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ОВЕЦЬ
У рекомендаціях наведені дані щодо морфо-біологічних особливостей
паразитичних комах Меіорка^из ох’іпиз, епізоотології, клінічного прояву та
впливу мелофаг на організм інвазованих овець. Описані сучасні лікарські
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профілактиці мелофагозу овець. Розраховані для здобувачів вищої освіти та
фахівців зі спеціальності «Ветеринарна медицина».
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