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Сучасний ринок продукції тваринництва і птахівництва
як в Україні, так і в світі характеризується зростаючою
пропозицією і попитом. Це робить ці галузі одним з
економічно привабливих та перспективних напрямів
аграрного ринку.

Однак, незважаючи на позитивні тенденції ринку
отримання якісної та безпечної продукції тваринництва,
існують також стримуючі фактори його розвитку.
Здебільшого це стосується зростання виробничих
витрат. Навіть за сучасних технологій вирощування
тварин важко досягти бажаного економічного ефекту.
Так, витрати галузі залежать від витрат на корми. Ті, в
свою чергу, від цін на зерно, та витрат на білково-
вітамінні і мінеральні добавки. Значну загрозу для
забезпечення рентабельності виробництва являють
різноманітні хвороби, які перебігають з розвитком
імуносупресії в організмі тварин та отриманого від них
молодняку.



Респіраторні хвороби (причини)

Респіраторні хвороби великої рогатої худоби широко поширені в

Україні. Щорічно хворобами органів дихання хворіє 45,8-50,4%

телят, а гине (падіж й змушений забій) 9,8-13,1% від числа

захворілих. У стаціонарно неблагополучних господарствах

респіраторні хвороби реєструються у 60-90% телят, а відхід

досягає 45-60%. Максимальну захворюваність (55,4%) і

летальність (66,5%). Причини кашлю та діареї: несформований

імунітет новонароджених телят (порушення або відсутність

вакцинації сухостійних корів), порушені правила утримання

(антисанітарія, скупченість молодняка, погана система

вентиляції), перенесені стресові ситуації (транспортування

молодняку, важке отелення), порушення режиму годівлі

(молозиво низької якості, різка зміна звичного корму, надлишок

молока), вірусні інфекції (інфекційний ринотрахеїт, парагрип-3,

вірусна діарея, ротавірус, коронавірус), бактеріальні інфекції

(ентеротоксигенна кишкова паличка, сальмонелла, клостридія).



Неонатальні діареї (причини)
Перш ніж лікувати захворілу тварину треба встановити, чому стався розлад

функціонування шлунково-кишкового тракту. Найбільш небезпечними

вважаються перші дні життя теляти. У цей період пронос може початися з

багатьох причин, яких може бути кілька.

Серед них найбільш відомі такі:

- Несформований імунітет новонароджених телят (порушення або

відсутність вакцинації сухостійних корів);

- Порушені правила утримання (антисанітарія, скупченість молодняка,

погана система вентиляції);

- Перенесені стресові ситуації (транспортування молодняку, важке

отелення);

- Порушення режиму годівлі (молозиво низької якості, різка зміна

звичного корму, надлишок молока);

- Вірусні інфекції (ротавірус, коронавірус);

- Бактеріальні інфекції (ентеротоксигенна кишкова паличка,

сальмонелла, клостридія)

- Найпростіші (криптоспоридії, еймерії).



Причини діарей

В основі неонатальних діарей, в більшості випадків, лежить первинна

вірусна інфекція шлунково-кишкового тракту, яка супроводжується

пошкодженням слизової оболонки тонкого кишечника як бар’єру для

проникнення в кровоток різного роду патогенів та як наслідок –

порушенням водно-сольового балансу. Пошкоджена слизова оболонка

кишечника стає неспроможною відбирати рідину з вмісту кишечника,

завдяки чому виникає діарея і відбувається швидке зневоднення організму

хворих телят. Ініціюють захворювання, як правило, ентеропатогенні віруси,

такі як: ротавірус, коронавірус.



Причини діарей

В Україні найбільш поширені та епізоотично значущі є ротавіруси й

коронавіруси. Саме вони, розмножуючись в епітеліальних клітинах слизової

оболонки кишечника, порушують їх цілісність і бар’єрні функції а в утворенні

при цьому „ворота інфекції” до кровотоку та життєво важливих органів в

необмеженій кількості проникають патогенні й умовно патогенні бактерії, які

знаходяться постійно в травному тракті.

Іншими словами, коли вірусна фаза інфекції переходить в фазу змішаної

„вірус-бактерійної” інфекції, то патологічний процес закінчується розвитком

септицемії і загибеллю до 100% хворих телят.

З врахуванням етіопатогенезу неонатальних діарей телят проводяться заходи

їх загальної та специфічної профілактики.



Ротавірусна та коронавірусна інфекції 

(група неонатальних діарей)

Ротавірусна інфекція . Збудник -
РНК- вірус сімейства Reoviridae
роду Rotavirus . Гостра
контагіозна хвороба , що
характеризується ураженням
травної системи у телят
Ротавірусна інфекція вражає до
100% телят віком 1-12 діб з
летальністю до 30-50%

Збудник розмножується в
епітеліальних тканинах тонкого
відділу кишечника, викликає
прискорену міграцію і передчасне
злущення ентероцитів .



Ротавірусна та коронавірусна

інфекції

Коронавірусна інфекція. 
Збудник — РНК-вмісний вірус
сімейства Coronaviridae рода 
Coronavirus.

Гостре захворювання телят, 
яке характеризується
ураженням ШКТ і органів
дихання.

Коронавірусна інфекція –
викликає діарею у телят 
старше 7 діб, вражає  40-100% 
телят з летальністю до 20%



Криптоспоридіоз телят - зооантропонозная хвороба,

що викликається найпростішими сімейства

Cryptosporidiidae, що виявляється ураженням

шлунково-кишкового каналу, порушенням його травної

та всмоктувальної функції, органів дихання та імунної

системи та ін. Пік інвазії все ж доводиться на кінець

зими і початок весни, коли новонароджені телята

знаходяться в стані імунодефіциту. Телята

заражаються в перші дні після народження і можуть

бути носіями криптоспоридій до 8-місячного віку. На

молочнотоварних фермах може постійно зберігатися

висока забрудненість ооцистами криптоспоридій

приміщень, території, обладнання. Інкубаційний період

триває 3-7 діб. Спочатку телята відмовляються від

корму, розвивається пронос, настає зневоднення

організму. Тварини худнуть і при несприятливому

перебігу інвазії гинуть. У тварин не зазначені випадки

хронічного перебігу криптоспоридіозу. Вони або

одужують, або гинуть.

Криптоспоридіоз телят



Ешеріхіоз - інфекційна хвороба молодняку, що проявляється

септицемією, токсемією і ентеритом, зневодненням організму,

ураженням центральної нервової системи, наростаючою депресією і

слабкістю, іноді пневмонією і артритами. Телята хворіють переважно в

перші 2-7 днів життя.

У виникненні колібактеріозу велика роль належить сприяє і сприяючих

чинників. Сприяють фактори: несприятливі умови утримання (холод,

вогкість); неповноцінна годівля корів; патогенність і концентрація

мікрофлори, впливу якої піддається молодняк; великий розрив часу

між народженням і першої випоювання молозива і багато інших.

Сприятливі фактори можуть бути пов'язані з анатомо-фізіологічними

особливостями новонароджених: недорозвиненість кори головного

мозку, відсутність слизу на слизовій оболонці тонкого кишечника.

Ешерихіоз



Зимова дизентерія 

Зимова дизентерія є гострим, контагіозним заразним
захворюванням, що вражає в основному шлунково-
кишковий тракт дорослих особин великої рогатої
худоби молочних порід, частіше в осінньо-зимовий
період.

Клінічні симптоми, як правило, включають
профузний пронос, різке падіння молочної
продуктивності (від 20 до навіть 50%), виснаження й
пригніченість тварин, іноді з ознаками ураження
дихальних шляхів, таких як слизові виділення з носа
й кашель. Захворювання характеризується високим
ступенем захворюваності, але низькою смертністю і
протягом 2-3 тижнів , як правило, настає одужання.



За нашими даними, за останні 2-3 роки тваринницькі
господарства України стикнулися з клінічними проявами
цього захворювання в декількох областях нашої держави,
таких як Харківська, Сумська, Київська, Житомирська та
Полтавська. Як правило етіологічна причина цього
захворювання залишається не визначено і господарства
витрачають значні кошти на проведення аналізу з контролю
якості кормів, пошуку загальногосподарських проблем з
утримання тварин та інших чинників. Як правило, ретельні
пошуки проблеми не дають результатів і через 3-4 тижні
після перших проявів хвороби ситуація з молочною
продуктивністю стабілізується до наступного осінньо-
зимового періоду.
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БовіМакс-4

БовіМакс-4 Паст

БовіМакс-Корона

Бовімакс-Лепто 
«БовіМакс-4» - інактивована вакцина проти

інфекційного ринотрахеїту, парагрипу-3, вірусної діареї

та респіраторно-сінцитіальної інфекції ВРХ.

Застосовується з 20-денного віку. Вакцина забезпечує

формування напруженого імунітету проти інфекційного

ринотрахеїту, парагрипу-3, вірусної діареї ВРХ та

респіраторно-синцитіальної інфекції ВРХ у вакцинованих

тварин через 14 діб після повторної вакцинації, який

зберігається впродовж 6 місяців.
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Плацевіт Форте 

«Імувіт Форте» є комплексним імуномоделюючим препаратом. Завдяки наявності в

своєму складі екстракту плаценти, збалансованого комплексу амінокислот, вітамінів і

мікроелементів відновлює метаболічні процеси в організмі тварин і птиці, підвищує

природну резистентність.

Якісний і кількісний склад

100 см3 препарату містить:

діючу речовину: екстракт плаценти ВРХ – 25 см3;

допоміжну речовину: Мedium DMEM– до 100 см3, а саме:

Амінокислоти: L-Aланін; L-Аргінінхлорид; L-Аспартат; L-Цистеїн·HCI•H2O; L-Цистин • 2HCI;

L-Глютамінова кислота; L-Глютамін; Гліцин; L-Гістидин HCl • H2O; L-Гідрокси-L-пролін;

L-Ізолейцин; L-Лейцин; L-Лізин HCI; L-Метіонін; L-Фенілаланін; L-Пролін; L-Серин; L-

Треонін;

L-Триптофан; L-Тирозин 2Nа • 2H2O; L-Валін.

Вітаміни: жиророзчинні (А; D, Е) та водорозчинні (С; B1, B2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В10, РР).

Неорганічні солі: Хлорид кальцію дигідрат; Наногідрат нітрату заліза; Хлорид калію;

Магнію сульфат безводний: Хлорид натрію; Натрію гідрокарбонат.
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Плацевіт Форте 

Показання до застосування

Препарат справляє імуномоделюючу дію та застосовується для підвищення
природної резистентності організму великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней,
собак, котів та свійської птиці.

Препарат застосовують у комплексній терапії як підтримуючий засіб при лікуванні
бактеріальних, вірусних, хламідійних і паразитарних захворювань та інтоксикацій
(отруєння синтетичними і харчовими отрутами, антигельмінтиками й іншими
протипаразитарними препаратами, продуктами розпаду гельмінтів), при анеміях,
гіповітамінозах, для реабілітації після антибіотикотерапії, травм і хірургічних
операцій, зменшення негативного впливу стресів під час транспортування,
вакцинації, зміні раціону тощо.

Препарат забезпечує збереженість і збільшення приросту живої маси
новонароджених тварин і молодняку (на відгодівлі) продуктивних
сільськогосподарських тварин, птиці, покращує показники конверсії корму за
рахунок підвищення засвоєння кормів і стимуляції процесів травлення, сприяє
підвищенню відсотку заплідненості та полегшенню перебігу пологів і профілактики
післяпологових ускладнень у продуктивних сільськогосподарських тварин.
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Плацевіт Форте 

З профілактичною метою препарат застосовують у дозах:

– для підвищення відсотку збереженості і збільшення приросту живої маси
новонароджених тварин внутрішньом'язово або підшкірно один раз на добу в дозі: телятам –
20 см3, поросятам, ягнятам, козенятам – 5 см3, цуценятам і кошенятам – 3 см3 на одну
тварину на 1-шу і 21-шу добу життя;

– для збільшення приростів молодняку сільськогосподарських тварин на відгодівлі
внутрішньом'язово або підшкірно один раз на добу в дозі 0,1 – 0,2 см3/кг маси тіла тварини на 1-
шу, 4-ту і 9-ту добу періоду відгодівлі;

– для підвищення приростів курчат, каченят, гусенят й індичат, у тому числі
бройлерних порід (починаючи з 1-ої доби життя), та курям-несучкам препарат
застосовують шляхом випоювання. Для цього 5 см3 препарату розводять у 1 дм3 води і
заповнюють ним поїлку для птиці із розрахунку 2-годинної потреби у воді. Випоювання
проводять впродовж 2 год 1 раз на добу 4 – 5 діб поспіль. Перед випоюванням препарату птицю
витримують без води впродовж 1 год;

– при анемії, інтоксикаціях, ацидозах старим і ослабленим тваринам, препарат вводять
внутрішньом'язово 0,1 – 0,2 см3/кг маси тіла 1 – 3 рази на тиждень протягом 2 – 4 тижнів.

– при надмірних навантаженнях та технологічних стресах, перед вакцинацією й у
поствакцинальний період (підготовка тварин до виставок, змагань, транспортувань,
внутрішньогосподарських переміщень) препарат вводять внутрішньом'язово одноразово в дозі
0,1 – 0,2 см3/кг маси тіла тварини перед стресовим фактором або курсом за 6 – 4 доби до і
безпосередньо перед впливом стрес факторів.
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Плацевіт Форте 
У комплексній терапії разом із лікувальними засобами препарат застосовують у
дозах:

– при вірусних, бактерійних та інвазійних хворобах, у тому числі при піроплазмозі,
(собаки, коти) у дозі 0,5 – 0,7 см3/кг маси тіла тварин, але одноразово не більше
25 см3 на тварину. Препарат вводять внутрішньом'язово або підшкірно 2 рази на добу
протягом 3 – 7 діб;

– при дегельмінтизації (собаки, коти) разом із антигельмінтними препаратами
відповідно до інструкцій щодо їх застосування. Препарат вводять внутрішньом'язово
або підшкірно одноразово в дозі 0,5 см3/кг маси тіла тварини в день дегельмінтизації і
повторно в тій же дозі через 24 год;

– для підвищення заплідненості продуктивних сільськогосподарських тварин
препарат вводять підшкірно в дозі 0,05 см3/кг маси тіла за кілька годин до
запліднення;

– для полегшення перебігу пологів та профілактики акушерсько-гінекологічних
хвороб у продуктивних сільськогосподарських тварин (затримання посліду,
профілактика ендометриту, метриту, агалактії) препарат вводять підшкірно в дозі 0,05
см3/кг маси тіла тварини, за тиждень до отелення одноразово та дворазово з
інтервалом 48 год після отелення;

– при отруєннях препарат вводять внутрішньом´язово або підшкірно 2 рази на добу у
дозі 0,5 – 1,5 см3/кг маси тіла тварин, але одноразово не більше 25 см3 на тварину.
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Імуcтарт+
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«Імустарт+» - порошок для виготовлення суспензії,

призначений для телят з перших годин життя для

профілактики та лікування вірус-бактеріальних шлунково-

кишкових хвороб. Володіє широким спектром антимікробної і

противовірусної дії, справляє дезінтоксикаційний та

імуномодулюючий ефект, підвищує збереженість і приріст

живої маси новонароджених тварин.

Якісний і кількісний склад

Одне саше препарату містить:

- сироватку крові у вигляді ліофілізату (з вмістом загальних

- імуноглобулінів не менш 30,00 г/л для

- ВРХ, 25,00 г/л для овець та 22,00 г/л для кіз) – 1,0 г;

- окситетрацикліну гідрохлорид – 0,75 г;

- Medium DMEM замінник незбираного молока – 21,25 г;

- глюкозу медичну – 1,0 г.



Імуcтарт+
Імунобіологічні властивості

Препарат, у склад якого входять специфічні антитіла, блокує збудника, перешкоджаючи тим
самим колонізації його на епітелії слизової оболонки унаслідок чого хвороба не виникає або
її розвиток уповільнюється. Завдяки наявності в своєму складі окситетрацикліну
гідрохлориду, препарат володіє широким спектром антимікробної дії відносно багатьох
грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів, кислотостійких бактерій, рикетсій:
(Clostridium spp., Actinomyces pyogenes, Streptococcus spp., Staphylococcus spp.,
Actinobacillus pleuropneuminiae, Hemophilus spp., Klebsiella spp., Pasteurella spp.,
Campylobacter spp., Bacillus spp., Brucella spp., Moraxella spp., Rickettsia spp.). Інші
компоненти препарату забезпечують загально стимулюючу дію, сприяють природному
імунному захисту тварин до збудників вірус-бактеріальних респіраторних та шлунково-
кишкових хвороб телят, ягнят, козенят з перших годин життя. Завдяки наявності в своєму
складі збалансованого комплексу амінокислот, вітамінів і мікроелементів препарат
справляє дезінтоксикаційну та імуномодулюючу дію, підвищує збереженість і приріст живої
маси новонароджених тварин.

Клінічні особливості

Вид тварин

Молодняк сільськогосподарських тварин (телята, ягнята, козенята).

Показання до застосування

Профілактика і лікування інфекційних респіраторних та шлунково-кишкових хвороб
новонароджених телят, ягнят, козенят з перших годин життя.
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Сироватка Імунна 

«Сироватка імунна проти респіраторно-кишкових хвороб
телят» призначена для профілактики та лікування інфекційних
респіраторних та шлунково-кишкових хвороб телят. Специфічні
антитіла, які містить сироватка, зв’язуються зі збудником
респіраторно-кишкових захворювань телят, унаслідок чого хвороба
не виникає або її розвиток припиняється.

Фармацевтична форма

Прозора або злегка опалесціююча рідина від світло-жовтого до
червоно-коричневого кольору і незначним білуватим осадом, який
при струшуванні утворює гомогенну рідину.

Імунобіологічні властивості

Специфічні антитіла, які містить сироватка, блокують збудника,
перешкоджаючі тим самим колонізації його на епітелії слизової
оболонки та нейтралізують екзотоксини збудника, унаслідок чого
хвороба не виникає або її розвиток припиняється.

Показання до застосування

Застосовують для профілактики та лікування інфекційних
респіраторних та шлунково-кишкових хвороб телят, овець, кіз.
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Сироватка Імунна  
Побічна дія

У деяких тварин можливі ускладнення у вигляді алергічних реакцій. У цьому випадку для
попередження чи лікування рекомендується застосування антигістамінних засобів.

При використанні препарату відповідно листівки-вкладки сироватка нешкідлива, а можлива
виникаюча місцева реакція у вигляді почервоніння чи набряку є безпечною для здоров'я тварин.

Особливі застереження при використанні

Перед використанням флакони з сироваткою необхідно підігрівати до температури тіла тварини.

М'ясо, отримане від тварин, яким була введена сироватка, використовується без обмежень.

Застереження під час вагітності, лактації

Не використовується.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Для лікування можливо і доцільно застосовувати сироватку в комплексі з антибактеріальними
препаратами та засобами симптоматичної терапії.

Препарат не застосовувати водночас із препаратами, що мають імуносупресивні властивості.

Дози і способи введення тваринам різного віку

При введенні біопрепарату дотримуються загальних правил асептики та антисептики.

З метою профілактики шлунково-кишкових і респіраторних інфекційних захворювань сироватку
вводять внутрішньом’язево або підшкірно тваринам з денного віку до 5 місяців в дозі 0,5 см3/кг.

З лікувальною метою сироватку застосовують внутрішньом’язево або підшкірно, дворазово з
інтервалом 24 години тваринам з денного віку до 5 місяців в дозі 1,0 см3/кг.
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Лактовак

 Встановлено, що мікроорганізми-збудники маститів корів мають досить

високу стійкість до антибактеріальних препаратів різних

фармакологічних груп, яка обумовлена широко поширеним

нераціональним застосуванням антибіотиків без визначення їх чутливості

до мікроорганізмів. Це обмежує можливість ефективного використання

антибактеріальних препаратів для лікування маститів.

«ЛактоВак» - інактивована вакцина для

профілактики і лікування клінічних та

субклінічних маститів у корів та нетелів,

що спричинені патогенними штамами

Staphylococcus aureus та E. coli.

Забезпечує напружений імунітет через

14 діб після повторної вакцинації.

Препарат вводять внутрішньом’язово, із

зовнішньої поверхні стегна або в нижню

третину шиї дворазово з інтервалом 3-4

тижні тільним коровам та нетелям, а

також коровам у будь-який період

лактації.



Лактовак

Вакцинації підлягають усі корови. Тварини

вакцинуються 3-х кратно:

1-й раз - за 60-45 днів до передбачуваного отелення;

2-й раз - за 45-35 днів до передбачуваного отелення;

3-й раз - через 30 днів після отелення.

Вакцину вводять глибоко внутрішньом'язово в шию в дозі

5 мл на тварину. 
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Розроблені в ТОВ «Ветлайн Агросаєнс» безпечні інактивовані

вакцини (БовіМакс-4, БовіМакс-4 Паст, БовіМакс Лепто, БовіМакс

Корона), імуностимулятори та енергетичні препарати (Плацевіт

Форте, Енерджи-старт), дозволяють ефективно впливати на

епізоотичний процес та є дієвими засобами імунокорекції

патологічних станів тварин.
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Дякую за увагу!


