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Серед багатьох хвороб корів, що обумовлюють зниження молочної

продуктивності і санітарно-технологічних якостей молока, особливе

місце займає мастит - запалення молочної залози. Протягом року їм

можуть хворіють від 15 до 70% тварин. Від перехворіли на мастит

корів, залежно від характеру перебігу запального процесу,

своєчасності та ефективності лікування, недоотримують 20% і

більше річного надою молока.

У молоці уражених часток вимені збільшується кількість соматичних

клітин, білків, хлоридів; підвищується лужність, щільність і

бактеріальна забрудненість; зменшується вміст жиру, лактози і

сухих знежирених речовин; знижується його бактерицидна

активність, а в процесі лікування тварин з'являються інгібуючі

речовини. Таке молоко втрачає поживну цінність і технологічні

властивості, необхідні для виробництва молочнокислих продуктів і

сирів. Вживання такого молока призводить до збільшення

захворюваності і загибелі новонароджених телят і можливості

розвитку алергічних реакцій і харчових токсикозів у людей.
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 порушення гігієнічних і санітарних умов утримання (підвищена
загазованість, вологість, протяги, охолодження і перегрівання,
відсутність санітарної обробки тварин);

 порушення правил і режимів доїння (завищений або занижений вакуум,
пропуск чергового доїння, недотримання технічних вимог до сосковой
гумі, до підключення і відключення доїльних апаратів, відсутність
антисептичної обробки сосків після доїння);

 недотримання термінів і технології запуску корів;

 похибки в годівлі (недостатнє і неповноцінне годування, згодовування
недоброякісних кормів, уражених пліснявими грибами, що містять
залишкові кількості пестицидів, підвищені рівні нітратів і нітритів);

 недотримання принципів відбору корів на придатність до машинного
доїння, відсутність обліку генетичної схильності тварин до маститу;

 накопичення токсинів в організмі і їх проникнення в молочну залозу при
запальних процесах в статевих органах, шлунково-кишковому тракті і в
інших органах і системах організму.
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 Лабораторією «СмартБіоЛаб»

разом зі спеціалістами СК

«Восток» на підставі

загальносвітового та

накопиченого власного досвіду

було проведено експеримент з

оперативного реагування на

випадки прояву маститів у

корів.

 Модифікована нами методика

досліджень

антибіотикочутливості

мікрофлори молока від корів з

проявами маститу дала змогу в

короткий термін (24 години)

отримувати точну інформацію

для індивідуального лікування

кожної особини.
4



Направляючи 

пробу молока до 

лабораторії, 

чекаємо на 

результати не 

7 діб як зазвичай, 

а лише 1 добу і 

отримуємо ось 

такий 

розширений 

протокол 

досліджень на 

чутливість до 

антибіотиків. 
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Провівши дослідження було встановлено, 

що кількість одужаних корів, які були 

проліковані антибіотиками з урахуванням 

чутливості сягала 80%. 

Таким чином ми: 

- зекономили на витратах для лікування

- прискорили одужання корови

- зменшили кількість нетоварного молока 
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Результати бактеріологічних досліджень проб молока від хворих на

клінічний мастит корів показали, що, основними

мікроорганізмами-збудниками маститів у корів були: Streptococcus

(36,0%), Staphylococcus (28,0%), Escherichia ( 14,0%), Proteus

(13,0%), Pseudomonas (9,0%)
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 групі пеніцилінів (біцилін, амоксицилін, кламоксил) від 34% до 100%

культур;

 групі аміноглікозидів (канаміцин, стрептоміцин, неоміцин, гентаміцин)

- 66-86%;

 групі тетрацикліну (тетрациклін, окситетрациклін) - 75-100%;

 групі макролідів (тилозин, еритроміцин) - 69-100%;

 сульфаніламіди (триметоприм, трісульфон) - 71-100%;

 групі цефалоспоринів (цефазолін, цефалексин, кобактан) - 0-50%;

 групи фторхінолонів (норфлоксацин, офлоксацин, енрофлоксацин,

ципрофлоксацин) - 60-75%;

 групі поліпептидів (колістин) - 59-100%
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