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Наведено результати впливу змішаної інвазії, ви-
кликаної фасціолами, парамфістомами й дикроцелія-
ми на молочну продуктивність корів. Встановлено, 
що змішана інвазія парамфістомами й дикроцеліями 
спричинює значний економічний збиток господарст-
ву, що становить 860 гривень за 4 місяці.  
Протягом чотирьох місяців лактації продуктив-

ність корів, оброблених «Трематозолом», була ви-
щою на 276 кг, «Альбендазолом ультра» (10 %-й) – на 
222 кг, порівняно з коровами контрольної групи.  
У результаті проведеного лікування корів «Трема-

тозолом» і «Альбендазолом» (10 %-й) попереджений 
економічний збиток у господарстві становив 1281,4 
гривні за 4 місяці спостережень.  
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Постановка проблеми. У великої рогатої ху-
доби на території України найчастіше реєструють 
фасціольоз, парамфістомоз і дикроцеліоз [4]. 
Водночас паразитарні хвороби завдають суттєвих 
економічних збитків тваринництву [1–3].  
Встановлено, що довготривале паразитування 

окремих паразитів і декількох видів одночасно 
призводить до глибоких і стійких порушень обмі-
ну речовин, що проявляються відставанням у рос-
ті, втратою продуктивності, зниженням племінної 
цінності, а іноді й загибеллю тварин [4, 6]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
У великої рогатої худоби паразитарні хвороби 
нерідко діагностують у вигляді змішаної (асоці-
йованої) інвазії, за якої патогенний вплив на ор-
ганізм тварин збільшується, що позначається на 
їх продуктивності. 
Так, змішана інвазія, викликана фасціолами й 

стронгілятами органів травлення, наносить знач-
ні економічні збитки господарствам. 
Зокрема, у корів знижувалися надої на 10,6 %, 

а у молодняку великої рогатої худоби – приріст 
маси тіла на 45,36 %, що негативно відобража-
лося на економічних показниках господарської 
діяльності [7].  

Так, використання комплексних схем антиге-
льмінтиків (роленолу, вермітану й альбендазолу) 
та імуностимуляторів забезпечувало зростання 
добового надою молока від одної корови на 
0,77–0,98 кг за окупності додаткових витрат 
12,20–21,13 гривень [2].  
Найвищий лікувальний ефект за фасціольоз-

но-парамфістомозної інвазії великої рогатої ху-
доби досягався від застосування комбітрему і 
бітіонолу [5].  
В експериментальних випробуваннях екстенс- 

та інтенсефективність комбітрему становила  
100 %, середньодобовий надій молока на корову 
в дослідній групі перевищував показники конт-
рольної групи на 2,8 кг, а через два місяці – на  
3,1 кг [3].  
За дегельмінтизації корів фенбендазолом у 

першій декаді грудня, за мікстінвазії, вдавалося 
отримати від кожної корови додатково по 62 кг 
молока протягом п’яти місяців спостереження 
[6]. 
Мета і завдання досліджень. Враховуючи 

вищенаведене, метою наших досліджень було 
визначення попереджених економічних збитків 
від змішаної інвазії корів, спричиненої фасціола-
ми, парамфістомами й дикроцеліями за застосу-
вання «Трематозолу» та «Альбендазолу ультра»  
(10 %-й).  
Завданнями досліджень було визначити ура-

женість корів за показниками екстенс- та інтен-
сивності інвазії; визначити, який препарат є 
кращим. 
Матеріали і методи дослідження. Екстен-

сивність та інтенсивність інвазії визначали на-
прикінці листопада 2012 року за методом 
І. С. Дахна та визначення ступеня ураженості 
тварин гельмінтами (яєць в 1 г фекалій за 
В. Н. Трачем). 
Вплив спонтанної змішаної інвазії на молочну 

продуктивність корів вивчали протягом п’яти 
місяців у господарстві ТОВ «Джерело» (МТФ 
с. Івашки Полтавського району).  
За результатами гельмінтокопроовоскопічних 
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досліджень тварин розділили на три групи: пер-
шу й другу дослідні та контрольну.  
З цією метою підібрали корів-аналогів по 10 

голів із урахуванням їхнього віку, маси тіла, фі-
зіологічного стану та періоду отелення.  
Корови першої дослідної групи були спонтан-

но інвазовані фасціолами й парамфістомами, а 
другої – фасціолами та дикроцеліями.  
Корови контрольної групи були уражені па-

рамфістомами й дикроцеліями.  
Першій дослідній групі задавали «Трематозол 

емульсію», другій дослідній «Альбендазол ульт-
ра» (10 %), а третя була контрольна й препаратів 
не отримувала. 
Утримання та раціон годівлі дослідної та кон-

трольної груп корів у ТОВ «Джерело» МТФ  
с. Івашки був однаковим (табл. 1). 

1. Раціон годівлі корів 

№ п/п Зимовий період 

1 солома  2 кг 

2 сіно  2 кг 

3 силос  20 кг 

4 сінаж  10 кг 

5 жом 5 кг 

6 маляс 0,8 кг 

7 дерть різна 3 кг 

8 шрот соняшниковий 2 кг 

9 сіль  0,1 кг 

осінній період 

1 зелена маса кукурудзи 30 кг 

2 солома  1 кг 

3 силос 10 кг 

4 дерть різна 3 кг 

5 шрот соняшниковий 1 кг 

6 сіль 0,1 кг 

У дослідній та контрольній групах щомісячно 
проводили облік молочної продуктивності корів 
протягом п’яти місяців (із листопада 2012 по 
березень 2013 р.). Отримані результати обробили 
статистично [5]. 
Результати досліджень. За результатами коп-

роовоскопічних досліджень встановлено, що до 
дегельмінтизації у тварин першої, другої дослідної 
й контрольної груп екстенсивність інвазії (ЕІ) ста-
новила 100 %.  

Корови першої дослідної групи були уражені 
фасціолами й парамфістомами з інтенсивністю 
інвазії (ІІ) 3,6±1,1 и 5,63±0,9 яєць в 1 г фекалій.  
У тварин другої дослідної групи ІІ фасціолами 

становила 4,74±1,58, дикроцеліями – 6,71±1,14, а у 
контрольній – парамфістомами и дикроцеліями, 
відповідно, 6,2±0,7 и 3,9±0,41.  
На 30-у добу експерименту корови, оброблені 

трематозолом, яєць фасціол і парамфістом не ви-
діляли, а екстенс- та інтенсефективність (ЕЕ, ІЕ) 
антигельмінтика склала 100 %.  
У тварин другої дослідної групи, оброблених 

альбендазолом ультра 10 %, у двох голів виявили 
яйця дикроцелій (ЕІ=40 %, а ІІ=1,5 екз. в 1 г фека-
лій), а ЕЕ і ІЕ препарата становила 60 % і 77,6 %. 
У корів контрольної групи ЕІ була на попере-

дньому рівні (100 %), а на 30-й день експерименту 
зростала й становила: парамфістомами 7,1±0,6, ди-
кроцеліями – 4,4±0,53 екз. яєць в 1 г фекалій.  
До дегельмінтизації середньодобовий надій 

молока на корову в першій, другій дослідній і 
контрольній групах становив, відповідно, 
13,9±1,01, 13,7±0,9 и 13,8±0,9 кг (табл. 2). 
Через місяць після застосування антигельмін-

тиків середньодобовий надій молока на корову в 
дослідних групах перевищував показники конт-
рольної на 2,0 в першій та на 1,4 кг у другій.  
Наприкінці другого місяця спостережень у  

першій дослідній групі корів (порівняно до кон-
тролю) продуктивність стала вищою на 15,2 %, а 
в другій – на 11,3 %.  
Протягом чотирьох місяців лактації продук-

тивність корів, оброблених трематозолом, була 
вищою на 276 кг, альбендазолом ультра 10 % – 
на 222 кг у порівнянні з коровами контрольної 
групи.  
На період проведення досліджень договірна 

реалізаційна ціна 1 ц молока становила 430 гри-
вень.  
Попереджений економічний збиток внаслідок 

проведення лікувальних заходів проти фасціо-
льозу, парамфістомозу та дикроцеліозу в госпо-
дарстві (Пз) визначали за формулою: 

 
Пз = Мл х Ц - З,  

 
де: 
Мл – кількість тварин, яких лікували, гол.; 
Ц – ціна продукції, грн; 
З – фактичний економічний збиток у госпо-

дарстві, грн; 
Пз = 20 х 107,07 – 860 = 1281,4 грн. 
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2. Продуктивність корів до та після дегельмінтизації трематозолом  
й альбендазолом ультра 10 % 

Середньодобовий надій на корову, кг (n=10) 
Місяць  

перша дослідна друга дослідна контрольна 
Листопад  13,9±1,01 13,7±0,9 13,8±0,9 
Грудень  14,8±0,9 14,2±1,0 12,8±1,04 
Січень  14,1±0,8 13,4±1,01 11,7±1,01 
Лютий  12,7±0,9 12,5±0,9 10,5±1,04 
Березень  12,5±0,8 12,2±1,09 9,9±0,9 

 

Висновок. У результаті проведеного ліку-
вання корів трематозолом та альбендазолом 
10 % попереджений економічний збиток у гос-
подарстві становив 1281,4 гривні за 4 місяці 
спостережень.  

Змішана інвазія, викликана парамфістомами 
й дикроцеліями, спричинює значний економі-
чний збиток господарству, що становить 860 
гривень за 4 місяці. 
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