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Постановка проблеми. Останні повідомлення 
науковців і практичних фахівців свідчать про 
складну епізоотичну ситуацію стосовно гельмін-
тозів шлунково-кишкового каналу корів. Дані 
літературних джерел доводять, що у великої ро-
гатої худоби найчастіше реєструють фасціольоз, 
дикроцеліоз, парамфістомоз, стронгілятози ор-
ганів травлення [4]. За змішаної інвазії у тварин 
виявляють більш тяжкий перебіг, аніж за моно-
інвазії. До того ж знижуються добові надої мо-
лока від кожної корови на 10–15 %, яловість їх 
сягає 7–9 %, а середньодобовий приріст молод-
няка знижується на 9,4–14 % [1]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
За останні 10–15 років з’явилася значна кількість 
робіт із вивчення гельмінтозів великої рогатої 
худоби. У своїх дослідженнях автори проводили 
визначення терапевтичної ефективності препа-
ратів вітчизняного та закордонного виробництва. 
Використання комплексних схем антигельмінти-
ків (роленолу, вермітану й альбендазолу) та іму-
ностимуляторів забезпечувало зростання добово-

го надою молока від одної корови на 0,77–0,98 кг 
за окупності додаткових витрат 12,20–21,13 грн 
[2]. Найвищий лікувальний ефект за фасціольоз-
но-парамфістомозної інвазії великої рогатої ху-
доби був досягнутий від застосування комбітре-
му і бітіонолу [5]. В експериментальних випро-
буваннях екстенс- та інтенсефективність комбіт-
рему становила 100 %, а середньодобовий надій 
молока на корову в дослідній групі перевищував 
показники контрольної групи на 2,8 кг, а через 
два місяці – на 3,1 кг [3]. При дегельмінтизації 
корів фенбендазолом у першій декаді грудня, за 
мікстінвазії, вдавалося отримати від кожної ко-
рови додатково по 62 кг молока протягом п’яти 
місяців спостереження [6]. 
Мета і завдання досліджень. Враховуючи 

вищенаведене, метою наших досліджень було 
вивчити епізоотичну ситуацію з гельмінтозів 
шлунково-кишкового каналу великої рогатої ху-
доби у ТОВ «Джерело» МТФ с. Івашки Полтав-
ського району за показниками екстенсивності (ЕІ) 
та інтенсивності інвазії (ІІ), провести порівняння 
терапевтичної й економічної ефективності альбе-
ндазолу ультра 10 %, комбітрему і рафензолу.  
Матеріали і методи досліджень. Екстенсив-

ність та інтенсивність інвазії визначали наприкі-
нці листопада 2011 року за методом І. С. Дахна 
та визначення ступеня ураженості тварин гель-
мінтами (яєць в 1 г фекалій за В. Н. Трачем). Ви-
пробування препаратів проводили на трьох  
дослідних та одній контрольній групах тварин, 
по 10 голів у кожній.  
Економічну ефективність визначали за показ-

ником молочної продуктивності тварин дослід-
них і контрольної груп до дегельмінтизації та 
протягом двох місяців після застосування препа-
ратів. Із цією метою підібрали корів-аналогів по 
10 голів із дослідних і контрольної груп з ураху-
ванням їхнього віку, маси тіла, фізіологічного 
стану та періоду отелення. 

Наведені результати досліджень стосовно терапе-
втичної та економічної ефективності альбендазолу 
ультра 10 %, комбітрему й рафензолу. Встановле-
но, що при одночасному паразитуванні парамфіс-
том, дикроцелій, фасціол й стронгілят органів 
травлення комбітрем та рафензол проявляють 

100 % екстенс- та інтенсефективність, а альбен-
дазол ультра 10 %, відповідно, 90 % й 75 %. Де-
гельмінтизація корів забезпечує зростання молоч-
ної продуктивності у тварин: за лікування альбен-
дазолом ультра 10 % на 14,3 %, комбітремом –  
на 17,6 % і рафензолом – на 20,6 %, а від реалізації 
молока, надоєного від корів трьох дослідних груп, 

додатково отримано 1308 гривень. 
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Першій групі задавали альбендазол ультра 
10 % у формі порошку (виробництва «Аг-
роZооВет») перорально разом із комбікормом у 
дозі 1 г/10 кг маси тіла. Другій – комбітрем по-
рошок (виробництва НВФ «Бровафарма») у дозі 
1 г/10 кг маси тіла перорально одноразово з комбі-
кормом. Третій – рафензол емульсію (виробництва 
НВФ «Бровафарма») – перорально з 200 мл теплої 
води у дозі 1 мл/50 кг маси тіла. Четверта слугу-
вала контролем і препаратів не отримувала. 
Результати досліджень. За копроовоскопіч-

ного дослідження корів до дегельмінтизації у 
тварин першої та другої дослідних груп виявля-
ли яйця фасціол, дикроцелій та стронгілят орга-
нів травлення; у тварин третьої дослідної та кон-
трольної групи – яйця парамфістом, дикроцелій, 
фасціол та стронгілят органів травлення. Як ви-
дно з даних таблиці 1, до введення препаратів 
екстенсивність інвазії у трьох дослідних та конт-
рольній групах становила 100 %. Показники ін-
тенсивності інвазії були різними. Так, найвища 
інтенсивність фасціольозної інвазії фасціолами 
була зареєстрована у тварин другої дослідної 
групи, дикроцеліями – першої, стронгілятами 
органів травлення – другої, а парамфістомами – 
у третьої. Через 30 діб після дегельмінтизації у 
тварин другої й третьої дослідних груп, за дани-
ми копроовоскопії, яєць гельмінтів не виявили. 
У тварин, дегельмінтизованих альбендазолом 
ультра 10 %, виявляли яйця дикроцелій, а екс-

тенс- та інтенсефективність препарату станови-
ла, відповідно, 90,0 % і 75,0 %. 
У контрольної групи ЕІ залишалася незмін-

ною, відповідно, 100 %. Інтенсивність інвазії на 
30-у добу зростала й становила: парамфістомами 
6,5±0,8, дикроцеліями – 2,0±0,3 фасціолами – 
3,9±0,1 і стронгілятами органів травлення 
8,6±0,7 екз. яєць в 1 г фекалій. Враховуючи ви-
соку ураженість тварин контрольної групи, через 
два місяці від початку досліду їх також було  
дегельмінтизовано.  
До дегельмінтизації середньодобовий надій мо-

лока на корову в першій, другій, третій дослідній і 
контрольній групах становив, відповідно, 12,5±0,8, 
12,6±1,7, 12,8±1,5 і 12,7±1,4 кг (табл. 2). Через мі-
сяць після застосування альбендазолу ультра  
10 %, комбітрему й рафензолу середньодобовий 
надій молока на корову в дослідних групах пере-
вищував показники контрольної групи тварин, 
відповідно, на 0,9, 1,3 і 1,8 кг. Наприкінці друго-
го місяця спостережень у першій дослідній групі 
корів (порівняно з контрольною) продуктивність 
була вищою на 14,3 %, у другій – на 17,6 % а 
третій – на 20,6 %. За два місяці лактації продук-
тивність корів, оброблених альбендазолом ульт-
ра 10 %, була вищою на 81 кг, комбітремом на – 
108 кг і рафензолом – на 138 кг порівняно з ко-
ровами контрольної групи. На період проведен-
ня досліджень реалізаційна ціна 1 ц молока ста-
новила 400 гривень.  

1. Терапевтична ефективність препаратів за гельмінтозів  
шлунково-кишкового тракту корів 

До дегельмінтизації Через 30 діб  
після дегельмінтизації Групи 

тварин гельмін-
този  

ІІ, екз. в 1 г 
фекалій ЕІ, % гельмін-

този 
ІІ, екз. в 1 г 
фекалій ЕІ, % 

ЕЕ,  
% 

ІЕ,  
% 

Ф 4,5±0,41 Ф - 
Д 4,4±0,65 Д 1,1±0,0 Перша  

(10 гол.) Стр. 9,4±0,1 
100 

Стр. - 
10 90 75 

Ф 4,6±0,9 Ф - 
Д 3,9±0,71 Д - Друга 

(10 гол.) Стр. 10,4±1,13 
100 

Стр. - 
- 100 100 

П 6,8±0,9 П - 
Ф 2,4±0,42 Ф - 
Д 1,5±0,24 Д - 

Третя  
(10 гол.) 

Стр. 8,6±1,1 

100 

Стр. - 

- 100 100 

П 5,3±0,8 П 6,5±0,8 
Ф 3,3±1,1 Ф 3,9±0,1 
Д 1,2±0,11 Д 2,0±0,3 

Контрольна  
(10 гол.) 

Стр. 7,9±0,91 

100 

Стр. 8,6±0,7 

100 - - 

Примітка: Ф – фасціоли, Д – дикроцелії, П – парамфістоми, Стр. – стронгілят органів травлення,  
ЕІ – екстенсивність інвазії, ІІ – інтенсивність інвазії, ЕЕ – екстенсефективність, ІЕ – інтенсефективність 
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2. Показники молочної продуктивності корів до й після дегельмінтизації корів  
альбендазолом ультра 10 %, комбітремом та рафензолом 

Середньодобовий надій молока на одну корову, кг 
після дегельмінтизації Групи тварин Кількість  

тварин у групі до дегельмінтизації на 30-ту добу на 60-ту добу 
Перша  10 12,5±0,8 12,8±1,4 12,6±1,5 
Друга  10 12,6±1,7 13,2±1,5 13,1±0,9 
Третя  10 12,8±1,5 13,7±1,2 13,6±1,5 

Контрольна 10 12,7±1,4 11,9±1,3 10,8±1,2 
 
Таким чином, від реалізації молока, надоєного 

від корів трьох дослідних груп, додатково отри-
мано 1308 гривень. При відрахуванні матеріаль-
них затрат (вартість альбендазолу ультра 10 % – 
34,5 грн, комбітрему – 95 грн та рафензолу – 
190,2 грн, використаних для дегельмінтизації 30 
корів) сума чистого прибутку становила: в пер-
шій дослідній групі – 289,5 грн, в другій –  
337 грн, а в третій – 361,8 гривень. Безсумнівним 
є той факт, що продуктивність у дегельмінтизо-
ваних тварин продовжувала зростати й надалі,  
в порівнянні з хворими коровами. 

Висновки: 
1. За одночасного паразитування гельмінтів 

шлунково-кишкового каналу у великої рогатої 
худоби комбітрем і рафензол проявляють 100 % 
екстенс- та інтенсефективність, а альбендазол 
ультра 10 %, відповідно, 90 % й 75 %. 

2. Дегельмінтизація корів антигельмінтиками 
забезпечує підвищення їх молочної продуктив-
ності: за лікування альбендазолом ультра 10 % 
на 14,3 %, комбітремом – на 17,6 % і рафензолом 
– на 20,6 % (за 2 місяці, період спостереження). 
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