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 Інфекційний ринотрахеїт (ІРТ); 
 Вірусна діарея (ВД); 
 Парагрип-3 (ПГ-3); 
 Корона- та Ротавірусна інфекція; 
 Респіраторно синцитіальна інфекція 
Ешерихіоз  
Пастерельоз 
Лептоспіроз 
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Вакцинація проти інфекційного ринотрахеїту, парагрипу-3, вірусної 
діареї, рота- та коронавірусів, колібактеріозу проводиться за 
результатами попередніх планових моніторингових лабораторних 
досліджень. 
 
Фактори які вливають на визначення плану вакцинації: 
1. Наявність клінічних ознак захворювань у тварин в господарстві 
2. Уведення  нових тварин  в господарство  
3. Дані лабораторних досліджень (приймається рішення щодо 

вакцинації до конкретних збудників) 
 
 

 

 
 

 



Застосування кожної конкретної вакцини 
обумовлюється рекомендаціями виробника 
біопрепарату та технологічними особливостями 
утримання тварин в господарстві.  
 
На основі цих даних розробляється або коригується  
план вакцинації в кожній віковій групі. 
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Період життя, 
вік 

Заходи Препарат, доза Застосування 

1 доба життя Профілактика та лікування  
кишкових та респіраторних 
інфекцій. Підвищення збереженості 
і збільшення приросту живої маси 
новонародженого теля. 

1.Молозиво 10% від живої ваги  

 2. «ІмуСтарт» 25 г. на тварину. 

  3. «Сироватка імунна» 30 мл. на тварину.  

  

щоденно 

 одноразово. 

  одноразово 

.   
4  доба життя Визначення рівня імуноглобулінів у 

сироватці крові 
Рефрактометрія за потреби 

7-14 доба 
життя 

Обезрожування, обрізання хвостів Термокаутер   

35-42 доба 
життя 

Вакцинація телят проти вірусних 
хвороб (ІРТ, ПГ-3 та ВД) . 

«Bovimaxx-4» в/м 5 мл на тварину+Катозал   

49-56 доба 
життя 

Друге введення телятам вакцини. «Bovimaxx-4»  в/м 5 мл на тварину+Катозал   

69-70 доба 
життя 

Вакцинація телят проти трихофітії 
(стригучого лишаю)  

ЛТФ-130 (5 мл)   

77-84 доба 
життя 

Ревакцинація телят проти трихофітії 
(стригучого лишаю) 

ЛТФ-130 (5 мл)   

91-96 Щеплення проти сибірської виразки  Вакцина проти сибірської виразки  одноразово 

 



  
  

1. Можливий прояв  
клінічних ознак 
захворювання у тварин після 
вакцинації 
2. Алергічні реакції на 
введення біопрепаратів 
(місцеві та загальні) 
4. Утворення «холодних 
пухлин» та олеом на місці 
введення вакцини  
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 1. Чітко дотримуватись листівки-
вкладки виробника вакцини.  
2. Не вакцинувати хворих та 
ослаблених тварин 
3. Дотримуватись правил вакцинаціі 
стосовно строку і фізіологічного стану 
тварини (не проводити вакцинацію 
тільних корів деякими  живими 
препаратами) 
4. Перед вакцинацією проводити 
дегельмінтизацію тварин, планові 
обробки 
5. Перед вакцинацією забороняється 
проводити стресування та 
перегрупуваня тварин 
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1. Контроль якості проведеної 
вакцинації здійснюється не 
раніше ніж  через 14 діб 
шляхом тестування 5 проб 
сироваток крові від кожної 
технологічної групи групи 
лабораторними методами 
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