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У роботі наведені дані щодо рівня інвазованості 
овець різних вікових груп стронгілятами шлунково-
кишкового тракту в умовах господарств Зіньківсько-
го, Шишацького, Кобеляцького районів Полтавської 
області. За наслідками копроовоскопічних досліджень 
встановлено значне поширення збудників стронгіля-
тозів у овець (ЕІ – 54,60 %) та доведений їх асоціа-
тивний перебіг із монієзіозом, еймеріозом, трихуро-
зом, стронгілоїдозом. Найвищі показники екстенсив-
ності та інтенсивності стронгілятозної інвазії (ЕІ – 
69,66 %, ІІ – 295,51±26,02 яєць у 1 г фекалій) зафіксо-
вано у молодняку овець віком від одного до двох років. 
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Постановка проблеми. Виробництво продук-
ції вівчарства належить до економічно вигідних 
галузей тваринництва. Нині, за умов державної 
підтримки, вівчарство є досить перспективним 
для розвитку галузі з позицій підвищення ефек-
тивного використання землі, рівня зайнятості 
населення, забезпечення переробної та легкої 
промисловості незамінною сировиною та продук-
тами харчування. Крім того, вівчарство є най-
менш енерґовитратною галуззю [7, 11].  
Вівці, як вид тварин, володіють високою адап-

тивною здатністю, що забезпечує можливість 
незначних витрат на їх утримання та викорис-
тання для господарських цілей малодоступних 
земельних угідь. До плюсів також можна віднести 
велику різноманітність видів отримуваної про-
дукції, що забезпечує високу сумарну ефектив-
ність використання поживних речовин корму [5].  
У зв’язку з реорганізацією в сільському гос-

подарстві та створенням на селі багатопрофіль-
них господарств, коли основне поголів’я овець 
зосереджене в подвір’ях, кооперативних, фер-
мерських та селянських господарствах, пробле-
ми боротьби з гельмінтозами набули особливої 
актуальності. Процеси, що відбуваються, нега-
тивно відбилися на епізоотичній ситуації щодо 
розповсюдження інвазійних хвороб овець [4, 9]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій,  
у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Одними з найбільш поширених інвазій овець є 
стронгілятози органів травлення. Уражені збуд-
никами інвазії тварини відстають у рості, різко 
знижується їх продуктивність (удій молока, на-
стриг вовни, приріст живої маси, вихід приплоду), 
в окремих випадках за гострої форми захворю-
вання загибель тварин сягає 60–80 % [1–3, 6, 8]. 
У зв’язку з цим питання вивчення вікової дина-
міки стронгілятозів кишкового каналу овець за-
лишається таким, що потребує вивчення. 
З літературних джерел відомо, що над питан-

ням шлунково-кишкових стронгілятозів овець 
більшою мірою працювали науковці Дагестану, 
Калмикії, Кавказу. За наслідками патолого-
анатомічних розтинів автори в своїх працях вка-
зують на значне поширення цієї групи паразито-
зів (80–100 %) [4, 6]. В Україні бракує інформа-
ції щодо поширення та вікової динаміки стронгі-
лятозів шлунково-кишкового тракту овець. Лише 
в окремих працях науковців є короткі повідом-
лення існування даної проблеми [1, 2]. 
Мета досліджень полягала у вивченні вікової 

динаміки стронгілятозів шлунково-кишкового 
тракту овець на території Полтавської області.  
У завдання досліджень входило вивчити по-

ширення стронгілятозів органів травлення овець 
та встановити їх вікову динаміку. 
Матеріали і методи досліджень. Роботу ви-

конували в період 2015–2016 років на базі нав-
чально-наукової лабораторії паразитології кафед-
ри паразитології та ветеринарно-санітарної екс-
пертизи Полтавської державної аграрної акаде-
мії. Поширення стронгілятозів шлунково-
кишкового тракту вивчали в умовах приватних 
та одноосібних селянських господарств Зіньків-
ського, Шишацького, Кобеляцького районів 
Полтавської області за наслідками копроовоско-
пічного обстеження тварин різних вікових груп: 
молодняку до 4-місячного віку, молодняку віком 
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від 4-х місяців до 1-го року, молодняку віком від 
1-го до 2-х років та тваринах старше 2-річного 
віку. Копроовоскопічні дослідження проводили 
за кількісним методом В. Н. Трача [10], встанов-
лювали кількість яєць у 1 г фекалій (ЯГФ). Ос-
новними показниками ураження овець були зна-
чення екстенсивності та інтенсивності інвазії (ЕІ, ІІ). 
Результати дослідження. За результатами 

копроовоскопічних досліджень встановили, що 
інвазованість поголів’я овець збудниками строн-
гілятозів шлунково-кишкового тракту на терито-
рії господарств Полтавської області в середньо-
му становила 54,60 %. Слід зазначити, що строн-
гілятозну інвазію у овець найчастіше реєструва-
ли в складі мікст інвазій, співчленами якої були 
монієзії, еймерії, трихуриси та стронгілоїдеси 
(див. рис.). 
Копроовоскопічними дослідженнями встанов-

лено, що ступінь ураженості овець збудниками 
стронгілятозів шлунково-кишкового тракту за-
лежав від їх віку (див. табл.). 
З’ясовано, що з віком тварин показники екс-

тенсивності та інтенсивності інвазії поступово 
зростають і дорівнюють відповідно: у молодняку 
до 4 міс. 47,09 % та 98,51±16,49 ЯГФ, 4–12 міс. – 

53,84 % та 170,75±15,06 ЯГФ і сягають макси-
муму в молодняку віком від 1-го до 2-річного 
віку (ЕІ – 69,66 %, ІІ – 295,51 ± 26,02 ЯГФ). У 
овець старших 2-річного віку показники інвазо-
ваності знижуються до 49,12 % та 195,57 ± 
21,70 ЯГФ. 
Отже, нами були отримані дані стосовно за-

лежності показників ЕІ та ІІ за стронгілятозів 
органів травлення овець від їх віку. Доведено, 
що максимально уражався молодняк у віці від 1-го 
до 2-х років. 
Висновки: 
1. Встановлено, що стронгілятози шлунково-

кишкового тракту овець значно поширені на те-
риторії Полтавської області (ЕІ – 54,60 %) і пе-
ребігають у складі асоціативних інвазій зі збуд-
никами монієзіозу, еймеріозу, трихуроз, стронгі-
лоїдозу. 

2. Визначено, що ступінь ураження овець 
стронгілятами залежить від їх віку. Максималь-
но ураженими були вівці віком від одного до 
двох років (ЕІ – 69,66 %, ІІ – 295,51±26,02 ЯГФ). 
В подальшому планується вивчення сезонної 

динаміки стронгілятозів шлунково-кишкового 
тракту овець. 

      
Рис. Яйця збудників стронгілятозів шлунково-кишкового тракту овець (1) в асоціації з Moniezia 

sp. (2), Trichuris sp. (3), Strongyloides papillosus (4), Eimeria sp. (5) 

Вікова динаміка стронгілятозів органів травлення овець 

Вікові групи овець 
Досліджено /  
інвазовано, 

голів 

ЕІ, 
% 

ІІ, ЯГФ, 
М±m / min-max 

Молодняк до 4-місячного віку 172 / 81 47,09 98,51±16,49 / 4–768 
Молодняк від 4-х місяців до  

1-го року 182 / 98 53,84 170,75±15,06 / 4–1096 

Молодняк віком від 1-го до  
2-х років 178 / 124 69,66 295,51±26,02 / 4–1660 

Вівці старше 2-річного віку 228 / 112 49,12 195,57±21,70 / 4–1640 
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