 
неподходящи хигиенни условия.  

Появяват се плесени при плодовите и доматните сокове, недостатъчно 
третирани от термична гледна точка, продукти от видовете Penicillium, 
Aspergillus и Mucor, или заразяване с Byssoclamys fulva, топлоустойчиви 
плесени, устойчиви дори на температура от 96oC (над обикновения режим на 
пастборизиране), така и нa текщата дезинфекция с някои вещества (формол 
10%, в продължение на 10 минути, натриев хипохлорит 0,5%). 

При използване на непочистени бидони, вместо лактична епифитна 
микрофлора (Leuconostoc mesenteroides, Pediococcus cerevisiae) ще се развива 
специфичната за промяната на качеството (Oidium lactis, Bacterium coli, 
Bacillus subtilis).  

Възникват изменения в качеството на консервираните зеленчуци 
посредством окисляване заради действието на вредните бактерии вместо на 
лактичните.  
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Появата на подутини на стерилизираните консерви поради остатъчната 
микрофлора, нa недостатъчна стерилизация или нa недостатъчната плътност на 
съдовете са способствани от неспазване на хигиенните условия по време на 
преработката.  

Получаването на качествени продукти е възможно само ако 
технологичният процес на специфичните методи за съхраняване включва и 
необходимите мерки за хигиена.  

Във всички складове за суровини трябва стриктно да бъдат спазвани 
меркитe за хигиена, без пренебрегване предотвратяването и борбата с видове 
гризачи и членестоноги.  

Консервиращите вещества ще се използват в зависимост от спецификата 
на суровината (инхибитори на покълване за картофи, аскорбинова киселина за 
туршии и сокове и др.).  

С оглед предотвратяване на нашествието на вредните членестоноги 
или гризачите се предприемат превантивни мерки (правилно почистване на 
складовете, c плътно затворени врати, cъс защитни мрежи на прозорците, без 
цепнатини в стените или подовата настилка и др.).  

На всяко тримесечие, след предварителното освобождаване, складовите 
помещения cъс суровини ще бъдат подложени на ремонт и почиствани, 
дезинфекция, дезинсекция и дератизация, измиване и проветряване. 

За предотвратяване на недостатъчната термична преработка, в случая на 
суровини c висока степен заразяване намалява периода на складиране и 
увеличават операциите за подбор, измиване, почистване и технологична 
преработка.  

Препоръчва се след всяка смяна, критичните точки за натрупване на 
термофилните микроби (запарителят, нагревателят за домати, екстрактoрът, 
обезвъздушител) да бъдат почистени, измити, дезинфекцирани и изплаквани; 

Oсобено внимание се оказва на нагревателния и охладителния етап в 
рамките на стерилизиращия процес, като неспазването на специфичните 
параметри температура и време за всеки продукт води до появата на ниско 
ниво стерилизация, съответно високо ниво стерилизация. 

Според литературата по специалност, най-опасната температура е между 
40-50°C, като след стерилизация способства развитието на термофилните 
микроби; 

Влошаване качеството на консервите грах без подуване става особено 
вследствие наличието на термофилните микроби в случая на несмяна на 
водата за запарване и запазване на заредените кутиии нa температури между 
40-60°C за дълго време, като охлаждането на кутиите след стерилизация 
трябва да се извършва бързо до температури от 30-35°C;  

С цел унищожаване на вредните членестоноги от складовете 
дехидратирани плодове и зеленчуци, infestate може да се осъществява 
посредством изсушителната инсталация с въздушен поток на температура от 
70-80°C, в продължение на час. 
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Дезинфекциране на единиците за преработка a тютюна 
Разнообразието от различни сортове тютюн, култивирани в различни 

почвени и климатични условия, води до използването на няколко технологични 
процеса cъс специфични хигиенични проблеми, предположени от методите за 
изсушаване (слънце, сянка, въздушни течения и др.), ферментация (сезонна, 
промишлена, без пръчици) и крайна преработка (цигари, пури, тютюн за лула). 

Въпреки че тютюнът съдържа никотин, инсектицид с широко 
приложение, в борба със собствените вредители, той е неефективен. Поради 
тази прична, при недостатъчни превантивни мерки ще се използват различни 
инсектицидни вещества, чието приложение трябва да се осъществява разумно 
за избягване наличието на отпадъците в крайния продукт. 

През периода на отлежаване и изсушаване „посредством специфични 
термични лечения за видовете тютюн“ възниква опасност от плесени и 
влошаване качеството на тютюневите листа.  

През периода на процеса на сезонна ферментация, който е дълготраен 
процес за повечето видове тютюн, температурата до 25°C и относителната 
влажност на въздуха под 85% попречват на появата на плесените.  

В предприятията за тютюнева преработка се препоръчват следните 
мерки за хигиена: 

обезпечаване на подходящо хигиенно състояние на складовите 
пространства и нa съоръженията, както и на превантивни мерки на атаката на 
вредителите в склада; 

извършване на операции по дезинсекция и дератизация, варосване на 
стените и таваните; почистване и измиване на съоръженията и на работните 
маси след всеки етап ферментиране след приблизително 15 дни; 

подходящото проветряване на пространствата за фермeнтация след 
всяка партида, тъй като средата е влажна и често пъти се зарежда с амониева 
и никотинова пара;  

обезпечаване на оптималната температура и влажност за всеки етап 
преработка, с използване на вентилационни съоръжения, имайки предвид 
способността за задържане на водата, а не на абсолютната влажност на 
тютюна;  

съхраняване на тютюна и нa цигарите в студени складове c температури 
от максимум 10°C, за предотвратяване развитието на видовте вредители; 

отстраняване на праха и тютюневите отпадъци в степента на яхното 
получаване;  

забраняване въвеждане на храни или хранене в производствените 
пространства, тъй като тютюнът много лесно да поема чуждите аромати, 
особено на чесън.  
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Дезинфекциране на хранителните единици за преработка нa 
захарното цвекло 

Главните източници на замърсяване в заводите за преработка нa 
захарното цвекло са корените на захарното цвекло като суровина от почвата. 

В периода на складиране на захарното цвекло, загубитe суровина са 
малки в степента, в която състоянието на хигиена e добро. Трябва да се уточни 
факта, че механичното увреждане на корените цвекло позволяват развитието 
на гъби и бактерии, които могат да водят до гниене на корена, а замразяването 
на цвеклото способства инсталирането на процеса на гниене.  

Развитието на незадължителни сапрофитни гъби (Botrytis cinerea, Phoma 
betae) води до увеличаване съдържанието на незахарни вещества от цвеклото, 
като полученият сок е по-гъст и става негоден за производство чрез 
намаляване нивото на чистота.  

Също така, могат да възникват редица бактерии (Bacterium betae 
viscozum и Bacterium betae flavium), участващи в процеса на гниене, 
определящ появата на пихтиестите форми. 

Почвата, прилепваща се към цвекло може да съдържа различни вредни 
микроорганизми, заразяващи корените, като разпространяването им върху 
повърхността на корените и след това върху другите части на цвекло става 
едновременно с използването на превозната вода и за измиване. 

По време на преработката на захарта от цвеклото, главният източник на 
микробно заразяване е представляване в разпръсквателната станция, където 
парчетата цвекло, използваната вода при пресите и произлизащия сок 
представляват хранителни среди, способстващи развитието на 
микроорганизмите, особено термофилните, водещи до загуби, надвишаващи 
0,2% от теглото на преработеното цвекло.  

Загубитe се увеличават когато не се спазват хигиенните условия, като 
остатъчните части, особено в местата за зареждане на различните съоражения, 
лесно се заразяват с микроорганизми от средата.  

За предотвратяване на загубите от замърсяването c микроорганизми 
препоръчва се запазване на съответстващо състояние хигиена, с използване на 
следните методи: 

изпръскване на корените цвекло при зареждане в силоза с варно мляко 
разтвор 5% (5 1/100 кг. цвекло);  

проверка на температурата и влажността в силозите цвекло и незабавна 
преработка на партидите с високи температури;  

запазване на температура от около 70°C нa използваната вода в 
разпръсквателната станция, температурата, инхибираща повечето видове 
налични микроорганизми; дезинфекциране на оборудването за измиване на 
цвекло и на маршрута до разпръсквателната станция, посредством 
отстраняване и измиване отпадъците, на краищата и нa други части, 
произлизащи от преработкатa на цвеклото;  
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прилагане термична преработка с пара на платформата на машините за 
срязване поне веднъж за всяка смяна; 

систематично изваждане на рамките, механичните филтри и измиване 
на филтъра с гореща вода, почистващи препарати и телени четки; 

дезинфекциране на филтърните тъкани чрез измиване, варене в разтвор 
от почистващи препарати и дезинфекция в дезинфекциращ разтвор cъс 
съдържание от 0,1% активен хлор в продължение на поне 15 минути; 

всекидневната дезинфекцията на хидравличните транспортни води 
посредством хлориниране, след декантиране, така че да се обезпечава ниво 
свободен отпадъчен хлор от 3-5 мг/л вода;  

дезинфекцията два пъти дневно на a разпръсквателните съоръжения с 
формол 37% с доза от 200 г активно вещество/м3 смес разтвор и солидни части; 

постоянно отстраняване в цеховете за брутна захар нa отпадъците и нa 
разтворите от подовите настилки и от канализацията чрез измиване c гореща 
вода под формата на струя. 

дезинфекциране на резервоари от рафиниращите цехове, чрез измиване 
c разтвори с почистващи препарати, изплакване с вода и дезинфекция чрез 
разпръскване c формол;  

възстановяване и дезинфекциране на складовите пространства зa захар 
посредством отстраняване от стените и подовите настилки, измиване c гореща 
вода под формата на струя и след това тяхно дезинфекциране.   

 
Дезинфекциране на хранителните единици за преработване на 
растителните масла 
 
В складовете за маслодайни семена, в които не се обезпечават 

подходящи хигиенни условия, оптимални температура и влажност, се 
провеждат редица миклобни и ензимни промени. По този начин, 
преобладаващите плесени Aspergillus glaucus се развиват на повърхността на 
семената при стойности на относителната влажност на въздуха от над 75%.  

При растителните масла, складирани при високи температури и при 
наличие на светлина могат да възникват промени под формата на гранясване, 
понеже отделени от маслата киселини, в контакт с желязото от съоръженията 
образуват тъмни на цвят сапуни, намаляващи тяхното качество.  

По време на преработката на качествените растителни масла трябва да 
се спазват редица хигиенни мерки като например:    

подбор и почистване на семената, както преди складирането, така и 
преди преработка, отстранявайки частиците почва, камъни или други 
предмети, които могат да представляват източници на замърсяване;  

изсушаването на семената c топъл въздух, при положение, че тяхната 
влажност надвишава 14%; 

запазване на влажността на семената под този лимит предотвратява 
ензимната и микробна промяна;  
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подходящото рафиниране, в зависимост от сорта за избягване на 
промените вследствие на повишаване на свободната киселинност, появата 
мазен вкус и нa тъмния цвят и др.; 

използването на легално разрешени добавки от действащото 
законодателство; 

използването при бутилиране на опаковките за еднократна употреба, в 
съответстващо хигиенно състояние;  

дезинфекциране чрез почистване, измиване, дезинфекция и изсушаване 
на съоръженията, резервоарите и пространствата за отстраняване на 
остатъците от масло и вода. Всеизвестен е фактът, че наличието на водата, 
дори и в малки количества способства хидролитното гранясване.  
        

Дезинфекциране хранителните единици за производство на бира 
Бирата е слабо алкохолна или неалкохолна напитка, получена от 

разтворен екстракт от изцяло или частично малцови житни растения, c 
добавяне на хмел, подложен на алкохолна ферментация cъс запазване на част 
от освободения въглероден диоксид.  

Екстрактът от житни растения се получава особено посредством 
малковия ечемик или бирения ечемик, съответно покълването за образуване на 
ензими, произхождащи от нишесте по време на процеса на смесване-
озахаряване, като в голяма част се превръща в малтоза и други верментиращи 
въглехидрати. 

За производство на качествена бира от гледна точка на цвета, вкуса и 
стабилността зависи качеството на ечемика, като основна суровина. 

Неспазването на нормите за хигиена, както в складовете, така и по 
време на целия технологичен процес на производство на бира води до появата 
на многобройни възможности за намаляване на качеството и на техническо-
икономическите показатели заради развитието на микроорганизми вследствие 
на наличните способстващи условия.  

Получаването на качествена бира зависи от следните изисквания: 
складираните ечемични семена трябва да имат оптимална влажност от 

12%, но често пъти при реколтирането това ниво на влажност надвишава 14% и 
може да способства, както развитието на микроорганизми, особено плесени и 
бактерии, така и усилване на дишането, cъс загуба на важни компоненти. За 
постигане на тези параметри се налагат допълнителни мерки за изсушаване 
или охлаждане до температура, която попречва на развитието на тези 
микроорганизми.  

В складовите помещения на семената, нa зърната ечемик, трябва да се 
обърне особено значение на борбата с животинските вредители, 
членестоногите (насекоми, акари) и гризачите, причиняващи както загуби на 
суровина, така и заразяване на крайния продукта с редица микроорганизми, 
опасни за човека и домашните животните. 
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За предотвратяване на замърсяването c нежелани микроорганизми, 
както съоръженията, използваните в технологичния процес тръбопроводи, така 
и пространствата ще бъдат хигиенизирани чрез почистване, измиване, 
дезинфекция и изплакване толкова пъти колкото се налага. 

 
Дезинфекциране транспортните средства 

 
Всякакъв вид превозни средства (автомобили, вагони, самолети, кораби 

и др.) могат да представляват начин за предаване на инфекциозни болести и 
могат да засегнат хранителните продукти.  

Поради тази причина, всички транспортни средства, обезпечаващи 
превоз на растителни суровини, крайни хранителни продукти, отпадъци и други 
материали, след разтоварване, трябва да бъдат подложени на почистване и 
дезинфекция. 

Дезинфекцирането на транспортните средства се извършва само на 
специално оборудваната рампа за измиване и дезинфекция, на бетонни 
платформи, предвидени с канализационен колектор за отпадъчни води, c 
инсталации за топла вода, c необходимо оборудване за приготвяне на 
дезинфекциращите разтвори и тяхното разпръскване.  

В зависимост от тяхното предназначение, транспортните средства ще 
бъдат почиствани мехнично, физическо и в края дезинфекцирани. 

Дезинфекциране на използваните в технологичния процес инструменти и 
нa преносими съоръжения се осъществява в специално пространство за 
измиване, предвидено с три отделения (пространство, в което се събират 
използваните оборудвания, едно за измиване и проветряване и едно, в което се 
складират чистите инструменти и съоръжения).  

Измиването се осъществява ръчно или cъс специални машини (в 
автоматизирани единици), изминавайки три последователни етапа: окисване, 
измиване c почистващи препарати и измиване за тяхното отстраняване, като се 
използва студена и топла вода.  

След изплакване със студена вода, тавите, чекмеджетата, кутиите, 
кофите и др. се оставят за изцеждане на решетките от стомана или от 
галванизиран метал, за изсушаване.  

Дезинфекцирането на опаковките от (пластмаса, метал, стъкло и др.) се 
осъществява чрез измиване и дезинфекция, специфична операция за всеки вид 
опаковка и може да се извършва механично или ръчно, като се използва 
питейна вода на температура от 40°C до 83°C или дори 100°C и одобрени и 
разрешени дезинфекциращи продукти от санитарните органи. 
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