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АНОТАЦІЯ 

Проскуріна І. В. Патогенний вплив паразитичних членистоногих на 

організм великої рогатої худоби у стійловий та пасовищний періоди. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 211 – Ветеринарна медицина. – Сумський національний 

аграрний університет, Суми, 2022.  

 

Дисертаційна робота присвячена паразитичним членистоногим, що 

поширені серед великої рогатої худоби у стійловий і пасовищний періоди та 

розробці превентивних заходів за бовікольозу і сифункулятозу, а також 

методів профілактики від нападу зоофільних мух. 

Встановлено, що ураження великої рогатої худоби волосоїдами, 

вошами і зоофільними мухами, реєструється у господарствах різних 

виробничих потужностей Сумської і Полтавської областей. Досліджено 

вошей і волосоїдів, місця їх локалізації на шкірі тварин, встановлено 

екстенсивність і інтенсивність інвазії в різні пори року.  

З’ясовано, що максимальна екстенсивність інвазії реєструється серед 

тварин взимку. Ураженість корів волосоїдами становить 11–26 %; у нетелей і 

телиць парувального віку екстенсивність інвазії варіює у межах 15–28 %. За 

бовікольозу у телят екстенсивність інвазії становить 46–85 %. За 

сифункулятозу екстенсивність інвазії становить 10–23 % у корів, 14–26 % – у 

нетелей і телиць парувального віку та 100 % – у телят. Сезонна динаміка 

бовікольозу характеризувалася зниженням показників екстенсивності інвазії 

до 9–16 % у корів, 10–18 % – у нетелей і телиць парувального віку та 14–

23 % – у телят. За сифункулятозу екстенсивність інвазії також зменшилася до 

8–14 % у корів, 6–13 % – у нетелей і телиць парувального віку та 15–48 % – у 

телят.  
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Встановлено, що взимку інтенсивність інвазії за сифункулятозу у 

дорослих тварин варіює у межах 16–62 екз, у телят – 25–69 екз на 100 см2 

ділянки шкіри тіла тварини. У дорослих тварин налічувалося 7–59 волосоїдів, 

у телят –5–49 екз на 100 см2. Весною у дорослих тварин налічувалося 6–21 

вошей, а у телят 2–27 екз на 100 см2. Водночас, у корів, нетелей і телиць 

парувального віку інтенсивність інвазії за бовікольозу становить 2–42 екз на 

100 см2, а у телят – 3–29 екз. Влітку відмічалося зменшення інтенсивності 

інвазії. Таке явище було зумовлено дією сонячної інсоляції на ектопаразитів, 

линькою у тварин та підвищенням резистентності їх організму. В осінні 

місяці інтенсивність інвазії досягала 8–21 екз на 100 см2 у дорослих тварин і 

3–36 комах – у телят. Водночас, волосоїди варіювали у межах 2–38 екз на 

100 см2 у дорослих тварин та 6–15 екз на 100 см2 – у телят.  

Досліджено основні місця локалізації комах на шкірі тварин. Воші 

виявлялися в ділянках голови, шиї та лопаток. Волосоїди знаходилися в 

ділянках лопаток, боків, спини та крупа. У літні місяці комахи змінювали 

місця локалізації на ділянки біля основи рогів, вух, в підлопаткових ділянках, 

паху та на внутрішньому боці кінцівок. 

Встановлено поширення двокрилих кровосисних комах, визначено їх 

видовий склад, екстенсивність та інтенсивність інвазії, вікові та породні 

особливості ураження великої рогатої худоби. Відмічено, що середня 

інтенсивність інвазії становить 198,85±2,98 комах. На одній тварині 

налічується від 38 до 378 екз. За обліку сприйнятливості тварин до нападу 

літаючих кровосисних комах встановлено, що найвища інтенсивність інвазії 

досягає 354,50±5,08 екз і належить голштинській чорній породі. Найнижча 

інтенсивність інвазії у симентальської породи і становить 159,83±1,41 комах 

на голову. Визначено підвищену сприйнятливість до паразитування літаючих 

кровосисних комах на тваринах темної масті. 

Встановлено, що за за бовікольозу у крові корів зменшується кількість 

еритроцитів (на 9,6 %), вмісту гемоглобіну (на 10,5 %), збільшується 
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кількість лейкоцитів (на 12,7 %) та еозинофілів (на 36 %). У сироватці крові 

виявлено зниження вмісту загального білка (на 16,4 %), каротину (на 51 %) та 

зменшення лужного резерву (на 8,6 %). У крові телят за ліногнатозу 

встановлено зменшення кількості еритроцитів (на 15,1 %), вмісту 

гемоглобіну (на 22,8 %) та збільшення кількості лейкоцитів (на 14,1 %). У 

сироватці крові виявлено зниження вмісту загального білка (на 2,3 %), 

каротину (на 11,1 %) та загального кальцію (на 17,1 %). 

Досліджено інсектицидні властивості препарату Цифлур в умовах in 

vitro. Препарат проявив високий ступінь інсектицидної активності щодо 

імаго Boviсola bovis (Linnaeus, 1758). В ході експерименту з’ясовано, що від 

взаємодії з 1 % розчином цифлутрину за 6 годин загинуло 40 % комах. За 12 

годин від початку експерименту загинули всі комахи, що взаємодіяли з 1 % 

розчином цифлутрину. В 0,5 % розчині загинуло 30 % комах, в 0,25 % 

розчині цифлутрину – 15 %. За добу у чашках Петрі в 0,1 % розчині 

цифлутрину залишилися живими лише 20 % волосоїдів, в 0,01 % розчині – 

25 %. За 48 годин всі комахи загинули. 

Визначено інсектицидні властивості препарату Цифлур in vivo. Облік 

результатів проведено на 2, 7, 15 і 30 добу дослідження. За бовікольозу після 

обробки великої рогатої худоби препаратом Цифлур вже через тиждень 

відмічено зменшення чисельності комах на 45–56 %; через місяць – на 84–

91 %. За сифункулятозу через тиждень після обробки препаратом 

реєструвалося зменшення кількості комах на 47–57 %; через місяць – на 83–

92 %. 

Досліджено репелентну дію препарату Цифлур на літаючих двокрилих 

кровосисних комахах на пасовищі та у тваринницьких приміщеннях серед 

великої рогатої худоби різних вікових груп. З’ясовано, що порівняно із 

контрольною групою, на пасовищі напад кровосисних комах на оброблених 

цифлуром корів виявився меншим на 80,3 %. На телицях парувального віку і 

у нетелей налічувалося на 81,4 % менше комах порівняно з контрольною 
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групою. Встановлено зменшення нападу мух на тварин у тваринницьких 

приміщеннях. Після обробки корів препаратом Цифлур напад мух зменшився 

на 72 %, у нетелей і телиць парувального віку – на 70 %, у телят – на 76 % 

порівняно із контролем. 

Встановлено можливість контамінації Bovicola bovis (Linnaeus, 1758) 

патогенною мікрофлорою. Доведено здатність до перенесення бактерій роду 

Listeria spp., що проявлялося ростом колоній на агарах Палкам та 

Оксфордському, а також ферментацією ксилози та рамнози в бульйоні з 

феноловим червоним. Проведений арбітраж внутрішньошкірною та 

кон’юнктивальною пробами на мурчаках, підтвердив наявність патогенних 

властивостей бактерій. У мурчаків відмічали почервоніння на місці 

внутрішньошкірного введення суспензії бактерій з вираженим підвищенням 

місцевої температури тіла, а також гіперемію кон’юнктиви та серозні 

виділення з очей. Контамінація волосоїдів E. coli доведена ростом колоній на 

середовищі Ендо, після чого позитивними реакціями на трицукровому агарі, 

в лізиновому бульйоні та пептоновій воді з реактивом Ковача. Патогенність 

E. coli встановлено біопробою на білих мишах, загибель яких реєструвалася 

на третю добу. Контамінація Staphylococcus spp. доведена ростом колоній на 

середовищі Бейт-Паркера з ідентифікацією збудника S. аureus позитивною 

реакцією плазмокоагуляції. 

Досліджено, що в оброблених цифлуром тварин спостерігалося 

підвищення кількості еритроцитів (на 21,8–25,5 %) і вмісту гемоглобіну (на 

7,4–15,3 %). За біохімічних досліджень сироватки крові телят відмічалися 

збільшення загального білка на 15 % і каротину – на 17 % порівняно з 

контролем. До кінця місяця ці показники крові у всіх дослідних тварин були 

у фізіологічних межах.  

Визначено інсектицидну дію препарату Цифлур-комбі. Упродовж 

перших 10 хв після нанесення препарату на поверхні обладнання кількість 

мух скоротилася втричі, а в наступні 10 хв їх взагалі не залишилося. У 
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наступні 3 доби відмічався виражений репелентний ефект. Мухи в незначній 

кількості сідали на оброблені поверхні поблизу тварин, але не затримувалися 

на них упродовж зазначеного часу. Репелентний ефект був більш виражений 

упродовж 3–4 діб. Потім до 6–7 доби він зменшувався й мухи починали 

контактувати з обробленими поверхнями. 

Доведено економічну ефективність застосування препарату Цифлур за 

бовікольозу і сифункулятозу у корів. Внаслідок зменшення подразливої дії 

комах на корів середньодобовий надій молока через 7 діб після обробки 

збільшився на 5,22 %. Така тенденція спостерігалася у корів упродовж всього 

періоду досліджень. Через 6 тижнів встановлено збільшення 

середньодобових надоїв молока у дослідних корів на 20,42 % порівняно з 

контрольною групою.  

Нами запропоновано ефективну схему лікувально-профілактичних 

заходів за бовікольозу і сифункулятозу великої рогатої худоби для зимово-

стійлового утримання тварин. Для запобігання нападу вошей і волосоїдів 

рекомендується препарат Цифлур НВФ «Бровафарма». Дорослих тварин 

рекомендовано обробляти у дозі 10 см3/тварину, молодняк тварин масою тіла 

від 100 до 300 кг – у дозі 5 см3/тварину. Обробки необхідно проводити з 

останньої декади листопада кожні 5–6 тижнів до березня включно, з 

контролем інтенсивності та екстенсивності інвазії. Для запобігання нападу на 

тварин зоофільних мух рекомендується застосування препарату Цифлур для 

дорослої худоби у дозі 10 см3/тварину, для молодняка – 5 см3/тварину з 

ранньої весни (березень-квітень) з наступними повторними обробками кожні 

6 тижнів до вересня включно. Обов’язковим є обстеження тварин та 

визначення ступеня їх ураженості. Здійснювати обробку тваринницьких 

приміщень необхідно робочим розчином цифлур-комбі наприкінці кожного 

місяця – з квітня до вересня, з концентрацією діючої речовини 0,5 %, а з 

листопада по березень – 0,2 %. 
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ANNOTATION  

Proskurina I. V. Pathogenic effect of parasitic arthropods on the body of 

cattle in stall and grazing periods. – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 211 

«Veterinary Medicine». Sumy National Agrarian University, Sumy, 2022. 

The dissertation is devoted to parasitic arthropods, which are common 

among cattle in the stall and grazing periods and the development of preventive 

measures for bovicolosis and syphunculosis, as well as methods of prevention of 

zoophilic flies. 

It is established that the defeat of cattle by chewing lice, lice and zoophilic 

flies is registered in farms of different production facilities of Sumy and Poltava 

regions. Lice and chewing lice, places of their localization on the skin of animals 

were studied, the extent and intensity of the invasion at different times of the year 

were established. 

It was found that the maximum extent of the invasion is recorded among 

animals in winter. The incidence of chewing lice in cows is 11–26 %; in heifers 

and heifers of mating age, the extent of the invasion varies between 15 and 28 %. 

In bovicolosis in calves, the extent of the invasion is 46–85 %. In syfunculatosis, 

the extent of invasion is 10–23 % in cows, 14–26 % in heifers and heifers of 

mating age, and 100 % in calves. Seasonal dynamics of bovicolosis was 

characterized by a decrease in the extent of invasion to 9–16 % in cows, 10–18 % 

in heifers and heifers of mating age and 14–23 % in calves. In syphunculatosis, the 

extent of the invasion also decreased to 8–14 % in cows, 6–13 % in heifers and 

heifers of mating age, and 15–48 % in calves. 
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It was found that in winter the intensity of syphunculatosis infestation in 

adult animals varies between 16–62 specimens, in calves – 25–69 specimens per 

100 cm2 of skin of the animal's body. Adult animals had 7–59 chewing lice, and 

calves had 5–49 specimens per 100 cm2. In spring, adult animals had 6–21 lice, 

and calves 2–27 specimens per 100 cm2. At the same time, in cows, heifers and 

heifers of mating age the intensity of infestation with bovicolosis is 2–42 

specimens per 100 cm2, and in calves – 3–29 specimens. In the summer there was a 

decrease in the intensity of the invasion. This phenomenon was due to the effect of 

solar insolation on ectoparasites, molting in animals and increasing the resistance 

of their bodies. In the autumn months, the intensity of the invasion reached 8–21 

specimens per 100 cm2 in adult animals and 3–36 insects in calves. At the same 

time, chewing lice ranged from 2–38 specimens per 100 cm2 in adult animals and 

6–15 specimens per 100 cm2 in calves. 

The main locations of insects on the skin of animals have been studied. Lice 

were found in the head, neck and shoulders. The chewing lice were found in the 

areas of the shoulders, sides, back and croup. In the summer months, the insects 

changed their location to areas at the base of the horns, ears, subscapular areas, 

groin and inner limbs. 

The distribution of two-winged blood-sucking insects was established, their 

species composition, extent and intensity of invasion, age and breed features of 

cattle lesions were determined. It is noted that the average intensity of the invasion 

is 198,85±2,98 insects. On one animal there are from 38 to 378 copies. Taking into 

account the susceptibility of animals to the attack of flying blood-sucking insects, 

it was found that the highest intensity of the invasion reaches 354,50±5,08 

specimens and belongs to the Holstein black breed. The lowest intensity of 

invasion is in the Simmental breed and is 159,83±1,41 insects per head. Increased 

susceptibility to parasites of flying blood-sucking insects on dark-colored animals 

has been determined. 
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It was found that the number of erythrocytes (by 9,6 %), hemoglobin content 

(by 10,5 %), increase in the number of leukocytes (by 12,7 %) and eosinophils (by 

36 %) decreases in bovicolosis. In serum – a decrease in total protein (by 16,4 %), 

carotene (by 51 %) and a decrease in alkaline reserve (by 8,6 %). In the blood of 

calves with linognatosis there was a decrease in the number of erythrocytes (by 

15,1 %), hemoglobin (by 22,8 %) and an increase in the number of leukocytes (by 

14,1 %). In serum – a decrease in total protein (by 2,3 %), carotene (by 11,1 %) 

and total calcium (by 17,1 %). 

The insecticidal properties of Cyflur in vitro were studied. The drug showed 

a high degree of insecticidal activity against the adult Bovisola bovis (Linnaeus, 

1758). During the experiment, it was found that 40% of insects died from the 

interaction with 1 % solution of cyfluthrin in 6 hours. Within 12 hours of the start 

of the experiment, all insects that interacted with the 1 % solution of cyfluthrin 

were killed. 30 % of insects died in 0,5 % solution, 15 % in 0,25 % solution of 

cyfluthrin. During the day in petri dishes in 0,1 % solution of cyfluthrin survived 

only 20 % of chewing lice, in 0,01 % solution – 25 %. In 48 hours all the insects 

died. 

The insecticidal properties of Cyflur in vivo were determined. The results 

were recorded on the 2nd, 7th, 15th and 30th days of the study. In the case of 

bovicolosis after treatment of cattle with the drug Cyflur a week later there was a 

decrease in the number of insects by 45–56 %; in a month – by 84–91 %. In the 

case of syfunculatosis, a week after treatment with the drug, a decrease in the 

number of insects by 47–57 % was registered; in a month – by 83–92 %. 

The repellent effect of Cyflur on flying two-winged blood-sucking insects on 

pasture and in livestock premises among cattle of different age groups was studied. 

It was found that compared to the control group, in the pasture the attack of blood-

sucking insects on digitized cows was reduced by 80,3 %. There were 81,4 % 

fewer insects on heifers and heifers compared to the control group. A reduction in 

the attack of flies on animals in livestock facilities has been established. After 
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treatment of cows with Cyflur, the attack of flies decreased by 72 %, in heifers and 

heifers of mating age – by 70 %, in calves – by 76 % compared to the control. 

The possibility of contamination of Bovicola bovis (Linnaeus, 1758) with 

pathogenic microflora has been established. The ability to transfer bacteria of the 

genus Listeria spp., manifested by the growth of colonies on agar Palkam and 

Oxford, as well as the fermentation of xylose and rhamnose in broth with phenolic 

red. Arbitration by intradermal and conjunctival tests on guinea pigs confirmed the 

presence of pathogenic properties of bacteria. In guinea pigs, redness at the site of 

intradermal injection of a suspension of bacteria with a marked increase in local 

body temperature, as well as conjunctival hyperemia and serous discharge from the 

eyes were noted. Contamination of the chewing lice E. coli has been proven by the 

growth of colonies on Endo medium, followed by positive reactions on trisaccharic 

agar, lysine broth and peptone water with Kovacs reagent. The pathogenicity of 

E. coli was established by bioassay in white mice, whose death was recorded on 

the third day. Contamination of Staphylococcus spp. proved the growth of colonies 

on Beit Parker medium with the identification of the pathogen S. aureus by a 

positive plasma coagulation reaction. 

It was investigated that an increase in the number of erythrocytes (by 21,8–

25,5 %) and hemoglobin content (by 7,4–15,3 %) was observed in digitized 

animals. Biochemical studies of the serum of calves showed an increase in total 

protein by 15 % and carotene – by 17 % compared with controls. By the end of the 

month, these blood counts in all experimental animals were within physiological 

limits. 

The insecticidal action of the drug Cyflur-combi was determined. During the 

first 10 minutes after application of the drug on the surface of the equipment, the 

number of flies decreased three times, and in the next 10 minutes they did not 

remain at all. In the next three days there was a pronounced repellent effect. Flies 

in small numbers landed on treated surfaces near the animals, but did not linger on 

them for the specified time. The repellent effect was more pronounced within 3–4 
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days. Then by 6–7 days it decreased and the flies began to come into contact with 

the treated surfaces. 

The economic efficiency of the drug Cyflur for bovicolysis and 

sifunculatosis in cows has been proved. Due to the reduction of the irritating effect 

of insects on cows, the average daily milk yield after 7 days after treatment 

increased by 5,22 %. This trend was observed in cows throughout the study period. 

After 6 weeks, an increase in the average daily milk yield of experimental cows by 

20,42 % compared with the control group. 

We have proposed an effective scheme of treatment and prevention 

measures for bovicolosis and sifunculatosis of cattle for winter-stable keeping of 

animals. To prevent the attack of lice and chewing lice, the drug Cyflur NVF 

«Brovapharma» is recommended. It is recommended to treat adult animals at a 

dose of 10 cm3/animal, young animals weighing from 100 to 300 kg – at a dose of 

5 cm3/animal. Treatments should be carried out from the last decade of November 

every 5–6 weeks until March inclusive, with control of the intensity and extent of 

the invasion. To prevent attacks on zoophilic flies, it is recommended to use Cyflur 

for adult cattle at a dose of 10 cm3/animal, for young animals – 5 cm3/animal from 

early spring (March-April), followed by repeated treatments every 6 weeks until 

September inclusive. Examination of animals and determination of the degree of 

their infestation is mandatory. It is necessary to carry out treatment of livestock 

premises with a working solution of Cyflur-combi at the end of each month – from 

April to September, with a concentration of the active substance of 0,5%, and from 

November to March – 0,2%. 

Key words: ectoparasites, cattle, zoophilic flies, Bovicola bovis, 

Linognathus vituli, distribution, pathogenesis, insecticides. 
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ВСТУП 

 

Скотарство є галуззю тваринництва, яке забезпечує населення України 

незамінними тваринними білками, що входять до складу м’ясних та 

молочних продуктів. На превеликий жаль, ситуація в скотарстві у нашій 

державі є критичною, оскільки упродовж останніх років відбувається стрімке 

зниження поголів’я великої рогатої худоби в господарствах різних форм 

власності. Рекордно низькою є кількість дійних тварин, що вимагає 

збереження та підтримання максимального епізоотичного благополуччя 

наявного нині поголів’я [1–3]. 

Одним із основних чинників зниження кількості отриманої продукції є 

паразитарні хвороби, значний відсоток яких у тваринництві припадає на 

гельмінтози та протозоози, зокрема сетаріоз, стронгілятоз, трихуроз та 

телязіоз [4–7], а також еймеріоз та криптоспоридіоз [8–10]. 

Проте значну частку хвороб паразитарної етіології займають ті, 

збудниками яких є постійні або тимчасові ектопаразити [11].  

Давно відмічено, що ураження тварин ектопаразитами значно знижує 

їх м’ясну та молочну продуктивність [15–17]. 

Нині у багатьох тваринницьких господарствах реєструються хвороби 

великої рогатої худоби, що викликаються ектопаразитами. Тому актуальним 

питанням залишається вивчення їх епізоотології, етіології, клінічного прояву, 

вдосконалення методів діагностики, лікування та профілактики у тварин [18–

20]. 

Ектопаразитози великої рогатої худоби в більшості випадків 

перебігають в хронічній формі, що є причиною відсутності лікування і 

профілактичних заходів. Однак ці інвазії завдають значних економічних 

збитків, які складаються зі зниження продуктивності тварин, погіршення 
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якості шкіри, витрат на проведення лікувально-профілактичних заходів [21, 

22]. 

За даними ряду авторів основними ектопаразитами, що паразитують на 

великій рогатій худобі, є воші та волосоїди, кровосисні і не кровосисні 

комахи, іксодові та саркоптоїдні кліщі [23–28]. 

Спектр клінічних ознак за ектопаразитозів у корів досить широкий: від 

свербежу і локальних уражень шкіри до інтоксикації та пригнічення 

центральної нервової системи [29–31]. Тому лікарі ветеринарної медицини 

часто відчувають труднощі у своєчасній і правильній діагностиці 

ектопаразитозів у великої рогатої худоби та проведенні лікувально-

профілактичних заходів. 

У літній період на ключові позиції виходить захист великої рогатої 

худоби від нападу зоофільних мух [32–34]. Згідно із дослідженнями, ці 

комахи здатні спричиняти суттєве зниження молочної продуктивності на 15–

40 %, а середньодобові прирости молодняка на 18–35 %. Не варто забувати 

також, що всі види зоофільних мух у різному ступені можуть бути 

переносниками збудників трансмісивних хвороб у людини і тварин [35]. Так 

нині поширеним є сетаріоз великої рогатої худоби у господарствах України 

[36–38]. 

У стійловий період у великої рогатої худоби найчастіше реєструються 

бовікольоз і сифункулятоз, які зумовлені паразитуванням на тілі постійних 

ектопаразитів – волосоїдів і вошей [39]. На думку окремих фахівців, 

економічні збитки від паразитування цих членистоногих на великій рогатій 

худобі значно перевищують втрати, спричинені збудниками інфекційних 

хвороб. Особливо яскраво це проявляється за інтенсивних технологій 

ведення скотарства, порушення санітарно-гігієнічних норм і правил 

утримання тварин. Тому питання актуальності хвороб, спричинених 

паразитичними членистоногими у великої рогатої худоби, є незаперечними 

[40–44]. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження за темою дисертації проводили згідно плану науково-

дослідної роботи кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та 

безпеки і якості продуктів тваринництва Сумського національного аграрного 

університету: 

«Розробка та впровадження вітчизняних засобів профілактики та 

лікування заразних хвороб тварин та птиці на основі новітніх технологій» 

(0114U005550, 2014–2019 рр.) 

«Система моніторингу методів контролю та ветеринарно-санітарних 

заходів щодо якості й безпеки продукції тваринництва при хворобах заразної 

етіології» (0114U005551, 2014–2019 рр.) 

Мета і завдання досліджень. Метою роботи було вивчити поширення 

та видовий склад паразитичних членистоногих у великої рогатої худоби в 

умовах господарств Сумської і Полтавської областей України, встановити 

вплив ектопаразитів на організм інвазованих тварин та розробити науково 

обґрунтовані лікувально-профілактичні заходи. 

Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні завдання:  

– встановити поширення та видовий склад постійних ектопаразитів 

великої рогатої худоби в умовах господарств Сумської та 

Полтавської областей; 

– визначити екстенсивність та інтенсивність інвазії за бовікольозу та 

сифункулятозу великої рогатої худоби різних вікових груп залежно 

від пори року та місць локалізації ектопаразитів; 

– встановити поширення та видовий склад зоофільних мух у різні 

сезони утримання великої рогатої худоби в умовах господарств 

Сумської та Полтавської областей; 

– встановити мікробоносійство імаго Boviсola bovis; 
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– встановити вплив ектопаразитів на гематологічні показники 

інвазованих тварин; 

– визначити in vitro інсектицидну ефективність водних розчинів 

цифлутрину відносно імаго Boviсola bovis; 

– визначити інсектицидні та репелентні властивості препарату 

Цифлур за бовікольозу, сифункулятозу великої рогатої худоби та 

відносно зоофільних мух; 

– встановити інсектицидні властивості препарату Цифлур-комбі в 

умовах виробничих приміщень щодо зоофільних мух; 

– розробити та впровадити у виробництво лікувально-профілактичну 

схему за ектопаразитозів. 

Об’єкт дослідження – паразитичні членистоногі та їх патогенний 

вплив на організм великої рогатої худоби у стійловий і пасовищний періоди. 

Предмет дослідження – поширення паразитичних комах, морфологічні 

та біохімічні зміни в крові телят та корів за ектопаразитозів, ефективність 

інсектицидних препаратів, Цифлур, Цифлур-Комбі. 

Методи дослідження: паразитологічні, епізоотологічні (визначення 

екстенсивності та інтенсивності інвазії, сезонної, вікової динаміки, породної 

сприйнятливості), ентомологічні, мікроскопічні, мікробіологічні 

(бактеріологічні, біопроба на білих мишах та мурчаках), зоотехнічні 

(визначення середньодобового надою молока у корів), клінічні, гематологічні 

(морфологічні, біохімічні), статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Отримані нові дані щодо 

поширення паразитичних членистоногих великої рогатої худоби в умовах 

господарств різних форм власності Полтавської та Сумської областей. 

Визначено особливості сезонної та вікової динаміки у великої рогатої худоби 

за ектопаразитозів.  
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Встановлено, що у великої рогатої худоби інвазії спричинюють 

постійні ектопаразити – волосоїди Bovicola bovis (Linnaeus, 1758) та воші 

Linognathus vituli (Linnaeus, 1758), Наеmаtоріnus еurustеrnus (Nitzsch, 1818). 

Визначено видовий склад та поширення зоофільних мух в 

тваринницьких приміщеннях та на пасовищі у різні сезони утримання 

великої рогатої худоби. Доведено, що корови голштинської породи є більш 

сприйнятливими до нападу зоофільних мух, ніж тварини інших порід. 

Розкрито окремі аспекти патогенезу за паразитування постійних 

ектопаразитів у великої рогатої худоби. Встановлено вплив бовікол та вошей 

на гематологічні показники інвазованих тварин. 

Вперше в Україні з’ясовано мікробоносійство Bovicola bovis. Виявлено 

персистування у них мікроорганізмів: Escherichia coli, Staphylococcus аureus, 

Listeria spp. 

Встановлено наявність вираженої інсектицидної активності різних 

концентрацій цифлутрину. В лабораторних умовах його ефективність 

відносно імаго Boviсola bovis через 12–48 год. становить 100 %. 

Доповнено існуючі дані щодо інсектицидної ефективності препарату 

Цифлур за бовікольозу та сифункулятозу великої рогатої худоби. 

Встановлено інсектицидну дію цифлуру in vivo.  

Практичне значення одержаних результатів. Встановлені 

особливості епізоотичної ситуації, патогенезу, лікування та профілактики за 

паразитування постійних і тимчасових членистоногих у великої рогатої 

худоби можуть бути використані у розробці, організації та плануванні 

науково обґрунтованих лікувально-профілактичних заходів боротьби з 

паразитичними комахами. 

Матеріали дисертаційної роботи увійшли до «Рекомендацій щодо 

діагностики та засобів лікування за ентомозів великої рогатої худоби», 

затверджених вченою радою Сумського національного аграрного 

університету (протокол № 9 від 29.03.2021 р.). 
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Результати експериментальних досліджень використовуються у 

науково-дослідній роботі та навчальному процесі на факультетах 

ветеринарної медицини закладів вищої освіти України: Сумського 

національного аграрного університету, Полтавського державного аграрного 

університету, Поліського національного університету.  

Розроблено та впроваджено у виробництво ТОВ АФ «Хоружівка» 

ефективну схему лікувально-профілактичних заходів за ектопаразитозів 

великої рогатої худоби з урахуванням різних сезонів утримання. 

Особистий внесок здобувача. Дисертанткою здійснено пошук та 

аналіз літературних джерел вітчизняних та зарубіжних авторів за темою 

дисертаційної роботи. Проведено підбір і формування груп дослідних тварин. 

Розроблено схему експериментальних досліджень та узагальнено отримані 

результати. Сформульовано висновки та практичні пропозиції виробництву. 

Ряд досліджень проведено разом із співробітниками лабораторії кафедри. 

Здійснено формування комп’ютерної бази даних та статистичну обробку 

результатів досліджень.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень 

доповідалися та обговорювалися на наукових конференціях викладачів, 

аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету 

(Суми, 2017–2020 рр.); XVI Всеукраїнській науково-практичній конференції 

молодих вчених Інституту біології тварин (Львів, 8–9 грудня 2017 р.); ІІІ 

Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції Полтавської 

державної аграрної академії (Полтава, 15–16 лютого 2018 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції молодих вчених, присвяченій 90-річчу з Дня 

народження доктора сільськогосподарських наук Корнея Івановича Довбана 

Білоруської державної сільськогосподарської академії (Горки, 21 лютого 

2018 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції викладачів і 

студентів Дніпровського аграрно-економічного університету (Дніпро, 16–18 

травня 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 
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проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини», 

присвяченій 100-річччю заснування Національної академії аграрних наук 

України та 80-річчю від Дня народження президента НААН (1996–2011), 

Героя України Михайла Васильовича Зубця (1938–2014) (Львів, 4–5 жовтня 

2018 р.); XVII Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих 

вчених «Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, 

тваринництва та ветеринарної медицини» (Львів, 6–7 грудня 2018 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції Полтавської 

державної аграрної академії (Полтава, 14–15 лютого 2019 р.); International 

Scientific Conference Scientific Development of New Eastern Europe (Riga, April 

6th, 2019); ІІ щорічній міжнародній науково-практичній конференції Сучасні 

епідемічні виклики в концепції «Єдине здоров’я», Інститут ветеринарної 

медицини Національної академії аграрних наук України (Тернопіль, 15–17 

квітня 2019 р.); VIII Міжнародній науково-практичній конференції 

«Ветеринарні препарати: розробка, контроль якості і застосування» (Львів, 1–

4 жовтня 2019 р.); II всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Органічне агровиробництво: освіта і наука» (Київ, 31 жовтня 2019 р.); 

Международной научно-практической конференции «Применение 

инноваций в области развития ветеринарной науки» (Баку, 25–26 ноября 

2019 г.); Міжнародній науково-практичній конференції «Освітньо-наукові 

аспекти контролю інфекційних хвороб тварин в Україні» (Київ, 28 листопада 

2019 р.); ХVIII Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих 

вчених «Молоді вчені у розв’язанні актуальних проблем біології, 

тваринництва та ветеринарної медицини» (Львів, 5–6 грудня 2019 р.); 

Integracion de las ciencias fundamentales y apliciades en el paradigma de la 

sociedad post-industrial (Barcelona, 24 de abril de 2020); ІII всеукраїнській 

науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні проблеми біобезпеки в 

Україні» (Полтава, 21–22 травня 2020 р.). 
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Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 14 наукових 

праць, в тому числі: 5 статей у фахових наукових виданнях України; 1 стаття 

у періодичному науковому виданні інших держав, які входять до складу 

Європейського Союзу; 1 методичні рекомендації та 7 тез доповідей на 

наукових конференціях.  

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 186 

сторінках комп’ютерного тексту і включає: вступ, огляд літератури, 

матеріали й методи виконання роботи, результати власних досліджень, аналіз 

та узагальнення результатів досліджень, висновки, пропозиції виробництву, 

список використаних джерел, додатки. Робота ілюстрована 27 таблицею та 28 

рисунками. Список літератури містить 306 джерела, у тому числі – 134 

латиницею.  
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1  Екологічні характеристики постійних ектопаразитів великої 

рогатої худоби 

Інтенсифікація тваринництва і переведення поголів’я великої рогатої 

худоби на промислове утримання, скупченість, скорочення і обмеження 

можливості його випасу під час пасовищного сезону, сприяють поширенню 

багатьох паразитарних хвороб [45–49], у тому числі, ентомозів, що 

перебігають найчастіше хронічно та за високої інтенсивності інвазії. Такі 

хвороби й обумовлюють значні економічні збитки господарствам і їх 

власникам [50–52]. Паразитичні комахи широко поширені на всіх материках, 

мають значний ареал і проникають слідом за людиною в нові місця існування 

[53–57]. 

Серед ентомозів великої рогатої худоби найчастіше реєструють 

бовікольоз, збудником якого є волосїди Bovicola bovis (Linnaeus, 1758) 

родини Trichodectidae і сифункулятоз, спричинений вошами Haematopinus 

eurysternus  (Nitzsch, 1818) та Linognathus vituli (Linnaeus, 1758). Ці інвазії ще 

називають «стійлові хвороби» [58–60]. 

Сифункулятоз – ентомозна хвороба великої рогатої худоби та інших 

тварин, що викликається паразитуванням на тілі вошей – комах із ряду 

Siphunculata. Ці комахи поширені всюди. Вони строго специфічні до своїх 

хазяїв. У світовій фауні відомо близько 480 їх видів [61]. 

Відповідно до сучасної систематики воші належать до типу 

членистоногих Arthropoda, класу комах Insecta, підкласу крилаті Pterygota, до 

групи комах з неповним перетворенням Hemimetabola, підряду Anoplura, 

ряду Siphunculata [62–65]. 

З родини Haematopinidae на великій рогатій худобі паразитує вид 

Haematopinus eurysternus (Nitzsch, 1818); з родини Linognathidae на 
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молодняку великої рогатої худоби – Linognathus vituli (Linnaeus, 1758) і 

Solenopotes capillatus (Enderlein, 1904) [66–68]. 

Тіло вошей складається з трьох частин: голови, грудей з трьома парами 

кінцівок і черевця. В залежності від видової приналежності форма голови 

може варіювати і бути конусоподібною, яйцеподібною або прямокутною. 

Голова у вошей значно вужча за груди, в передній частині більш вузька. З 

боків голови розташовані п’ятичленисті антени, вкриті волосками, 

щетинками та шипиками, нахилені вперед. Вони виконують функції відчуття. 

На останньому членику розташовується ділянка з чутливими придатками 

[69–73]. 

У великих вошей роду Linognathus очі відсутні, в той час як у роду 

Haematopinus є редуковані очі у вигляді пігментних плям, розташованих 

позаду місць прикріплення антен. Ротовий апарат у них колючо-сисного 

типу. Ротові органи зовні не помітні, оскільки розташовуються в хоботку. 

Вони складаються із злитих щелеп і губ, що утворюють смоктальну трубку, 

всередині якої розташоване жало. До стінок глотки приєднані м’язи, що 

розширюють і звужують її, забезпечуючи надходження крові до ротової 

порожнини. Таким чином, передня частина стравоходу у вошей працює за 

принципом насоса. Голова з’єднана з короткою шиєю та грудьми, що 

складаються з трьох злитих сегментів, вкритих хітиновим шаром. На 

кожному грудному сегменті є пара добре розвинених п’ятичленистих лапок, 

забезпечених міцними кігтиками. Черевце комах ширше за груди, має 

овальну форму та складається з 9 сегментів. По боках, на 2–7 черевних 

сегментах, розташовані дихальця. У задньому конусі черевця попереду 

статевого отвору розташований анус. У самок 9 сегмент закінчується парою 

кеглеподібних відростків, які виступають на задньому кінці тіла. Попереду 

них знаходиться пара хітинових лопаткоподібних придатків, між якими 

розташовується пляма коричневого кольору [74–77]. 
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Бовікольоз – поширена інвазія великої рогатої худоби різного віку і 

породи. Волосоїди Bovicola bovis – дрібні безкрилі комахи завдовжки 1–

1,5 мм, жовтувато-коричневого кольору. Цей вид комах паразитує на тілі 

хазяїна упродовж всього свого життя. За даними ряду авторів, волосоїди 

паразитують на шкірі та шерсті в ділянках кореня хвоста, на крижах, холці і 

голові. Мігрують комахи по тілу хазяїна залежно від пори року [78, 79].  

Волосоїди зовні нагадують вошей, проте вони меншого розміру. 

Відрізняються за формою та розміром голови і ротового апарату. Форма 

голови у цих комах квадратна (нагадує совкову лопату), ротовий апарат 

гризучого типу. Голова їх ширша за груди [80]. На думку М. Ш. Акбаєва і ін. 

(2016), щелепи волосоїдів нагадують таких у мурах роду Formica. 

Дослідники відмічають, що щелепи Bovicola bovis в зімкнутому стані 

накладаються одна на другу, утворюючи невеликий отвір, по якому їжа 

потрапляє в глотку. Таким чином, щелепи виконують додаткову функцію 

фіксатора комахи на волосині, а також, разом з верхньою губою, беруть 

участь в процесі зішкрібування їжі. Проте вони не пристосовані для 

перегризання волосини. На голові волосоїдів знаходяться трьохчленикові 

булавоподібні вусики [81]. Волосоїди живляться клітинами епідермісу, 

виділеннями сальних і потових залоз, а також кров’ю і лімфою, що 

виступають з пошкодженої шкіри [82, 83].  

Збудник бовікольозу великої рогатої худоби – це постійний 

(стаціонарний) ектопаразит, у якого виражена гастральна видоспецифічність. 

Все життя комах – від яйця до імаго, перебігає на тілі тварини. Імаго живуть 

близько одного місяця. Самки після спарювання із самцями відкладають 20–

30 яєць, прикріплюючи їх за допомогою маткового секрету до волоска або 

шкіри тварини [84, 85]. 

Бовікольоз великої рогатої худоби часто реєструють в скотарських 

господарствах з низькими ветеринарно-санітарними показниками. Найбільшу 

екстенсивність інвазії та максимальну інтенсивність інвазії за бовікольозу 
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найчастіше реєструють в осінньо-зимовий і зимово-весняний періоди, коли 

поголів’я тварин знаходиться на стійловому утриманні. В цей час у тварин 

ущільнюється шерстний покрив. З потеплінням, у весняно-літній період, 

коли тварини линяють, їх шерстний покрив стає менш густим, нагрівається 

від сонячних променів на пасовищі або у літніх загонах, кількість комах 

стрімко зменшується. При цьому волосоїди мігрують на недоступні для 

сонячних променів ділянки тіла, наприклад, на підщелепову ділянку [86–88]. 

Зараження телят відбувається за контакту з інвазованими коровами під 

час ссання молока. Поза тілом тварини волосоїди здатні виживати упродовж 

кількох діб. Також можливе механічне перенесення комах обслуговуючим 

персоналом і через предмети догляду за тваринами [89]. 

Повзаючи по шкірі тварини, волосоїди зішкрібають і заковтують 

епідермальні клітини, травмуючи тим самим шкіру та її похідні. Вони 

подразнюють нервові закінчення на шкірі, викликаючи сильний свербіж. При 

живленні комахи виділяють в рану слину, яка перешкоджає згортанню крові, 

та є токсичною для організму тварини [90–94]. 

Клінічно хвороба проявляється по-різному, в залежності від 

інтенсивності ураження тварини волосоїдами. Наприклад, за високої 

інтенсивності інвазії відзначають занепокоєння тварини, через свербіж. Такі 

тварини вилизують сверблячі ділянки тіла і розчісують їх об сторонні 

предмети. Заражені тварини стають млявими, недостатньо споживають корм, 

швидко втрачають масу тіла, виснажуються. У дійних корів знижуються 

надої, а у телят – приріст живої маси [95]. 

За даними Р. М. Акбаєва і ін. (2015), у тільних корів можливі аборти. 

Таким чином, збиток від інвазії у великої рогатої худоби визначається не 

тільки зниженням молочної продуктивності, але й втратою приросту живої 

маси у молодняка та витратами на проведення лікувально-профілактичних 

заходів [96]. За клінічного огляду заражених тварин відмічається 

скуйовдження шерсті, алопеції та подряпини на шкірі, що виникають 
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внаслідок розчосів. Однак за низької інтенсивності інвазії клінічні прояви у 

тварин не виражені [30]. 

Експериментально встановлено, що за температури навколишнього 

середовища 14 °С волосоїди Bovicola bovis гинуть через 5 діб, а за 

температури 1–3 °С – вже на 3 добу. Тривалість життя волосоїдів 

коливається від 20 до 70 діб. За весь період життя самка здатна відкласти 

кілька десятків, а можливо й сотень яєць на волосини. Через 7–14 діб з яєць 

вилуплюються личинки, які за будовою схожі на імаго [80].  

Відмічено, що воші упродовж свого життя можуть запліднюватися 

кілька разів. Їх яйця (або гниди) оформлені щільною білою, блискучою 

оболонкою. Самки вошей після запліднення із самцем відкладають яйця 

через 3–12 діб за температури від 2 до 30 °С. За добу самка L. vituli зазвичай 

відкладає по два яйця – по одному на волосину середньої товщини на 

відстані 0,9–2,6 мм від шкіри. Всього самка відкладає за життя до 80 яєць. 

Самки H. еurysternus, на відміну від L. vituli, відкладають на одну волосину 

18 яєць. Взимку воші кріплять яйця ближче до кореня волоска, а влітку – до 

верхівки волоска. Для яйцекладки самки вошей зазвичай вибирають товсті, 

грубі волосини. Перед відкладанням яйця, із статевого отвору самки 

виділяється крапля маточного секрету, яка швидко загусає в зовнішньому 

середовищі та міцно фіксує яйце до шерсті тварини [97]. 

За даними Т. В. Гурової (2007) на території північно-східних областей 

України екстенсивність інвазії за сифункулятозу та бовікольозу суттєво 

коливається в залежності від сезону. У корів екстенсивність інвазії 

коливається від 31 до 86,7 %, у телиць − від 34,5 до 95,4 %, у телят взимку – 

100 %. При цьому інтенсивність інвазії коливається у корів у межах від 0–95 

до 2–417 екз, у телиць – від 0–276 до 0–292 екз, а у телят – 0–257 екз [98].  

За даними вчених Польщі Joannу N. Izdebska, Sławomirу Fryderyk 

(2011), екстенсивність інвазії за бовікольозу у бізона європейського 

становила 46 % при інтенсивності інвазії – 11 екз, а у великої рогатої худоби 
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– 29 %, при інтенсивності інвазії – 5 екз. Волосоїди надавали перевагу бокам 

тіла (у європейського бізона) і ділянкам шиї та спини (в інших тварин). 

Характерною була виражена сезонна динаміка за найбільшої інтенсивності 

інвазії взимку [99, 100].  

Англійськими науковцями були досліджені телята зі 100 ферм. 

Відмічалася інвазія вошами L. vituli на 56 фермах та H. еurysternus – на 11 

фермах, волосоїдами B. bovis – на 48 фермах. У телят реєструвалася інвазія 

кількома видами паразитів [101]. 

Ураження великої рогатої худоби волосоїдами і вошами завдає значних 

економічних збитків господарствам, їх власникам та веде до значного 

зниження молочної і м’ясної продуктивності, а в окремих випадках – до 

вибраковування і загибелі тварин [153]. 

На думку вчених, молочна продуктивність у корів знижується на 0,5–

2 л молока, тобто 10–20 % від добового надою, а упродовж стійлового 

періоду кожна корова втрачає 50–100 л молока. На 0,1 % знижується 

жирність молока. Маса тіла у молодняка на відгодівлі знижується на 10–

15 %, тобто 50–300 г за добу. За один період стійлового утримання заражене 

теля втрачає до 8–10 кг маси тіла [154–157]. 

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН 

(FAO), збитки від хвороб у розвинених країнах Америки та Європи 

становлять 10–20 % від вартості продукції тваринництва. В той же час збитки 

від хвороб у країнах з економікою перехідного періоду досягали 30–40 %. 

Щорічно збитки від ектопаразитозів у світовому масштабі, за даними ВОЗ, 

досягають 7 млрд. доларів, в Америці скотарство недоотримує до 608 млн. 

доларів.  

Отже, літературні джерела свідчать, що стаціонарні ектопаразити 

великої рогатої худоби є поширеною інвазією в скотарських господарствах 

багатьох країн світу. Науковцями встановлено, що інвазованість тварин 

вошами і волосоїдами має сезонний характер, а також залежить від породно-
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вікової сприйнятливості та умов утримання. Відомо, що ураження великої 

рогатої худоби вошами і волосоїдами завдає значних економічних збитків та 

призводить до зниження м’ясної та молочної продуктивності. Тому вивчення 

поширення даної інвазії серед великої рогатої худоби господарств північно-

східних областей України із визначенням сезонної та вікової динаміки 

хвороби є актуальним напрямом досліджень.  

1.2  Екологічні характеристики зоофільних мух, що реєструються у 

скотарстві 

Історично сформована практика стійлово-пасовищного утримання 

худоби є причиною тісного контакту тварин з комахами. Літаючі двокрилі 

комахи (Diptera) налічують 25 родин, які ділять на 95 родів, що включають 

257 видів. На території тваринницьких господарств та прилеглих пасовищ 

реєструють понад 89 їх видів. Вчені вважають, що лише три родини мух 

мають ветеринарне значення, а саме: сіра м’ясна муха Sarcophagidae, сині та 

зелені м’ясні падеві мухи Calliphondae, а також справжня муха Muscidae 

[102–106]. 

Нині ентомологи встановили, що фауна зоофільних мух на пасовищі та 

на території тваринницьких приміщень суттєво відрізняється [107–110]. На 

пасовищі тварин уражають представники родин Scathophagidae та 

Calliphoridae, а також Stomoxys calcitrans (Linnaeus, 1758), Haematobia irritans 

(Linnaeus, 1758), Haematobia stimulans (Meigen, 1824), Lyperosia irritans 

(Róndani, 1856), Wohlfahrtia magnifica (Schiner, 1862). Для тваринницьких 

ферм і приміщень властиві Musca domestica (Linnaeus, 1758), Muscina 

stabulans (Fallén, 1817) [111–115]. На думку А. М. Атаєва (2008), кількісний 

та видовий склад мух змінюється в залежності від умов утримання і 

наявності субстратів для розвитку личинок [116]. 

Зоофільні мухи є комахами з повним циклом перетворення та 

проходять чотири стадії розвитку: яйця, личинки, лялечки, імаго. Розмір мух 
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коливається від 4 до 15 мм. Вони мають сіре, зелене, чорне або коричневе 

забарвлення, вкриті волосинками та щетинками, з парою фасеткових очей та 

хоботком колючесисного або лижучого типів [117, 118].  

Найдрібніші мухи є представниками родини Muscidae. Це темно-сірі 

комахи, що включають кровосисних представників роду Stomoxys, 

Haematobia та Liperosia, а також некровосисних – Musca, Muscina та Fannia. 

Хатня муха Musca domestica (Linnaeus, 1758) – дрібна комаха сіро-бурого 

кольору із світлим черевцем. Для місць виплоду обирає фекалії, гній та 

вологі концентровані корми. Личинки можуть бути збудниками міазів. 

Дослідники вважають, що М. autumnalis (De Geer, 1776), М. larvipara 

(Porchinskiy, 1910) та М. amita (Hennig, 1964) є переносниками та 

проміжними хазяями збудників телязіозу великої рогатої худоби. Осіння 

жигалка Stomoxys calcitrans (Linnaeus, 1758) має хоботок, який різко виступає 

вперед, короткі щупальця та червону смужку на лобі. Коров’яча жигалка 

Haematobia stimulans (Meigen, 1824) завдовжки 6 мм та має щупальця і 

хоботок однакового розміру, коричневого кольору. Південна коров’яча 

жигалка L. titilans завдовжки 3,5 мм, жовто-бурого кольору [119–128]. 

Мухи родини Calliphoridae середнього розміру (зелена овочева муха 

Lucilia sericata (Meigen, 1826) завдовжки 7–10 мм), мають вкрите волосками 

тіло. Яйця відкладають у свіже м’ясо, рани, трупи. Весняна муха 

Protophormia terraenovae (Robineau-Desvoidy, 1830) синьо-зеленого кольору, 

має червоні очі, чорні голову, вусики та лапки. Літ весняної мухи 

починається навесні, коли ще не розтанув сніг. Синя м’ясна муха Саllірhora 

erythrocephala має червону голову та жовті щоки. Літ починає вона за 

температури повітря від 9 оС. Личинки цих мух спричиняють міази у тварин і 

людини [129]. 

Мухи родини Sarcophagidae – великі, сірого кольору із чорними 

смужками на грудях та прозорими широкими крилами. Сіра м’ясна муха 

Sarcophaga саrnaria (Linnaeus, 1758) завдовжки до 14 мм та вольфартова 
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муха Wohlfahrtia magnifica (Schiner, 1862) відкладають личинки, що 

спричиняють також міази у тварин і людини [37, 103]. 

Яйцекладні мухи розвиваються в чотири етапи, а живородні – 

починають розвиток зі стадії личинки. Весь цикл розвитку проходить від 12 

до 30 діб. Упродовж життя самки відкладають до 1000 яєць білого кольору, 

овальної форми до 1 мм завдовжки. Оптимальною для яйцекладки є 

температура не нижча за 17 оС. Яйця розвиваються 8–15 годин, після чого 

перетворюються на черв’якоподібні личинки. Складаються вони з 

псевдоцифалу, трьох грудних та десяти черевних сегментів, дихальця 

розміщені на задньому кінці. Личинки перетравлюють їжу зовні, випускаючи 

на неї травні соки. Живляться органічними рештками. Розвиток відбувається 

за температури субстрату 20–25 оС та вологості 48–80 % від трьох до семи 

діб. Після цього личинка змінює вологість субстрату на 20–40 % та за 

температури 20 оС через п’ять діб перетворюється на лялечку [130]. За 5–7 

діб після виходу імаго з лялечки, самки копулюють, що дає їй змогу 

відкладати запліднені яйця більше шести разів упродовж свого життя. 

Глазунова Л. А. і Никонов А. А. (2014) дослідили, що перший напад 

зоофільних мух на тварин починається з середини квітня. Посилюється 

активність мух у середині травня та набуває максимальної інтенсивності до 

середини червня. Наприкінці серпня, кількість нападаючих на корів 

зоофільних мух різко знижується та триває до кінця вересня [131]. 

Активність зоофільних мух складається з двох періодів протягом доби. 

Перший пік активності зафіксований з десятої до дванадцятої години, а 

другий пік – з шістнадцятої до двадцятої години. Кількість зоофільних мух 

різко знижується ввечері, з двадцять першої години та повністю 

припиняється з настанням сутінок [132].  

За даними М. А. Сотнікової (2008), першими починають напад на 

велику рогату худобу вранці, о сьомій-восьмій годині Haematobia stimulans 

(Meigen, 1824), та продовжують бути активними до дев’ятнадцятої-двадцятої 
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години. Проте активний напад цих мух починається вранці, з дев’ятої 

години, за температури повітря до 15 оС з максимальною активністю в 

обідню пору, о тринадцятій-п’ятнадцятій годині. Сезонна динаміка мух 

характеризується двома підвищеннями їх чисельності упродовж літа. 

Перший відмічається з кінця червня і триває до середини липня, а другий – з 

середини серпня. Для цих мух привабливі живителі темної масті [133].  

Слідом за гематобіями починають напад Lyperosia irritans (Róndani, 

1856). З квітня по першу декаду травня, L. іrritans активні з восьмої до 

тринадцятої-чотирнадцятої години, з червня по серпень – з шістнадцятої до 

двадцять першої години та з сімнадцятої до двадцять другої години [134]. У 

період з кінця травня та на початок червня відмічається найбільша 

чисельність малої коров’ячої жигалки в ранковий час. Наприкінці серпня, 

коли ранки холодні, найбільша активність комах відмічається у вечірній час. 

Мала коров’яча жигалка є пасовищною комахою. На тварині розміщується 

поблизу рогів [135, 136].  

Після L. іrritans починають напад St. сalcitrans. В травні-червні літ 

починається о десятій і триває до дев’ятнадцятої години з піком активності з 

одинадцятої до тринадцятої години. У липні та серпні їх активність 

розпочинається вранці з шостої години і триває до заходу сонця [137]. 

Машкей А. М. і ін. (2011), визначили 10 видів зоофільних мух 

лісостепової зони України. З них кімнатна муха займає основні біотопи, 

тваринницькі приміщення, літні табори і становить 38,4 %. Осіння жигалка 

мешкає в літніх таборах та тваринницьких приміщеннях – 32,4 %. Сіра 

корівниця мешкає переважно в літніх таборах і на пасовищах та становить 

19,2 %. На долю цих видів зоофільних мух припадає 90 % від всієї їх 

кількості [138, 139]. На території Лісостепу та Полісся, на думку дослідників, 

масовою популяція мух була у вересні за середньодобової денної 

температури повітря 19–21 оС та за нічної середньої температури 8–12 оС. 

Незважаючи на задовільний санітарний стан у господарстві, сезонне 
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поширення зоофільних мух стрімко розвивалося. Серед виявлених комах 

понад 90 % становили мухи-жигалки [140]. 

Вченими описана екологія зоофільних мух на території Данії. Так на 

території країни налічується 64 види зоофільних мух, 24 з них фіксуються 

всюди. Відмічалася висока інтенсивність інвазії за нападу L. іrritans. Цей 

показник досягав 250–500 комах на коровах і втричі більше на биках [141]. 

Ose G. A. та Hogsette J. A. (2014) описували сезонну динаміку 

зоофільних мух південно-східної Австралії. Найчастіше реєструвалися Musca 

domestica L., Stomoxys calcitrans L. та Physiphora clausa Macquart. Musca 

domestica набувала активності з жовтня по червень. Літ Stomoxys calcitrans 

(Linnaeus, 1758) відмічали з вересня по листопад та з березня по травень 

[142]. 

Комахи є резервантами та переносниками великої кількості збудників 

інфекційних хвороб, таких як E. coli, Salmonella, Shigella та Streptococcus spp., 

а також інвазій. Однією з першопричин спалахів інфекцій в господарствах 

найчастіше можуть бути комахи [143–152]. 

Таким чином, з’ясовано, що фауна зоофільних мух суттєво 

відрізняється за різних форм утримання великої рогатої худоби. Вченими 

різних країн описані біологічні особливості, а також сезонна і добова 

динаміка зоофільних мух у скотарстві. Тому актуальним є доповнення даних 

щодо поширення зоофільних мух у скотарських господарствах північно-

східних областей України, а також вплив комах на молочну продуктивність 

корів.  

1.3 Патогенний вплив волосоїдів і вошей на організм великої 

рогатої худоби 

За даними окремих дослідників, в інвазованих волосоїдами і вошами 

телят і молодняка великої рогатої худоби, на шкірі помітне запалення [30]. Із-

за свербежу тварини вилизують окремі ділянки шкіри. З часом їх шкіра 
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сильно запалюється, з’являються тріщини, випадає шерсть. На інших 

ділянках шкіри шерсть скуйовджується. Телята весь час занепокоєні, труться 

об стіни і загорожу, постійно облизують місця свербежу та виснажуються 

[31]. У заражених тварин порушується обмін речовин та відбуваються  

морфологічні і біохімічні зміни в їх показниках крові [158–160]. 

У заражених телят наслідком важкої інвазії вошами є анемія. У таких 

тварин реєструється зниження кількості еритроцитів та вмісту гемоглобіну 

[161–167].  

На думку D. F. Twomey і T. R. Crawshaw (2003), анемія у телят, є 

постійним явищем важкої інтоксикації їх організму [172]. 

Дослідники D. A. Guss, M. Koenig та E. M. Castillo (2011), вивчали 

показники крові в інвазованих вошами телят. Відмічали у них прискорення 

ШОЕ та зниження рівня заліза [168]. 

Sharif A. і ін. (2014) виявляли у хворих телят нормоцитарну гіпохромну 

анемію, спостерігали збільшення вмісту глюкози і гама-глобуліну та 

зниження рівня кальцію і натрію [169]. 

Singh J. (2014) встановив, що зараження телят вошами спричиняє 

збільшення в сироватці крові вмісту білка та глобулінів [170]. 

За даними D. D. Colwell (2014), у молодняка великої рогатої худоби 

відмічалося збільшення рівня антитіл з 2 по 4 тиждень інвазії [171]. 

За даними О. Nafstad і Н. Grоnstоl (2012), на шкірі тварин виявляється 

чимало травм. Так травми шкіри на шиї і плечах становлять 68 %, на грудних 

кінцівках і нижній частині шиї – 39 %. Дослідники відмічають, що частота 

ушкоджень була вищою взимку та на початку весни, а влітку і на початку 

осені – низькою. Вони також повідомляють і про тривалий (до 4 місяців) 

процес загоєння шкірного покриву у телят і молодняка великої рогатої 

худоби [173]. 

Nafstad O. (2012), встановив, що після зараження вошами, а потім 

одужання, у 38 % телят і молодняка великої рогатої худоби на шкірі 
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залишаються структурні пошкодження у вигляді світлих цяточок і плям. Для 

відновлення структури шкіри потрібно 12 місяців [173]. 

На думку багатьох дослідників, діагноз на бовікольоз і сифункулятоз у 

великої рогатої худоби, можна поставити досить легко – потрібно виявити 

самих паразитів на шкірі. Проте традиційно діагноз ставлять комплексно з 

урахуванням клінічних ознак, епізоотологічних даних, а також 

мікроскопічного дослідження самих паразитів [65, 69, 71, 80, 85]. 

Підозра про наявність волосоїдів або вошей у великої рогатої худоби 

повинна виникати за появи свербежу, розчісувань, місцевих запальних явищ і 

алопецій. Основний метод діагностики – ретельний огляд худоби та 

виявлення збудників на шкірі та їх яєць на шерстному покриві. Ектопаразитів 

у зимовий період легко виявити неозброєним оком на тлі світлого волосяного 

покриву шкіри спини, шиї, кореня хвоста і навколо рогів, влітку вони 

розміщуються на ділянках шкіри, захищених від прямих сонячних променів 

[15]. 

Для підтвердження діагнозу на бовікольоз та сифункулятоз, крім 

клінічного огляду, можна відбирати шерсть з найбільш ушкоджених ділянок і 

досліджувати під мікроскопом та виявляти яйця (їх називають ще й гниди) 

збудників. У разі виявлення слід перевірити яйця на життєздатність. Живі 

яйця світлі, блискучі, повні, при роздавлюванні лопаються, чого не 

відбувається у мертвих [15]. 

Рибничек Я. (2013) запропонував скоч-тест для виявлення постійних 

ектопаразитів [174]. 

Волосоїдів і вошей слід відрізняти під мікроскопом за малого 

збільшення, а також диференціювати спричинену ними інвазію від інших 

хвороб у тварин, зокрема екзема, короста, лишай і ін. [15]. 

Отже, вчені наголошують, що для постановки діагнозу достатньо 

виявити збудників на тілі хазяїна, проте традиційно діагноз ставлять 

комплексно. Науковці різних країн вивчають морфологічні особливості 
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вошей та волосоїдів, клінічний прояв ураження даними паразитами, їх 

епізоотологію, структурні зміни шкіри, вплив на гематологічні та біохімічні 

показники крові. Таким чином, літературні дані вимагають доповнень щодо 

вивчення особливостей патогенного впливу паразитичних членистоногих на 

велику рогату худобу. 

1.4  Превентивні заходи за ектопаразитозів великої рогатої худоби 

У сучасний період розвитку ветеринарної медицини відомо ряд 

превентивних заходів, що проводяться у господарствах України і за її 

межами. Крім того, виробниками запропоновано чимало лікувальних і 

профілактичних протипаразитарних препаратів [175–178]. Так в якості 

інсектицидів проти постійних ектопаразитів великої рогатої худоби 

застосовують різноманітні речовини, що входять до наступних класів 

хімічних сполук: хлорорганічні галогенопохідні, похідні аліциклічних, 

аліоратичних ароматичних вуглеводів, фосфорорганічні, похідні 

карбамінової, карбаматів, синтетичні піретроїди і ін. [179–185]. 

Значним досягненням свого часу було введення у виробничу практику 

для боротьби з паразитичними комахами і кліщами хлорованих вуглеводнів, 

зокрема дихлор діфенілтріхлоретана (ДДТ), який був відкритий ще у 1939 

році Паулем Мюллером, а також гексахлорциклогексану (ГХЦГ). Проте 

найбільш широке застосування знайшли хлор- і фосфорорганічні сполуки, які 

показали досить високу згубну дію проти вошей. З хлорорганічних 

препаратів для тварин всюди застосовувався хлордан, токсафен, 

метоксихлор, ліндан [186–189]. 

Wall R. і ін. (2007), для знищення ектопаразитів на великій рогатій 

худобі м’ясного і молочного напрямів застосовували кумафос у формі 4–

25 % розчинів, фамфос (13 %), фентіон (3 і 20 %), ГХ-118 (11,6 %), 

тріхлорфон (8 %) [190]. 
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Нині чимало уваги приділяється аналогам піретроїдних сполук, до яких 

відносяться синтетичні піретроїди [114, 185]. Механізм дії піретроїдів на 

організм членистоногих полягає у блокуванні нервів, що, як наслідок, 

викликає параліч самих комах. За клінічних проявів отруєння у 

членистоногих піретроїди діляться на два типи. Препарати першого типу 

викликають підвищену активність комах, тремор, порушення координації 

рухів і параліч. Вплив піретроїдів другого типу призводить до поступової 

деполяризації нервових закінчень і подальшої блокади провідності нерва, що 

супроводжується паралічем [191]. Препарати групи піретроїдів мають різний 

ступінь токсичності для теплокровних тварин. Тривале застосування 

синтетичних піретроїдів викликає у комах набуту стійкість (групову та 

перехресну) [184].  

Nafstad О. і ін. (2012), у своїх дослідженнях довели високу 

ефективність синтетичних піретроїдів і, зокрема, дельтаметрину і 

флуметрину за дворазової обробки тварин з інтервалом у 21 добу [173]. 

Кутеков В. А. і ін. (2005), дослідили і встановили високу ефективність 

дельциду у 2,5 %, 0,05 % і 0,005 % водних концентраціях за ектопаразитозів у 

продуктивних тварин [192]. 

Використання 1 % цифлутрину (8–16 см3 залежно від маси тіла 

тварини) спричиняло зниження популяції вошей до 35 доби і становило 

95,55 % [185].  

Гіченков С. Г., Тимофеєв Б. А. і Горлов І. Ф. (2004), на інвазованих 

вошами телятах, встановили високу інсектоакарицидну активність 

композиції креоліну з циперметрином (креолін-Х) порівняно з окремо 

взятими циперметрином (хінміксом) і креоліном [193].  

Бондаренко В. О. (2005), відмічає високу, 96,1 %, інсектоакарицидну 

ефективність креоліну за сифункулятозу у великої рогатої худоби методом 

обприскування у 0,005 % концентрації [194]. 



42 
 
 

Окремі дослідники також відмічають інсектоакарицидну ефективність 

цигалотрину і циперметрину у різних концентраціях методом обприскування 

продуктивних тварин за ектопаразитозів. Їх розчини виявилися ефективними 

проти вошей через 3, 6 і 9 тижнів після останнього використання. В той же 

час циперметрин, використаний шляхом імпрегнування вушних бирок, не 

завжди давав позитивний ефект, особливо проти L. vituli та S. capillatus [66].  

Дослідники відзначають, що одноразове підшкірне застосування 

івомеку звільняло тварин від всіх видів вошей на весь період спостереження 

– 3, 6 і 9 тижнів після лікування [203]. Подібні результати отримали 

Titchener, Okursoy S. (2007). Вони встановили ефективність обробки великої 

рогатої худоби 0,1 % розчином циперметрину. Воші гинули упродовж 4 діб 

після обробки. Тому повторного зараження тварин не спостерігалося ще 

упродовж 24–35 діб після обробки зазначеним препаратом [195]. 

Препарат Байофлай Пур-он проявив високу лікувальну ефективність в 

дослідженнях Т. В. Гурової (2007). Інсектицидний вплив препарату на вошей 

спостерігався вже через 20 хв. Термін профілактичної дії препарату 

становить 42–45 діб. Зазначений препарат зручний у застосуванні в усі пори 

року і не виділяється з молоком у корів [98]. Для телят і молодняка великої 

рогатої худоби доцільно застосовувати бровермектин-гранулят, який в дозі 

11,25 г на 50 кг маси тіла забезпечує високу лікувальну ефективність з 

терміном захисної дії в 40–42 діб за умови згодовування разової дози 

упродовж п’яти діб [98]. 

Мулугета Н. С. і ін. (2002) відмічають, що неостомазан також виявляє 

високу інсектицидну дію щодо волосоїдів та вошей. За обробки великої 

рогатої худоби діспуром методом обприскування в дозі 10 см3 на 50 кг маси 

тіла інсектицидна дія проявлялася через 3–12 годин, а за обробки авертином 

у дозі 1 см3 на 50 кг – через 12–48 годин. За обприскування великої рогатої 

худоби різних вікових груп емульсією неостомазану у розведенні 1:600 воші 

і волосоїди гинули через 6–12 годин [196]. 
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За досліджень A. Onur Girişgin і ін. (2011), висока лікувальна 

ефективність 1 % флуметрину у телят за ектопаразитозів проявлялася 

упродовж 5 тижнів [197]. 

Багамаєв Б. М. (2012) дослідив, що дельтметрин у формі 0,5 % дусту 

проявив високу лікувальну ефективність проти вошей у великої рогатої 

худоби [198]. Також обробка великої рогатої худоби ектоцином-5 у 

розведенні 1:1000, двічі з інтервалом у 10 діб та цифлутрином 10 см3 на одну 

тварину одноразово, виявилася високо ефективною проти вошей [198]. 

За результатами досліджень Н. Г. Гусейнова (2010), ніацид-премікс у 

дозі 2–3 мг на 50 кг маси тіла, має високу лікувальну ефективність за 

сифункулятозу в телят і молодняка великої рогатої худоби [199]. 

Манджиєв О. X. і Гусейнов Н. Ж. (2005) встановили, що ніавет містить 

комплекс натуральних (негідрованих) авермектинів групи В, який у дозі  

200 мкг/кг маси тіла за ефективністю не поступається відомим аналогам 

(аверсект-2, баймек, ніацид). Після застосування ніавету відмічається 

збільшення приросту маси тіла тварин і становить 0,696–0,864 кг/добу. 

Екстенсефективність ніавету коливається в межах 90–100 % [200]. 

Hadley P. J., Forbes A. B. і ін. (2005), провели 8 випробувань 

ефективності напівсинтетичного гомолога авермектинів – еприномектина у 

дозі >500 мкг/кг маси тіла тварин за місцевого застосування його проти 

вошей. Після обробки, упродовж всього досліду, який тривав 8 тижнів, воші 

не виявлені у жодної тварини [201]. 

Окремі дослідники відмічають високу лікувальну ефективність 

флупексу в 1 % концентрації через 72 години після обробки тварин проти 

вошей. Повторне зараження вошами вже спостерігалося через 3 тижні [202]. 

Ahammed M., Ali M. A. і ін. (2017) виявили високу лікувальну 

ефективність напівсинтетичного авермектину – івермектину в досліді на 

8000 головах молодняку великої рогатої худоби. Препарат проявив себе як 

хороший антигельмінтик і інсектоакарицид. За підшкірного введення в дозі 
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200 мкг/кг маси тіла тварини, екстенсефективність препарату становила 

95 %. Ефективність препарату зберігалася упродовж 56 діб після введення 

[203]. 

За даними окремих дослідників, високу лікувальну ефективність за 

сифункулятозу у великої рогатої худоби, проявляє івермаг у дозі 0,2 мг/кг 

маси тіла підшкірно одноразово. Через 10 діб екстенсефективність препарату 

становила 100 %, а через 20 і 30 діб – 91,7 і 83,4 % відповідно. Після 

повторного введення препарату тварині, його ефективність зберігається 

упродовж 30 діб [203]. 

Сафіуллін Р. Т. і Сємьоничев А. В. (2006), рекомендують застосовувати 

продуктивним тваринам у стійловий період, з грудня по березень, ганамектин 

у дозі 1 см3 на 50 кг маси тіла двічі, з інтервалом у 7 діб, для лікування і 

профілактики сифункулятозу [204]. 

Skogerboe T. L. і ін. (2000), дослідили лікувальну та профілактичну 

ефективність дорамектину в дозі 500 мкг/кг маси тіла за сифункулятозу в 

телят і молодняка великої рогатої худоби. Екстенсефективність препарату 

становила 98,5 % і тривала упродовж 4 тижнів [205]. 

Якубовський М. В. (2004), рекомендує в квітні перед вигоном тварин 

на пасовище і після постановки їх на стійлове утримання, проводити обробки 

1 % розчином дектомаксу в дозі 200 мкг/кг маси тіла за ектопаразитозів 

[206]. 

За даними П. Д. Гурського і Д. С. Стасюєвича (2013), популяція вошей 

після обробки телят хлорфенапіром знижується і становить не більше 90 %. 

Побічних дій від застосування хлорфенапіра у великої рогатої худоби 

дослідники не спостерігали [207]. 

Шаповалова А. І. і ін. (2005) для лікування телят за ектопаразитозів 

застосували 2 % розчин медіатріну в дозі 1 см3 на 50 кг маси тіла. Препарат 

представляє собою суміш глікозидів і продуктів їх гідролізу. Його 

екстенсефективність становила 100 % [208]. 
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Cleale R. M. (2004), встановив високу лікувальну ефективність за 

сифункулятозу 10 % розчину моксидектину в дозі 1 мг/кг маси тіла тварини 

[209]. Дослідники P. E. Kaufman, J. B. Campbell і D. D. Colwell (2010), також, 

довели високу ефективність 10 % розчину моксидектину в дозі 0,2 мг/кг маси 

тіла за сифункулятозу у молодняка великої рогатої худоби. Його 

екстенсефективність становила 96,7 % [210–213]. 

Удавлієв Д. І. (2011) дослідив, що аеральфарм у формі аерозолю, один 

балон на 8–9 телят, за одноразового застосування, виявляв високу лікувальну 

ефективність за ектопаразитозів [214]. 

Ломідзе С. (2011) пропонує застосовувати розчин препарату 

рослинного походження КК-86 шляхом занурення тварин 2–3 рази з 

експозицією 1–2 сек у ємність або ж робити аплікацію на шкіру з інтервалом  

24 години до повного одужання (від 2 до 7 діб) [215]. 

В сучасній ветеринарній практиці накопичено величезний досвід з 

підтвердженою ефективністю та контролем чисельності зоофільних мух, 

методом деларвації [216–228]. Для цього використовують ефективні 

біологічні засоби, розроблені для контролю популяції личинок мух на стадіях 

їх біологічного розвитку. У науковій літературі, детально описані методи і 

способи застосування 1–3 % водних розчинів турингіну (b-екзотоксин 

ентомопатогенних бактерій Bacillus thuringiensis Berliner) та бітоксибациліну 

(білкові кристали та спори культури Bacillus thuringiensis var. Thuringiensis), а 

також застосування ювенільних гормонів, що діють як регулятори росту і 

розвитку комах. Ефективність цих заходів підвищується при одночасній 

установці в тваринницьких приміщеннях і комплексах інсектицидних 

біологічних приманок, клейових, електричних і світлових пасток [229–232]. 

Науково-дослідні роботи, спрямовані на пошук ефективних 

високопатогенних біологічних агентів-регуляторів чисельності комах, 

привели до відкриття BTI (Bacillus thuringiensis ssp. Israelensis). Виняткова 

специфічність наведеного бактеріологічного штаму і його нешкідливість для 
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гідробіонтів, а також відсутність резистентності, визначили його як найбільш 

перспективним ларвіцидом [233–239]. Пізніше був виділений 

високопатогенний штам – Bacillus sphaericus. Наступним етапом були 

розроблені препарати, призначені для обробки водойм, що складаються зі 

спор цих бактерій і згубно впливають на личинок ряду Heteroptera, 

Hymenoptera, Mallophaga, Nematoda та Protozoa. Нині перераховані вище 

штами є об’єктом інтенсивних наукових досліджень [240–243]. Отримані 

дані дозволяють вивчити генетичні детермінанти токсиноутворення, 

визначити механізм дії, а також молекулярно-біологічні особливості 

інсектицидних токсинів, синтезованих даними штамами [244–249]. 

Також широко відомі способи обприскування шерстного покриву 

тварин ефірними маслами-репелентами (масло цітронели, лаванди, шизандри 

і ін.). Слід відмітити, що такі способи обробок тварин практично недоцільні з 

урахування недостатньої їх ефективності, високої вартості і специфічного 

запаху ефірних масел [250, 251]. 

Для знищення зоофільних мух рекомендований широкий ряд 

інсектоакарицидів, призначених як для обробки приміщень, так і самих 

тварин [252–260]. Застосування інсектицидів дозволяє значно знизити 

чисельність популяції комах, минаючи ризики передачі збудників хвороб 

іншим тваринам [261, 262]. Однак використання різних інсектицидів (ХОС, 

ФОС, карбамати і ін.) призводять до забруднення навколишнього 

середовища і виникнення резистентності у популяцій до перерахованих 

сполук [263–272]. 

Для теплокровних тварин низька токсичність і тривалість дії ставить 

синтетичні піретроїди поза конкуренції з іншими групами хімічних засобів, 

зокрема для обробки великої рогатої худоби [273–278]. 

Високу ступінь захисту забезпечує застосування спеціально 

влаштованих пристосувань для кріплення на тіло тварини, які складаються з 

твердого носія, в структурі якого гомогенно розподілені високотоксичні для 
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комах речовини [279, 280]. Практичне застосування цього методу вперше 

було здійснено в 1970 році для захисту великої рогатої худоби від малої 

коров’ячої жигалки (Наеmatobia irritans). За спостереженнями Міроненко 

А. В. (2020), одягнені воскові бруски, що містять кротоксіфос, 23–33 % 

тварин, сприяли захисту всього стада від мух-жигалок упродовж одного 

тижня, а за використання імпрегнованих дихлофосом смоляних нашийників, 

брусків на шийних ланцюжках і вушних бирок – одного місяця [281]. 

Найбільш раціональним виявилося використання для продуктивних 

тварин вушних бирок. Їх розмір 8,5×6 см і маса 10–20 г. Виготовлені вони з 

начиненого інсектицидом наповнювача, надійно захищають продуктивних 

тварин на тривалий час, виконуючи репелентні та інсектицидні властивості 

одночасно. Кожна бирка забезпечена пластиковим утримувачем, що дозволяє 

закріплювати її у вусі тварини. Однак операція протягування бирки може 

призводити до розвитку некрозу тканин вуха, внаслідок чого ефективність її 

істотно знижується. З огляду на цю обставину, окремі дослідники 

рекомендують кріпити бирки на тваринах без пошкодження тканин [281]. 

Паралельні дослідження з визначення ефективності застосування 

інсектицидів однієї групи в формі розчинів і вушних бирок, свідчать на 

користь останніх, як за ефективністю, так і за тривалістю термінів захисної 

дії [282]. Sonja Lise Swiger, Richard D. Payne (2017) встановили, що за один 

тиждень після забезпечення корів двома бирками, які містять циперметрин, 

рівень піретроїду становив 5,5±2 мг/кг шерсті. Через сім тижнів цей рівень 

знизився до 3,4±0,5 мг/кг, причому концентрація препарату на боках тварин 

була вищою, ніж на інших ділянках тіла [282]. 

Застосовуючи вушні бирки проти двокрилих комах, немає необхідності 

одягати їх кожній тварині в стаді, оскільки активне переміщення мух на 

пасовищі обов’язково призведе до досить тривалих контактів з вже 

обробленими тваринами, для того, щоб комахи встигли отримати летальну 

дозу інсектициду. Так, у корів з двома бирками, що містять суміцидин, тільки 
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у 70–90 % тварин у стаді, досягався повний контроль малої коров’ячої 

жигалки упродовж 5–6 місяців [283].  

Harvey Т. L. і Brethonr J. R. (2020), дослідили, що вушні бирки, які 

містять 7,5–8,5 % розчину суміцидину, забезпечують захист всього стада на 

95–100 % упродовж 17–24 тижнів. При цьому зниження чисельності мух-

жигалок на коровах спостерігалося вже через 2 години, а повне їх звільнення 

– через 24 години [281]. 

За даними В. Н. Шевкопляс (2004), найбільш прийнятним засобом для 

дезінсекції місць утримання тварин за ектопаразитозів, є циперметрин у 

формі термоаерозоля. У його складі безфенольний креолін і розчин 

циперметрину. Цей препарат в особливих умовах можна використовувати у 

присутності тварин. Дослідження щодо переносимості препарату свідчать  

про відсутність клінічних змін у телят на трьохкратне збільшення ефективної 

дози. В місцях утримання тварин рекомендується проводити дві 

профілактичні обробки – навесні і восени [284]. 

Отже, згідно літературних даних, вчені різних країн описують 

профілактичні та лікувальні заходи проти постійних ектопаразитів великої 

рогатої худоби. Застосовують різноманітні речовини, серед яких відмічають 

ефективність синтетичних піретроїдів. Тому актуальним залишається 

питання визначення особливостей інсектицидного впливу речовин даної 

групи щодо окремих видів паразитичних членистоногих. 

Висновок до Розділу 1 

Аналіз літератури показав, що ектопаразитози великої рогатої худоби 

набувають значного поширення в тваринницьких господарствах як 

розвинених країн світу, так і тих, що розвиваються. Дана група хвороб 

приносить істотний економічний збиток скотарству. Незважаючи на те, що 

ектопаразитози великої рогатої худоби привернули увагу багатьох авторів, 

дослідження, присвячені питанням патогенезу, імунітету, 
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патоморфологічним змінам в організмі тварин, уражених ектопаразитами, 

відсутні. 

Незважаючи на безліч наукових робіт і публікацій, що стосуються 

різних аспектів вивчення ектопаразитозів великої рогатої худоби, питання 

поширення їх і, зокрема, на території Східної частини Європейського Союзу 

та методів боротьби з ними, залишаються досить актуальними і нині. 

Це обумовлено, в першу чергу, недостатнім вивченням біолого-

екологічних особливостей постійних і тимчасових ектопаразитів, а також 

необхідністю в постійному моніторингу видового складу і чисельності 

окремих видів комах, в зв’язку зі зміною клімату.  

Провівши аналіз досліджень вчених з’ясовано, що основний засіб у 

боротьбі з ектопаразитами – це хімічна дезінсекція. Ринок ветеринарних 

препаратів кожні 5–10 років пропонує нові інсектицидні засоби. Проте 

комахи швидко стають резистентними до нових препаратів. Тому 

підприємства з виготовлення ветеринарних препаратів мають постійно 

працювати на випередження. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Дисертаційну роботу виконано упродовж 2017–2021 рр. у лабораторії 

кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості 

продуктів тваринництва Сумського національного аграрного університету. 

Окремі дослідження проводились у лабораторії кафедри епізоотології та 

паразитології та у навчально-науковій лабораторії електронної мікроскопії, а 

також у відділах бактеріологічному, імунологічному, хіміко-

токсикологічному з мікологією та секторі паразитологічному з 

іхтіопатологією Сумської регіональної державної лабораторії Державної 

служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів. 

Виробничі дослідження проводилися у сільськогосподарських 

підприємствах та одноосібних селянських господарствах Сумської та 

Полтавської областей. Експериментальні дослідження проведені в умовах 

ТОВ агрофірма «Хоружівка» Сумської області, ПАФ «Петрівка» та СТОВ 

«Славутич» Полтавської області.  

Експериментальна частина роботи виконувалась з урахуванням 

«Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», схвалених на 

Національному конгресі з біоетики (Київ, 2011) та узгоджених із 

положеннями «Європейської конвенції про захист хребетних тварин», які 

використовуються для експериментальних та інших наукових цілей 

(Страсбург, Франція, 1985). 

Дослідження виконували у чотири етапи. 

Схема проведених досліджень наведена на рис. 2.1 
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Рис. 2.1 Схема проведення досліджень 

Етап 1. Вивчення епізоотичної ситуації щодо ектопаразитозів великої 

рогатої худоби в Сумській і Полтавській областях 

Етап 2. Визначення впливу паразитичних членистоногих на 

гематологічні показники інвазованих тварин 

Етап 3. Визначення ефективності інсектицидних препаратів за 

паразитування постійних та тимчасових членистоногих у великої рогатої 

худоби 

Етап 4. Розробка науково-обгрунтованих заходів за паразитування 

постійних та тимчасових членистоногих у великої рогатої худоби 

Визначення 

видового складу 

паразитичних 

комах 

 

Сезонна, вікова та 

породна 

сприйнятливість 

тварин  

Мікробоносійство 

Bovicola bovis 

Визначення інсектицидної ефективності водних розчинів 

цифлутрину відносно імаго Boviсola bovis in vitro 

Визначення інсектицидних та репелентних властивостей 

препарату Цифлур за бовікольозу, сифункулятозу великої 

рогатої худоби та відносно зоофільних мух 

Визначення інсектицидної дії препарату Цифлур-комбі 

Визначення морфологічних та біологічних показників 

крові великої рогатої худоби у процесі застосування 

препарату Цифлур 
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На першому етапі досліджень проводили моніторингові дослідження 

щодо поширення постійних та тимчасових членистоногих у великої рогатої 

худоби на території Полтавської та Сумської областей. 

У першій серії дослідів вивчали видовий склад та поширення постійних 

ектопаразитів великої рогатої худоби.  

Для визначення поширення волосоїдів та вошей серед великої рогатої 

худоби у господарствах різних виробничих потужностей паразитологічному 

дослідженню було піддано поголів’я великої рогатої худоби різних статево-

вікових груп (корови, нетелі, телиці парувального віку та телята) та порід 

(голштин чорний, українська чорно-ряба та симентальська породи), яке 

утримували в умовах ТОВ агрофірма «Хоружівка» Сумської області, ПАФ 

«Петрівка» та СТОВ «Славутич» Полтавській області, а також вибірково 

обстежували тварин, що утримувалися в одноосібних селянських 

господарствах Сумського, Роменського та Охтирського районів Сумської 

області та Миргородського району Полтавської області. Були сформовані 

групи корів (n=580), нетелей та телиць парувального віку (n=260) і телят 

(n=340). Обстеження великої рогатої худоби проводили в період зимово-

стійлового та літньо-пасовищного утримання. 

Тварин досліджували шляхом огляду шкірно-шерстного покриву в 

ділянках ділянках між лопаток, попереку та крупу, грудної клітки, в ділянці 

підгруддя, шиї, ділянці ріг, очей та носа, а також кінцівок. Зібраних 

ектопаразитів поміщали у скляні ємності, заповнені 70 % етиловим спиртом. 

Ідентифікацію збудників проводили у паразитологічному відділі Сумської 

регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби за використання 

світлової мікроскопії (мікроскоп ЛОМО БИОЛАМ Р-11, об’єктив 9х0,20), а 

також в лабораторії електронної мікроскопії факультету ветеринарної 

медицини Сумського національного аграрного університету при застосуванні 

методів електронної мікроскопії [285]. 
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Для визначення екстенсивності та інтенсивності інвазії постійними 

ектопаразитами проводили дослідження в скотарських господарствах 

Сумської області. Шляхом клініко-паразитологічного обстеження визначали 

екстенсивність інвазії. Шляхом огляду шкірно-шерстного покриву визначали 

ураження тварин волосоїдами і вошами, а також визначали їх топографію на 

тілі в ділянках між лопаток, попереку та крупу, грудної клітки, в ділянці 

підгруддя, шиї, ділянці ріг, очей та носа, а також кінцівок. Дані дослідження 

були проведені за зимово-стійлового та літньо-пасовищного сезону 

утримання. Екстенсивність інвазії (ЕІ, %) розраховували за формулою: 

ЕІ = n/N × 100%, 

де n – кількість заражених тварин;  

N – кількість досліджених тварин.  

Інтенсивність інвазії визначали шляхом підрахунку кількості паразитів 

(в місцях локалізації з високою концентрацією паразитів). Підрахунок 

здійснювали на ділянках шкіри тіла тварини площею 100 см2. Для цього 

використовували чотирикутну рамку з дротом, що розділяє рамку на 25 

квадратів. При проведенні обліку рамку щільно прикладали до тіла тварини і 

обводили вазеліновою олією з метою уникнення переповзання ектопаразитів 

з ділянки дослідження [286]. 

Сезонну динаміку ураження великої рогатої худоби постійними 

ектопаразитами вивчали в умовах ПАФ «Петрівка» та СТОВ «Славутич» 

Полтавській області. Дослідження щодо визначення локалізації ектопаразитів 

H. eurysternus, L. vituli, В. bovis на тілі великої рогатої худоби проводили 

щомісяця впродовж календарного року. Для цього в кожному з обстежуваних 

господарств було відібрано три групи по 15 тварин у кожній, трьох вікових 

груп (корови, телята, нетелі і телиці парувального віку) [287].  

Всього досліджено 1180 голів великої рогатої худоби. 
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У другій серії дослідів вивчали видовий склад та поширення зоофільних 

мух у скотарських господарствах та приміщеннях тваринницьких ферм [288], 

що належать ТОВ агрофірма «Хоружівка» Сумської області.  

Обстежено 270 голів великої рогатої худоби української чорно-рябої, 

симентальської та породи голштин. З них: 90 голів – віком від 2 до 8 років, 

90 голів – нетелі, 90 голів – телята від 2-х тижневого віку до року. Визначали 

екстенсивність (ЕІ, %) та інтенсивність (ІІ, екз/тв.) інвазії. 

У третій серії дослідів вивчали мікробоносійство Bovicola bovis. 

Виявлених ектопаразитів поміщали в пробірки з 70 % етиловим спиртом. 

Видову ідентифікацію ектопаразитів проводили в умовах сектору 

паразитологічного відділу патоморфологічного, а мікробіологічні 

дослідження зібраної ектопаразитофауни здійснювали в умовах 

бактеріологічного відділу Сумської регіональної державної лабораторії 

Держпродспоживслужби [289, 290].  

З виділених бовікол на фізіологічному розчині виготовляли гомогенат у 

співвідношенні 1:10. Отриману суспензію висівали на поживні середовища. 

[290, 291]. Бактеріологічні дослідження проводили на поживних 

середовищах, використовували МПА та МПБ. Бактерії роду Listeria spp. 

культивували шляхом посіву в середовище Фрейзера (спочатку первинно 

збагачене за температури 30 ºС, після цього – вторинно збагачене за 

температури 37 ºС). З обох середовищ робили пересів на агари Палкам і 

Оксфорд. Для виділення бактерій роду Salmonella spp. здійснювали посів у 

бульйон Мюллера-Кауфмана та селенітовий бульйон. Культивували 

впродовж 18–20 годин за температури 37 ºС. Потім пересівали з бульйонів на 

диференційний агар з діамантовим зеленим, вісмут сульфітний агар, агар 

КЛД (ксилозолізиновий дезоксихалатний агар) та диференційний агар 

Salmonella [290, 292, 293]. Для виділення бактерій роду Streptococcus spp. 

Здійснювали посів у стрептококовий бульйон за температури 37 ºС. Через 

24 год робили пересів на стрептококовий агар та ескуліновий агар. Бактерії 
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роду Enterobacter spp. культивували в бульйоні МакКонкі за температури 

37 ºС впродовж 24 год. Після цього пересівали на середовище Ендо. Для 

ідентифікації E. coli здійснювали пересів з середовища Ендо на МПА, а з 

МПА – на ряд середовищ. На агарах Сіммонса та Крістенсена перевіряли 

утилізацію цитрату. До фенілаланінового агару додавали FeCl3 для реакції на 

розщеплення фенілаланіну. На трицукровому агарі перевіряли ферментацію 

глюкози, лактози і сахарози. Також проводили реакцію у лізиновому бульоні 

та в пептоновій воді з додаванням реактива Ковача [290, 294]. Бактерії роду 

Staphylococcus spp. культивували в сольовому бульйоні з манітом за 

температури 37 ºС впродовж 24 год. Після цього, здійснювали пересів на 

жовтково-сольовий агар з манітом, також пересівали з бульйону на 

середовище Бейт-Паркера. Ферментацію маніту і мальтози виявляли в 

бульйоні з феноловим червоним. Ідентифікацію Staphylococcus spp., 

здійснювали шляхом пересіву культури з сольового агару з манітом та 

середовища Бейт-Паркера на МПА. Для реакції плазмокоагуляції 

використовували плазму кроля. Кров у кроля відбирали з вушної вени у 

стерильну пробірку з 5 % лимоннокислим натрієм і центрифугували її при 

1000–1500 об/хв протягом 10 хв. Плазму відсмоктували, розводили 

фізіологічним розчином 1:4, розливали по 0,5 см3 в аглютинаційні пробірки, 

засівали в них бактеріологічною петлею добову дослідну культуру 

стафілокока. Інкубацію в термостаті проводили за температури 37 ºС. Облік 

реакції здійснювали через 1, 2, 3 та 24 години [290, 291, 295]. 

Патогенні властивості бактерій роду Listeria spp. перевіряли 

кон’юнктивальною та дермо-некротичною пробами на мурчаках [296] 

(рис. 2.2).  
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Рис. 2.2 Кон’юнктивальна проба 

 

На кон’юнктиву ока мурчаків першої групи наносили 2 краплі 

досліджуваної бульйонної культури, з наступним легким масажем повік, за 

використання ватного тампону. У вистрижену бічну ділянку шкіри мурчаків 

другої групи внутрішньошкірно вводили 0,3–0,5 см3 бульйонної культури 

[290] (рис. 2.3).  

 

Рис. 2.3 Внутрішньошкірна проба 
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Також визначали патогенні властивості E. coli шляхом постановки 

біопроби на білих мишах (рис. 2.4).  

 

Рис. 2.4 Постановка біопроби на білих мишах 

 

У кожній серії експериментів заражали трьох білих мишей 

внутрішньочеревно сумішшю суспензій агарових культур. Маса особин 

відібраних для визначення патогенних властивостей E. coli становила 14–16 г 

[290].  

На другому етапі досліджень визначали особливості впливу збудників 

бовікольозу та ліногнатозу на гематологічні показники інвазованих тварин. 

Для досліду в ТОВ агрофірма «Хоружівка» були сформовані групи по 

10 голів (n=10): дослідна група корів, інвазованих бовіколами, та контрольна 

група корів, вільних від інвазії, а також дослідна група телят, інвазованих 

ліногнатідами, та контрольна група телят, вільних від інвазії. Кров для 

морфологічних та біохімічних досліджень відбирали з підхвостової вени 

[299] в кількості 16 мл: 1 мл стабілізували для визначення гематологічних 

показників і 15 мл направляли для визначення біохімічних показників. 

Відібрані зразки крові надсилали до відділів імунологічного та хіміко-

токсикологічного з мікологією Сумської регіональної державної лабораторії 
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Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів. 

Визначення біохімічних показників сироваткі крові проводили згідно 

«Методичних вказівок щодо використання методів біохімічних досліджень 

біологічного матеріалу в державних лабораторіях ветеринарної медицини 

при діагностиці захворювань неінфекційної патології» [300]. В сироватці 

крові визначали: вміст загального білка, загального кальцію, неорганічного 

фосфору, каротину, показників лужного резерву. 

Для гематологічних досліджень відбирали кров із хвостової вени і 

стабілізували гепарином (5 ОД на 1 см3 крові). Дослідження проводилися за 

ДСТУ 8671:2016 [301]. В крові визначали: кількість еритроцитів, лейкоцитів 

та вміст гемоглобіну. Лейкограму виводили шляхом підрахунку лейкоцитів у 

мазках крові, пофарбованих за Романовським-Гімза. 

На третьому етапі досліджень встановлювали показники 

ефективності інсектицидних препаратів відносно паразитичних 

членистоногих. 

Нами був проведений аналіз ринку ветеринарних препаратів, 

зареєстрованих в Україні. Для збору даних був використаний перелік 

зареєстрованих ветеринарних препаратів з відкритих реєстрів 

Держпродспоживслужби станом на 31 травня 2021 р. 

У першій серії дослідів визначали інсектицидні властивості цифлутрину 

щодо волосоїдів великої рогатої худоби. З цією метою in vitro випробували 

водні емульсії цифлутрину в концентраціях ДР 1 %, 0,5 %, 0,25 %, 0,1 %, 

0,01 %, які готували на базі серійного препарату Цифлур (ТОВ 

«Бровафарма», Україна) шляхом змішування з відповідними кількостями 

води [297, 298]. 

Імаго волосоїдів Boviсola bovis отримували шляхом їх відбору від 

великої рогатої худоби, яка утримувалася в умовах присадибних господарств 

Роменського району. Визначення інсектицидної ефективності проводили 



59 
 
 

шляхом підсаджування імаго бовікол на попередньо просочені робочими 

розчинами фільтрувальні папірці (рис. 2.5) [297, 298]. 

 

Рис. 2.5 Визначення інсектицидної активності цифлутрину відносно імаго 

волосоїдів Boviсola bovis 

 

Контролем слугували комахи, яких за аналогічних умов поміщали на 

папірці фільтрувального паперу, просочені дистильованою водою. Облік 

результатів досліджень проводили через 1, 2, 6, 12, 24 та 48 годин, 

реєструючи співвідношення загиблих та активних ектопаразитів [297, 298]. 

Життєздатність бовікол визначали за використання світлового 

мікроскопу «Lоmo», звертаючи увагу на їх рухову активність. Критерієм 

загибелі останніх вважали відсутність реакції комах на зовнішні подразники 

й відсутність їх рухової активності [298]. 

У другій серії дослідів визначали інсектицидну ефективність препарату 

Цифлур відносно вошей та волосоїдів великої рогатої худоби. Дослідження 

проводили на базі ТОВ агрофірма «Хоружівка» Сумської області. Було 

сформовано дослідні групи для обробки препаратом (n=90): група телят, 

група лактуючих корів та група телиць парувального віку і нетелей, а також 

контрольні групи (n=10) інвазованих тварин, що не оброблялися препаратом. 
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Дослідних тварин обробляли препаратом Цифлур в формі монодози, об’ємом 

10 см3. 

Препарат наносили легкими масажними рухами на суху непошкоджену 

шкіру вздовж хребта від холки до крижів. Дорослим тваринам наносили по 

10 см3 препарату, телятам від 100 кг – по 5 см3. Температура повітря на 

момент обробки становила ±12–16 оС. Дослідження виконували в період 

максимальної інтенсивності інвазії постійними ектопаразитами. Підрахунок 

комах на тілі тварин проводили перед їх обробкою, а також на 2, 7, 15 і 

30 добу.  

Інтенсефективність застосування цифлуру вираховували згідно 

формули Abbott W. S. (1987) [305]: 

Інтенсефективність (ІЕ, %) = 100 × (Мк – Мд) / Мк, де 

Мк – середня кількість живих імаго на худобі контрольної групи; 

Мд – середня кількість живих імаго на худобі дослідної групи. 

Одночасно вивчали показники молочної продуктивності корів у 

процесі застосування препарату Цифлур. З цією метою проводили контроль 

середньодобових надоїв дослідної і контрольної груп до обробки цифлуром, 

а також на 7, 14, 21, 30, 37 та 42 добу після нанесення препарату. Для 

визначення економічної ефективності проведення обробок худоби цифлуром, 

сформували дослідну і контрольну групи (n=16) дійних корів однієї породи 

та подібних за фізіологічними показниками.  

У третій серії дослідів визначали репелентну дію цифлуру за ураження 

великої рогатої худоби зоофільними мухами. Дослідження проводили на базі 

ТОВ агрофірма «Хоружівка». Для дослідження сформували такі групи: 

дослідну та контрольну групи телят, дослідну і контрольну групи серед 

лактуючих корів, також сформували дослідну та контрольну групи телиць 

парувального віку і нетелей. Кожна група налічувала 10 голів (n=10). 

Тваринам дослідних груп проводили обробку препаратом Цифлур ТОВ 

«Бровафарма» в формі монодози, об’ємом 10 см3. 
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Препарат наносили легкими масажними рухами на суху непошкоджену 

шкіру вздовж хребта від холки до крижів. Дорослим тваринам наносили по 

10 см3 препарату, телятам від 100 кг – по 5 см3. Температура повітря на 

момент обробки становила ±20–23 оС. Спостерігали за інтенсивністю 

підльотів до тварин літаючих двокрилих. Дослідження виконували у період 

масового льоту зоофільних мух. Кількість комах фіксували цифровою 

фотокамерою, з подальшим підрахунком їх на моніторі комп’ютера у 

збільшеному вигляді.  

У четвертій серії дослідів визначали морфологічні та біохімічні 

показники крові великої рогатої худоби у процесі застосування препарату 

Цифлур. 

Для цього на 15 і 30 добу після обробки тварин препаратом Цифлур 

визначали їх гематологічні показники. Зразки крові відбирали по всім 

віковим групам, формуючи дослідні і контрольні групи по 10 голів (n=10). 

Кров для морфологічних і біохімічних досліджень відбирали з підхвостової 

вени (рис. 2.6) [299]. 

 

Рис. 2.6 Відбір проб крові 
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В крові визначали кількість еритроцитів, лейкоцитів та вміст 

гемоглобіну. Лейкограму виводили шляхом підрахунку лейкоцитів у мазках 

крові, пофарбованих за Романовським-Гімза. В сироватці крові визначали 

показники загального білка, каротину, загального кальцію, неорганічного 

фосфору, лужного резерву [300, 301]. 

Електронну мікроскопію форменних елементів крові проводили з 

використанням растрового електронного мікроскопу (РЕМ) в лабораторії 

електронної мікроскопії Сумського національного аграрного університету 

[302]. Фіксацію зразків крові проводили з різною концентрацією фіксатора 

глютарового альдегіду в фосфатному буфері Соренсена – 2,5 і 1,25 % [303]. 

Стабілізовану гепарином кров поміщали в центрифужні пробірки та 

центрифугували впродовж 5 хв/2000 об. (рис. 2.7 а). Отримані формені 

елементи крові фіксували згідно методики [303]. Відмивку від фіксатора 

проводили фосфатним буферним розчином. Витримували 5–15 хв, після чого 

центрифугували та видаляли надосадову рідину піпеткою (рис 2.7 б).  

  

Рис. 2.7 а – Центрифугування стабілізованої крові, 

б – Зневоднення серією розчинів спиртів 
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Зневоднення робили проводкою в серії спиртів зростаючої 

концентрації від 30 до 100 %. В подальшому, наносили отримані формені 

елементи на пластину та здійснювали напилення вуглецем [303]. 

У п’ятій серії дослідів визначали інсектицидну активність препарату 

Цифлур-комбі (ТОВ «Бровафарма», Україна). Обробку виробничих 

приміщень проводили вліку у вечірній час за температури 23 оС. 

Використовували 0,5 % розчин цифлуру-комбі шляхом зрошення поверхонь 

ручним обприскувачем із розрахунку 50–100 см3/м2. Повторну обробку 

виробничого приміщення провели через 4 тижні. Визначали термін дії 

препарату. Підрахунок комах проводили до обробки, через 10, 15 та 20 хв 

після обробки, а також за добу, через 3, 7, 14, 21 та 28 діб після обробки 

поверхонь і обладнання у виробничих приміщеннях. 

На четвертому етапі досліджень проведено випробування 

запропонованої схеми лікувально-профілактичних заходів за бовікольозу та 

сифункулятозу, а також при ураженні великої рогатої худоби зоофільними 

мухами. 

Схема лікувально-профілактичних заходів за бовікольозу та 

сифункулятозу великої рогатої худоби впродовж стійлового періоду включає 

обробку великої рогатої худоби, різних вікових груп, крім молодняка, 

препаратом Цифлур з розрахунку 10 см3/тварину, починаючи з останньої 

декади листопада. Молодняк великої рогатої худоби масою 100–300 кг 

обробляти препаратом Цифлур з розрахунку 5 см3/тварину вздовж хребта, 

наносячи масажними рухами. Інтервал обробок – кожні 5–6 тижнів.  

Для дезінвазії приміщень під час стійлового періоду застосовувати 

препарат Цифлур-комбі. Здійснювати обробки конструктивного обладнання 

та стін 0,2 % робочим розчином з розрахунку 70–100 см3/м2.  

Схема лікувально-профілактичних заходів щодо зниження популяції 

зоофільних мух включає обробки дорослої великої рогатої худоби 

препаратом Цифлур з розрахунку 10 см3/тварину, наприкінці березня – на 
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початку квітня. Уникати потрапляння води на місце нанесення препарату, 

впродовж мінімум трьох годин після обробки. Інтервал обробок – 6 тижнів. 

Для обробки молодняка великої рогатої худоби застосовувати препарат 

Цифлур в дозі 5 см3/тварину.  

Для зниження популяції зоофільних мух на території тваринницьких 

комплексів, проводити обробки обладнання, стін, місць масового виплоду 

мух 0,5 % робочим розчином препарату Цифлур-комбі з розрахунку 70–

100 см3/м2. Частота повторних обробок корегується з урахуванням погодних 

умов, чисельності популяції зоофільних мух, інтенсивності нападу на тварин. 

Отримані результати експериментальних досліджень обробляли 

статистично за допомогою комп’ютерної програми MS Excel «Statistica 7» 

шляхом визначення середнього арифметичного (М), його похибки (m) та 

рівня вірогідності (р) з використанням таблиці t-критеріїв Стьюдента [306]. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1.  Поширення волосоїдів та вошей серед великої рогатої худоби у 

господарствах різних виробничих потужностей 

В результаті вибіркового паразитологічного обстеження поголів’я 

великої рогатої худоби в господарствах різних виробничих потужностей було 

зареєстровано ураження постійними ектопаразитами (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Екстенсивність інвазії за бовікольозу і сифункулятозу у 

скотарських господарствах Сумської і Полтавської областей 

Збудник, 

вікові групи тварин 

ЕІ, % 

ТОВ 

агрофірма 

«Хоружівка» 

ПАФ 

«Петрівка» 

СТОВ 

«Славутич» 

ОСГ 

Сумської 

обл. 

ОСГ 

Полтав-

ської 

обл. 

Корови 

n=580 

Bovicola 

bovis 
26 18 – 11 7 

Linognathus 

vituli 
– – – – – 

Наеmаtоріnus 

еurystеrnus 
23 21 32 10 5 

Нетелі та 

телиці 

пару-

вального 

віку 

n=260 

Bovicola 

bovis 
28 22 – 15 12 

Linognathus 

vituli 
– – – – – 

Наеmаtоріnus 

еurystеrnus 
26 15 36 14 9 

Телята 

n=340 

Bovicola 

bovis 
85 65 59 – – 

Linognathus 

vituli 
100 78 91 – 10 

Наеmаtоріnus 

еurystеrnus 
– – – – – 

Примітка: ОСГ – особисті селянські господарства 

 

Згідно отриманих даних, за використання різних технологій 

вирощування великої рогатої худоби, спостерігалися бовікольоз, 
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сифункулятоз або сумісне паразитування збудників цих ектопаразитозів. 

Максимальні показники ЕІ за ліногнатозу (100 %) та бовікольозу (85 %) 

реєструвалися у телят ТОВ агрофірма «Хоружівка», а за гематопінозу – у 

телиць парувального віку СТОВ «Славутич» – 36 %.  

Телята ТОВ агрофірма «Хоружівка» та ПАФ «Петрівка» були 

інвазовані Bovicola bovis та Linognathus vituli, інщі вікові групи цих 

господарств – Bovicola bovis та Наеmаtоріnus еurystеrnus. При цьому ЕІ за 

бовікольозу телят ТОВ агрофірма «Хоружівка» становила 85 %, а ЕІ 

бовіколами серед телят ПАФ «Петрівка» – 65 %, за ліногнатозу телят ЕІ 

становила 100 та 78 % відповідно. При цьому ЕІ корів волосоїдами становила 

26 % в ТОВ агрофірма «Хоружівка» та 18 % в ПАФ «Петрівка», а за 

гематопінозу ЕІ становила 23 % та 21 % відповідно. Серед нетелей та телиць 

парувального віку ЕІ за бовікольозу становила 28 % в ТОВ агрофірма 

«Хоружівка» та 22 % – в ПАФ «Петрівка», за гематопінозу – 26 і 15 % 

відповідно. Телята СТОВ «Славутич» також були інвазовані Bovicola bovis з 

ЕІ 59 % та Linognathus vituli – 91 %, проте на інших вікових групах 

реєстрували лише вошей Наеmаtоріnus еurystеrnus з ЕІ у корів 32 % та у 

телиць – 36 %. Слід відмітити, що ЕІ зазначеними збудниками серед худоби 

особистих селянських господарств є значно нижчою, ніж у тварин 

виробничих господарств. За бовікольозу ЕІ по групах корів становила 11 % в 

ОСГ Сумської області та 7 % в ОСГ Полтавської області, а по групах телиць 

– 15 та 12 % відповідно. За гематопінозу ЕІ серед корів становила 10 % в 

ОСГ Сумської області та 5 % в ОСГ Полтавської області, а по групам телиць 

– 14 та 9 % відповідно. Телята в особистих селянських господарствах були 

інвазовані лише ліногнатидами, ЕІ становила 10 % в ОСГ Полтавської 

області. 

Під час клінічного огляду тварин різних вікових груп були виявлені 

ділянки алопецій (рис. 3.1), скуйовдження шерстного покриву та розчесані 

рани. Спостереження показали виражену сезонність інвазії, зміну місць 
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локалізації на тілі тварин та міжвидові відносини ектопаразитів. У більшості 

випадків реєстрували моноінвазію, викликану одним із видів ектопаразитів. 

У разі одночасного їх паразитування на одній тварині, популяції займали 

різні ділянки на тілі хазяїна.  

 

Рис. 3.1 Ділянки алопецій на тілі тварини 

 

Волосоїдів та вошей легко виявляли під час ретельного огляду 

шерстного покриву обстежуваних тварин (рис. 3.2, 3.3). 

 

Рис. 3.2 Волосоїди Bovicola bovis на шерсті теляти 
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Рис. 3.3 Linognathus vituli на шерсті теляти  

 

Внаслідок проведення ідентифікації, встановили, що виявлені 

ектопаразити є представниками трьох родин – Trichodectidae, Linоgnаthіdае 

та Наеmаtоріnіdае. З родини Trichodectidae в обстеженого поголів’я було 

ідентифіковано волосоїдів виду Boviсola bovis (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4 Волосоїд Boviсola bovis (×9) 
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Волосоїди – дрібні безкрилі комахи, розмір яких варіював у межах  

1–2 мм. Тіло коричнево-жовтуватого кольору, мало дорсо-вентральну 

сплющеність. Голова була ширша за груди, з наявністю хоботка гризучого 

типу. Для грудей характерною є тричленистість. Безпосередньо до грудей 

кріпляться три пари лапок, на яких є кігтики. При проведенні мікроскопії 

виявлялася виражена сегментованість овального черевця, з наявністю на 

ньому волосків та щетинок. 

Яйця волосоїдів Boviсola bovis були характерної видовженої форми та 

виявлялися в прикореневих частинах шерстного покриву. До волосинок вони 

кріпляться секретом, який виробляють самки (рис. 3.5).  

 

Рис. 3.5 Яйце волосоїда B. bovis, прикріплене до волосини (×9) 

 

За клінічного огляду тварин, інвазованих волосоїдами, відмічали стан 

занепокоєння та збудження. Тварини постійно терлися об огороджуючі 

конструкції, спричинюючи механічний вплив на шкіру, внаслідок чого на 

окремих ділянках утворювалися рани. В умовах спеціалізованого 

господарства молодняк був інвазований як волосоїдами, так і вошами. 
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З родини Linоgnаthіdае на тілі молодняка великої рогатої худоби 

ідентифікували вошей виду Linоgnаthus vituli, в інших вікових груп – 

представників роду Наеmаtоріnіdае, вид – Наеmаtоріnus еurystеrnus. 

Виявлені воші – дрібні безкрилі комахи, довжиною від 1 до 4 мм. Тіло 

видовжено-овальної форми, вкрите волосками і щетинками, які 

проглядаються як за світлової (рис. 3.6), так і за електронної мікроскопії 

(рис. 3.7).  

 

Рис. 3.6 Імаго Linоgnаthus vituli (×9) 

 

Голова у вошей вужча за груди, з наявністю колючо-сисного хоботка. 

Характерно сформовані щелепи й губи утворюють смоктальну трубку з 

рухливим жалом. До коротких грудей кріпляться три пари лапок з 

характерними кігтиками. Личинки за морфологічною будовою подібні до 

імаго, лише менші за розмірами. На черевці проглядається виражена 

сегментованість. 
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Рис. 3.7 Імаго Linоgnаthus vituli  

 

Улюбленими місцями локалізації вошей були ділянки вздовж хребта, 

холки та крупа, проте комах виявляли і в інших місцях на тілі тварин. 

В умовах присадибних господарств населення обстежений молодняк 

великої рогатої худоби був вільним від ектопаразитів, в той час як поголів’я 

ТОВ агрофірми «Хоружівка» було неблагополучним щодо ліногнатозу та 

бовікольозу. На тваринах виявляли вошей виду Linоgnаthus vituli та 

волосоїдів Boviсola bovis. Водночас, на великій рогатій худобі інших вікових 

груп в умовах присадибних господарств населення та спеціалізованого 

господарства ідентифікували вошей виду Наеmаtоріnus еurystеrnus та 

волосоїдів Boviсola bovis. 
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Рис. 3.8 Bovicola bovis на різних стадіях розвитку (×9) 

 

При вивченні відібраних ектопаразитів були встановлені їх розміри 

залежно від стадії розвитку (рис. 3.8), (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Морфо-метричні особливості ектопаразитів видів L. vituli і B. bovis 

Вид збудника 

Розмір, мм 

Яйце n=60 Личинка n=60 Імаго n=60 

Linognathus vituli 0,8–0,9 0,7–3,3 3,3–4 

Bovicola bovis 0,3–0,5 0,4–1 1–1,8 

 

Згідно отриманих даних визначили, що L. vituli більші за розмірами 

B. bovis на всіх стадіях їх розвитку. Так, розмір яєць L. vituli коливався в 

межах 0,8–0,9 мм, личинок – від 0,7 мм до 3,3 мм, а імаго – 3,3–4 мм. Разом з 

тим, яйця B. bovis досягали 0,3–0,5 мм, розмір личинок коливався в межах 

0,4–1 мм, а імаго – від 1 мм до 1,8 мм. 

Були проведені дослідження щодо визначення екстенсивності та 

інтенсивності інвазії постійними ектопаразитами в скотарських 
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господарствах Сумської області.  

У зимовий період екстенсивність інвазії за сифункулятозу сягала 

максимуму та становила 10–23 % у корів, 14–26 % у нетелей та телиць 

парувального віку та охоплювала молодняк на 100 %. За бовікольозу 

екстенсивність інвазії серед корів становила 11–26 %, у нетелей та телиць 

парувального віку цей показник варіював в межах 15–28 %. У телят 

екстенсивність інвазії за бовікольозу була у межах 46–85 %. В теплу пору 

року екстенсивність інвазії за сифункулятозу знизилась до 8–14 % у корів,  

6–13 % – у нетелей та телиць парувального віку, 15–48 % – у телят. 

Екстенсивність бовікольозної інвазії зменшилась до 9–16 % у корів, до  

10–18 % – у нетелей та телиць парувального віку, до 14–23 % серед телят. 

Визначали інтенсивність інвазії в різні пори року за сифункулятозу та 

бовікольозу (рис. 3.9, 3.10). 

 
Рис. 3.9 Показники інтенсивності інвазії за сифункулятозу великої 

рогатої худоби залежно від сезону (ІІ, екз/100 см2) 

 

Взимку основними місцями локалізації вошей на тілі корів, нетелей та 
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телиць парувального віку були ділянки голови і шиї, у телят – ділянки шиї, 

лопаток, прианальної складки та крупу. Показники ІІ варіювали у межах  

16–62 екз і 25–69 екз на 100 см2 ділянки шкіри тіла тварини, відповідно. 

Волосоїди локалізувалися в ділянках голови, лопаток, боків та крупу в корів, 

нетелей та телиць парувального віку, у телят – на верхній ділянці шиї, 

лопаток, спини, боків та крупу. Показники ІІ на цих ділянках сягали 7–59 екз 

та 5–49 екз на 100 см2, відповідно. 

 
Рис. 3.10 Показники інтенсивності інвазії за бовікольозу великої рогатої 

худоби залежно від сезону (ІІ, екз / 100 см2) 

 

Весною воші локалізувались біля основи рогів та в ділянці шиї у корів, 

нетелей та телиць парувального віку. У телят воші найчастіше 

локалізувалися в ділянці шиї, спини, крупу та прианальної складки. В цих 

ділянках показники ІІ сягали 6–21 екз та 2–27 екз на 100 см2, відповідно. 

Водночас, у корів, нетелей та телиць парувального віку волосоїдів виявляли в 

ділянках голови, шиї, лопаток та кореня хвоста, а у телят – на верхній ділянці 

шиї, лопатках, спині, боках, крупі. Показники ІІ в цих ділянках варіювали в 
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межах 2–42 екз та 3–29 екз на 100 см2, відповідно. 

Влітку відмічали зниження інтенсивності зараження. Таке явище 

зумовлене дією сонячних променів на ектопаразитів, линькою тварин та 

підвищенням імунітету худоби впродовж пасовищного періоду. У літні 

місяці комахи змінювали місця локалізації на більш закриті ділянки тіла 

хазяїна (біля основи рогів, вух, в підлопаткових ділянках, паху та на 

внутрішньому боці кінцівок) (рис. 3.11). 

 

Рис. 3.11 Linognathus vituli на внутрішньому боці кінцівки 

 

В осінні місяці, з настанням холодів, воші мігрують на основу рогів, 

потилицю, ділянку шиї у корів, нетелей та телиць парувального віку; на шию, 

голову, прианальну складку та боки – у телят. На 100 см2 цих ділянок 

налічувалось відповідно 8–21 екз і 3–36 екз комах. Водночас, волосоїди 

локалізувалися на голові, шиї, лопатках, боках та крупі у корів, нетелей та 

телиць парувального віку. На телятах паразити локалізувалися у верхній 

ділянці шиї, в області лопаток, боків, спини та крупу. Середня ІІ в цих 

ділянках варіювала в межах 2–38 екз та 6–15 екз на 100 см2, відповідно. 

Дослідження показали, що більш схильний до ураження ектопаразитами 

молодняк великої рогатої худоби. В зимовий період екстенсивність інвазії за 
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бовікольозу сягала до 85 %, а за сифункулятозу – до 100 %. Тим часом, у 

корів екстенсивність інвазії максимально сягала 23–26 % за сифункулятозу і 

26–28 % – за бовікольозу. В теплу пору року екстенсивність інвазії різко 

знижувалась. Максимальна екстенсивність інвазії серед молодняка становила 

48 % за сифункулятозу і 23 % – за бовікольозу. Екстенсивність інвазії серед 

дорослих тварин за сифункулятозу сягала 13–14 %, а за бовікольозу до  

16–18 %.  

Щодо ураження великої рогатої худоби постійними ектопаразитами в 

Полтавській області, то було з’ясовано, що основні місця локалізації 

змінювалися залежно від пори року, місяця та віку тварини. Так, основними 

місцями локалізації вошей на тілі корів, нетелей і телиць парувального віку 

взимку були: голова (потилиця та тім’я) і шия; у молодняка 3–10 міс. віку: 

шия, лопатка, прианальна складка та круп. Середні показники ІІ вошами у 

цих ділянках варіювали в межах від 16 до 62 екз і 25–69 екз на 100 см2, 

відповідно. При цьому, волосоїди локалізувалися в ділянці голови, лопаток, 

боків, крупу та плеча у корів, нетелей і телиць парувального віку, у 

молодняка 3–10 міс. віку – на верхній ділянці шиї, лопаток, спини, боків, 

крупу. Середні показники ІІ волосоїдами у цих місцях становили в межах від 

7 до 59 екз та 5–49 екз на 100 см2, відповідно.  

У весняну пору року основними місцями локалізації вошей на тілі 

корів, нетелей і телиць парувального віку були: голова, ділянка шиї, де 

показники ІІ знижувалися порівняно із аналогічними значеннями взимку. 

Також відмічали зміну локалізації паразитів в ділянці голови (біля основи 

рогів). У молодняка 3–10 міс. віку паразити локалізувалися в ділянці шиї, 

спини, крупу та прианальної складки. Середні показники ІІ вошами у цих 

ділянках були в межах від 6 до 21 екз та 2–27 екз/100 см2, відповідно. 

Водночас, волосоїди локалізувалися в ділянці голови, шиї, лопаток та кореня 

хвоста, а у молодняка 3–10 міс. віку ектопаразитів виявляли на верхній 



77 
 
 

ділянці шиї, лопатках, спині, боках, крупі. Середні показники ІІ волосоїдами 

у цих ділянках були в межах від 2 до 42 екз та 3–29 екз/100 см2.  

Навесні, після переведення тварин на пасовищне утримання впродовж 

7–8 годин на добу і більше, комахи переміщувалися з відкритих ділянок тіла 

та локалізувалися в більш закритих місцях (у основи рогів, вух, паху, з 

внутрішнього боку кінцівок і в підлопаткових ділянках тіла).  

Восени основними місцями локалізації вошей на тілі корів, нетелей і 

телиць парувального віку були: голова (основа рогів, потилиця) і ділянка 

шиї; у телят і молодняка: ділянка шиї, голова, прианальна складка та 

з’являлися в ділянці боків. Середні показники ІІ вошами становили в межах 

від 8 до 21 екз і 3–36 екз/100 см2, відповідно. При цьому волосоїдів виявляли 

на голові, верхній ділянці шиї, лопатках, плечах, боках, крупі у корів та 

нетелей і телиць парувального віку. У молодняку 3–10 міс. віку паразитів 

виявляли у верхній ділянці шиї, в області лопаток, спини, боків, крупу. 

Середні показники ІІ волосоїдами у цих ділянках були в межах від 2 до 38 екз 

та 6–15 екз/100 см2, відповідно.  

Найважливішим чинником, який визначав місце локалізації вошей у 

тварин була пора року, тобто температура довкілля, яка впливає на 

температуру поверхні шкірного покриву. Цикл розвитку комах-ектопаразитів 

прямопропорційно залежав від цих показників. Волосоїдів виявляли на 

тваринах всіх обстежених статево-вікових груп. Проте, місця локалізації цих 

комах, також як і вошей, залежали від багатьох чинників: віку тварин, сезону 

року, санітарно-гігієнічних умов утримання, вгодованості, висоти і густини 

шерстного покриву.  

3.2 Поширення зоофільних мух серед великої рогатої худоби у 

господарствах 

При проведенні паразитологічного дослідження виробничих 

приміщень нами було встановлено видовий склад зоофільних мух. У 
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тваринницьких приміщеннях виділяли кімнатну муху (Musca domestica), 

малу кімнатну муху (Fannia canicularus), також поодиноко траплялися сині 

падеві мухи (Calliphora uralensis), зелені падеві мухи, сині м’ясні (Calliphora 

visina), зелені м’ясні (Lucilia sericata) та домові мухи (Muscina stabulans). 

Проводили спостереження за інтенсивністю підльоту комах на 

пасовищі. На тварин нападали мухи-жигалки: мала коров’яча жигалка 

(Lyperosia irritans), коров’яча жигалка (Haematobia stimulans), польова муха 

(Musca autumnalis), мала гнойова (Musca vitripennis).  

В умовах виробничих потужностей ТОВ агрофірма «Хоружівка», де 

утримували поголів’я великої рогатої худоби визначали екстенсивність (ЕІ) 

та інтенсивність (ІІ) інвазії серед різних вікових груп (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Поширення зоофільних мух у тваринницьких приміщеннях серед різних 

вікових груп великої рогатої худоби (М±m) 

Вікові групи 
Досліджено 

(гол.) 

Інвазовано 

(гол.) 
ЕІ, % 

ІІ, екз/тв., 

М±m 
min/max 

Дійні корови 90 90 100 270,22±4,28 207/378 

Нетелі і 

телиці 

парувального 

віку 

90 90 100 244,67±3,49 186/304 

Телята 90 90 100 81,67±1,14 38/167 

Всього 270 270 100 198,85±2,98 38/378 

 

Встановлено, що екстенсивність інвазії зоофільними мухами становила 

100 % серед всіх вікових груп. Інтенсивність інвазії в групі дійних корів 

становила 270,22±4,28 екз/тв., серед нетелей та телиць парувального віку – 

244,67±3,49 екз/тв., а серед телят – 81,67±1,14 екз на тварині. Водночас, 

середня інтенсивність інвазії становить 198,85±2,98 екз/тв. За коливань від 38 

до 378 комах на тварині. 
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Спостерігаючи за тваринами різних порід, яких утримують в 

господарстві, нами було встановлено тенденцію щодо частоти нападу на 

тварин різної масті. Максимальна кількість різних видів представників комах 

ідентифікували на тваринах темної масті, зокрема голштинах та чорно-рябій 

великій рогатій худобі, в той час, як представники симентальської породи 

мали нижчу сприйнятливість до нападу зоофільних мух (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4  

Поширення зоофільних мух у тваринницьких приміщеннях серед корів 

залежно від породи (М±m) 

Порода  
Досліджено 

(гол.) 

Інвазовано 

(гол.) 
ЕІ, % 

ІІ, екз/тв., 

М±m 
min/max 

Симентальська 48 48 100 159,83±1,41 148/214 

Українська 

чорно-ряба 
18 18 100 175,50±2,01 124/298 

Голштин 

чорний 
24 24 100 354,50±5,08 269/378 

 

Згідно з даними таблиці, найвищу інтенсивність інвазії  

(354,50±5,08 комах на тварині) встановлювали у корів породи голштин 

чорний. Найнижчий показник ІІ встановлено у корів симентальської породи 

– 159,83±1,41 комах на тварині. Відповідно, враховуючи визначену 

тенденцію в умовах досліджуваного господарства, визначено підвищену 

сприйнятливість до паразитування зоофільних мух на тваринах темної масті. 

Згідно отриманих даних визначили, що інтенсивність інвазії корів 

зоофільними мухами серед голштинської породи на 28 % вища, ніж у 

симентальської породи, а також на 25 % вища, ніж у корів української чорно-

рябої молочної породи (рис. 3.12). 
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Рис. 3.12 Породна сприйнятливість великої рогатої худоби до нападу 

зоофільних мух 

 

Максимальну схильність до нападу зоофільних мух виявлено у корів 

голштинської породи. 

 

3.3  Мікробоносійство імаго Bovicola bovis 

Подальші дослідження були спрямовані на вивчення контамінації 

волосоїдів Bovicola bovis мікроорганізмами та встановлення їх патогенності. 

За визначення бактерій Listeria spp. на оксфордському агарі спостерігали ріст 

дрібних (близько 1 мм в діаметрі) сірих колоній з чорним ореолом навколо 

них. На Палкам агарі відбувався ріст у вигляді дрібних сіро-зелених колоній 

з чорним ореолом навколо, які на другу добу збільшувалися до 2 мм у 

діаметрі, з’являвся запалий центр з чорним ореолом навколо (рис. 3.13).  
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Рис. 3.13  Ріст Listeria spp. на агарах Палкам і Оксфорд 

 

За проведення біопроби на групах мурчаків впродовж трьох діб 

спостереження відмічали почервоніння на місці внутрішньошкірного 

введення, з вираженим підвищенням місцевої температури. Також було 

встановлено гіперемію кон’юнктиви та виділення з ока. Паралельно робили 

біохімічний аналіз на бульйоні з феноловим червоним, при цьому відмічали 

зміну кольору бульйону, що є свідченням ферментації ксилози та рамнози. За 

отриманими результатами можемо стверджувати, що виділені Listeria spp. є 

патогенними.  

На диференційному агарі з діамантовим зеленим, вісмут сульфітному 

агарі, агарі КЛД (ксилозолізиновий дезоксихалатний агар) та 

диференційному агарі Salmonella спостерігали ріст бактерій роду 

Salmonella spp. (рис. 3.14). 

За виділення бактерій роду Streptococcus spp. на стрептококовому та 

ескуліновому агарах відмічали почорніння середовища та ріст колоній 

ентерококів. 
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Рис. 3.14 Виділення бактерій роду Salmonella spp. 

 

За культивування бактерій роду Enterobacter spp. на середовищі Ендо 

відмічали ріст колоній з металевим блиском. Для ідентифікації E. coli 

здійснювали пересів на ряд середовищ (косяків). На агарах Сіммонса та 

Крістенсена перевіряли утилізацію цитрату. Колір середовищ не змінився – 

реакція негативна. В реакції на розщеплення фенілаланіну колір середовища 

не змінився – реакція негативна. На трицукровому агарі перевіряли 

ферментацію глюкози, лактози і сахарози. Колір середовища змінився на 

жовтий, утворюється газ – реакція позитивна. На лізиновому бульйоні 

з’явилося світле помутніння – реакція позитивна. Поверхня пептонової води 

з реактивом Ковача набувала рожевого кольору, що свідчить про позитивну 

реакцію (рис. 3.15).  

Для визначення патогенності E. coli здійснили зараження білих мишей 

внутрішньочеревно. Загибель тварин реєстрували на третю добу, що свідчить 

про патогенність виділеної E. сoli. 
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Рис. 3.15 Позитивна реакція за ідентифікації E. сoli 

 

За виділення бактерій роду Staphylococcus spp. на сольовому агарі з 

манітом відмічали ріст жовтих колоній Staphylococcus spp., середовище 

змінювало колір на жовтий (рис. 3.16).  

 

Рис. 3.16 Ріст Staphylococcus spp. на сольовому агарі з манітом 

 

На середовищі Бейт-Паркера відмічали ріст сіро-чорних колоній 

Staphylococcus spp. (ліцитиназна активність) (рис. 3.17). 
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Рис. 3.17 Ріст Staphylococcus spp. на середовищі Бейт-Паркера 

 

При проведенні біохімічних досліджень реакція плазмокоагуляції 

виявилася позитивною (рис. 3.18).  

 

Рис. 3.18 Реакція плазмокоагуляції 

 

У бульйоні з феноловим червоним спостерігали ферментацію маніта та 

мальтози в анаеробних умовах. Середовище змінило колір.  

Отже, в серіях мікробіологічних досліджень встановили, що волосоїди 

Bovicola bovis, відібрані від великої рогатої худоби ТОВ агрофірма 

«Хоружівка», були носіями патогенної мікрофлори S. аureus та E. сoli. 

Волосоїди, відібрані від худоби СТОВ «Славутич», є носіями бактерій роду 

Listeria spp. 
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3.4  Вплив Bovicola bovis на гематологічні показники корів 

Від хворих на бовікольоз корів були відібрані проби крові та надіслані 

до Сумської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби для 

подальших досліджень щодо визначення морфологічних та біохімічних 

показників. Отримані дані систематизовані та наведені в табл. 3.5 та 3.6. 

Таблиця 3.5 

Гематологічні показники корів за паразитування Bovicola bovis 

(M±m, n=10) 

Показники Фізіологічні 

параметри 

Контрольна 

група 
Дослідна група 

Еритроцити, Т/л 5–10 5,2±0,32 4,7±0,18* 

Гемоглобін, г/л 99–129 99,6±3,3 89,1±2,8** 

Лейкоцити, Г/л 4–12 6,3±1,62 7,1±1,36* 

Нейтрофіли, % 

Ю 0–1 1,5±0,05 2,3±0,63 

П 2–5 2,5±0,2 3,1±0,64** 

С 20–35 24±5,73 22,3±2,3 

Еозинофіли, % 3–8 6,1±0,91 8,3±0,33** 

Моноцити, % 2–7 6,3±1,02 6,8±0,85 

Базофіли, % 0–2 1,6±0,8 1,8±0,3 

Лімфоцити, % 40–75 58±5,34 55,4±2,16 

Примітки: * р<0,05; ** р<0,01 порівняно з контрольною групою. 

 

Виходячи з даних таблиці, можна зазначити, що більшість 

гематологічних показників серед тварин дослідної групи значно 

відрізняються від таких у контрольної групи. Кількість еритроцитів у тварин 

дослідної групи менша на 9,6 % (р<0,05). Згідно лейкограми, кількість юних 

нейтрофілів по дослідній групі більше на 53 %, паличкоядерних – на 24 % 

(р<0,01), а сегментоядерних менше на 7,1 %. Проте кількість еозинофілів по 

дослідній групі більша на 36 % (р<0,01) від показника контрольної групи, 

кількість моноцитів збільшена на 7,9 %, а лімфоцитів менше на 4,5 %. 
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Отже, гематологічні показники корів, уражених волосоїдами, 

характеризувалися підвищенням кількості лейкоцитів на 12,7 % (р<0,05) та 

зменшенням вмісту гемоглобіну на 10,5 % (р<0,01), порівняно з контрольною 

групою, що вказує на розвиток токсичної анемії та появи запальних процесів 

в їх організмі. 

Таблиця 3.6 

Біохімічні показники сироватки крові дійних корів  

за паразитування Bovicola bovis (M±m, n=10) 

Показник 
Фізіологічні 

параметри 

Контрольна 

група 

Дослідна  

група 

Загальний білок, г/л 7,2–8,6 7,8±0,12 6,52±0,15* 

Каротин, мг/л 0,9–2,8/0,4–1,0 2,02±1,5 1,0±0,25* 

Лужний резерв, %  46–66 50,5±1,1 46,15±0,13* 

Загальний кальцій, 

мг/л 
10–12,5 10,2±0,15 9,3±0,08 

Неорганічний 

фосфор, мг/л 
4,5–6,0 4,5±0,6 4,2±0,25 

Примітка: * р<0,05 порівняно з контрольною групою. 

 

Виходячи з даних таблиці, слід відмітити, що вміст загального білка у 

корів дослідної групи менший на 16,4 % (р<0,05), відносно показників 

контрольної групи. Вміст каротину у тварин дослідної групи знижений на  

51 % (р<0,05), а показник лужного резерву нижчий на 8,6 % (р<0,05), ніж у 

корів, що слугували за контроль. Рівень загального кальцію у корів дослідної 

групи менше на 8,8 %, ніж у контрольної групи, а неорганічного фосфору 

нижче на 6,7 %. Отже, як показують одержані результати, тенденція до 

зниження спостерігається серед всіх показників. 
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3.5  Вплив Linоgnаthus vituli на гематологічні показники телят 

Від телят, хворих на ліногнатоз, були відібрані проби крові та надіслані 

до Сумської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби для 

подальших досліджень щодо визначення морфологічних та біохімічних 

показників. Отримані дані систематизовані та наведені в табл. 3.7 та 3.8. 

Таблиця 3.7 

Гематологічні показники телят за паразитування Linоgnаthus vituli 

(M±m, n=10) 

Показники 
Фізіологічні 

параметри 

Контрольна 

група 
Дослідна група 

Еритроцити, Т/л 5,0–7,5 5,5±0,35 4,67±0,2* 

Гемоглобін, г/л 99–129 101±4,2 78±2,6* 

Лейкоцити, Г/л 4,5–12,0 9,2±0,28 10,5±1,31** 

Нейтрофіли, % 

Ю 0–1 0,8±0,02 1,1±0,04 

П 11–12 7,5±0,4 8,3±0,18 

С 20–35 23±1,1 18,8±0,6 

Еозинофіли, % 5–8 6,6±0,24 7,3±0,21 

Моноцити, % 2–7 5,1±1,08 6,3±1,27** 

Базофіли, % 0–2 2±2,1 1,3±1,31 

Лімфоцити, % 40–65 55±3,7 56,9±3,5 

Примітки: * р<0,05; ** р<0,01 порівняно з контрольною групою.  

 

Згідно даних, наведених у таблиці, відмічається зниження кількості 

еритроцитів у телят дослідної групи відносно контролю на 15,1 % (р<0,05). 

За даними лейкограми в дослідній групі відмічається підвищення кількості 

юних нейтрофілів на 37,5 %, а паличкоядерних – на 10,7 %, проте кількість 

сегментоядерних нейтрофілів нижча на 18,3 % відносно контрольної групи. 

Кількість еозинофілів у дослідній групі більша на 10,6 %, моноцитів – на  

23,5 % (р<0,01), а базофілів – менша на 35 %. Проте кількість лімфоцитів у 

дослідній групі перевищує показник контрольної групи на 3,5 %. Згідно 
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отриманих гематологічних показників у телят з ознаками ураження вошами, 

встановлено підвищення кількості лейкоцитів на 14,1 % (р<0,01) та 

зменшення вмісту гемоглобіну на 22,8 % (р<0,05) порівняно з контрольною 

групою, що характеризує появу запальних процесів та розвиток токсичної 

анемії в їх організмі. 

Таблиця 3.8 

Біохімічні показники сироватки крові телят  

за паразитування Linоgnаthus vituli (M±m, n=10) 

Показник 
Фізіологічні 

параметри 

Контрольна 

група 

Дослідна  

група 

Загальний білок, г/л 5,6–6,9 5,65±0,17 5,52±0,02* 

Каротин, мг/л 0,4–0,9 0,45±0,05 0,4±0,08* 

Лужний резерв, % 48–60 49,2±3,11 48,13±0,15 

Загальний кальцій, 

мг/л 
9–12 10,5±0,22 8,7±0,4** 

Неорганічний 

фосфор, мг/л 
4,5–6,5 4,9±0,2 4,5±0,15 

Примітки: * р<0,05; ** р<0,01 порівняно з контрольною групою.  

 

Дані таблиці свідчать, що серед телят дослідної групи відмічалося 

зменшення вмісту загального білка на 2,3 % (р<0,05) відносно контролю. 

Також відмічали тенденцію до зменшення вмісту каротину серед дослідних 

телят на 11,1 % (р<0,05), показника лужного резерву – на 2,2 %, а також рівня 

загального кальцію – на 17,1 % (р<0,01) відповідно. Рівень неорганічного 

фосфору серед телят дослідної групи був нижчим на 8,2 %, ніж у телят 

контролю. Таким чином, слід зазначити тенденцію до зниження всіх 

показників у телят, хворих на ліногнатоз. 
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3.6 Аналіз ринку ветеринарних препаратів, зареєстрованих в 

Україні 

Згідно з переліком зареєстрованих ветеринарних препаратів, 

опублікованим на офіційному сайті Держпродспоживслужби, в країні 

зареєстровано і дозволено до використання 42 ветеринарних препарати для 

боротьби з ектопаразитами у скотарстві. Серед них препарати для 

парентерального введення, для зовнішнього застосування, а також для 

обробки приміщень (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Ветеринарні препарати проти ектопаразитозів великої рогатої 

худоби для зовнішнього застосування (станом на травень 2021 р.) 

Назва 

препарату 

Форма 

випуску 
Діюча речовина Виробник 

Аверсект Розчин Аверсектин С 

ВАТ 

Укрзооветпромпостач, 

Україна 

Антифлай Розчин Цифлутрин 

ПП «O.L.KAR-

АгроЗооВет-Сервіс», 

Україна 

Бутокс™ 7,5 

Пур ОН 
Суспензія Дельтаметрин 

Інтервет Продакшнс 

С.А., Франція 

Бутокс® 50 Розчин Дельтаметрин 
Інтервет Продакшнс 

С.А., Франція 

Бутокссепт Розчин Дельтаметрин 
ТОВ «Харківська 

біофабрика», Україна 

Дельталан-50 Розчин Дельтаметрин ТОВ Біотестлаб, Україна 

Дельтаметрин  

5% 
Розчин Дельтаметрин 

ТОВ ВФ «Базальт», 

Україна 

Екстразоль® 

М 
Емульсія 

Дельтаметрин, 

Есбіотрин, 

Тетраметрин 

ТОВ НВК «КІН», 

Україна 

Ектосан Емульсія 

Альфациперметрин, 

Піперонілу 

бутоксид 

ТОВ «БРОВАФАРМА», 

Україна 
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Продовження табл. 3.9 

Ектосан-пудра Порошок Альфациперметрин 
ТОВ «БРОВАФАРМА», 

Україна 

Інтермітокс Розчин Пропоксур 
Інтергігієна ГмбХ, 

Німеччина 

Інтерфлайтокс 

Кьодр 
Гранули Альфациперметрин 

Інтергігієна ГмбХ, 

Німеччина 

Неостомозан Розчин 
Трансмікс, 

Тетраметрин 

СЕВА-ФІЛАКСІЯ 

Ветеринарі, Угорщина 

Прометрин Розчин Дельтаметрин 
ПП «БАР’ЄР-ПРОФІ», 

Україна 

Пудра від 

ектопаразитів 
Порошок Дельтаметрин 

Приватне підприємство 

«O.L.KAR-АгроЗооВет-

Сервіс», Україна 

Пудра 

дельтаметрину 
Порошок Дельтаметрин 

ТОВ ВФ «Базальт», 

Україна 

Себацил® Емульсія Фоксим 
Байєр Енімал Хелс 

ГмбХ, Німеччина 

Флектрон 

вушні бірки 

Вушні 

бірки 
Циперметрин 

Рівер Мануфактурінг 

Лімітед, Велика Британія 

Цифлур Розчин Цифлутрин 
ТОВ «БРОВАФАРМА», 

Україна 

 

В Україні зареєстровано 19 препаратів для боротьби з ектопаразитами 

великої рогатої худоби, які запропоновані для зовнішнього застосування, 12 з 

яких вітчизняного виробництва. Переважна більшість зазначених препаратів 

виготовлена на основі синтетичних піретроїдів.  

Переважна більшість діючих речовин з представленого спектру мають 

різний період каренції, в той час як цифлутрин не має обмежень щодо 

споживання молока після обробки корів (табл. 3.10). 
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Таблиця 3.10 

Ветеринарні препарати проти ектопаразитозів великої рогатої 

худоби для парентерального введення (станом на травень 2021 р.) 

Назва 

препарату 

Форма 

випуску 

Діюча 

речовина 
Виробник 

Бровермектин 
Розчин для 

ін’єкцій 
Івермектин 

ТОВ «БРОВАФАРМА», 

Україна 

Дектомакс® 
Розчин для 

ін’єкцій 
Дорамектин 

Іноват Індустріа 

Фармасеутіка, Бразилія 

Івермеквет 1% 
Розчин для 

ін’єкцій 
Івермектин ТОВ Ветсинтез, Україна 

Івермект 
Розчин для 

ін’єкцій 
Івермектин ПрАТ Реагент, Україна 

Івермектин 1% 
Розчин для 

ін’єкцій 
Івермектин 

Ашіш Лайф Саінс Пвт. Лтд., 

Індія 

Іверон-10 
Розчин для 

ін’єкцій 
Івермектин ТОВ Біотестлаб, Україна 

Інтермектин 
Розчин для 

ін’єкцій 
Івермектин 

Інтерхемі веркен «Де 

Аделаар» Есті АС, Естонія 

Інтрамек 
Розчин для 

ін’єкцій 
Івермектин ТОВ АТ Біофарм, Україна 

Клозіверон 
Розчин для 

ін’єкцій 

Івермектин 

Клозантел 
ТОВ Біотестлаб, Україна 

 

Ринок ветеринарних препаратів України пропонує 9 препаратів для 

перорального введення проти ектопаразитозів великої рогатої худоби, серед 

яких 6 вітчизняного виробництва. Всі препарати створені на основі 

макроциклічних лактонів (табл. 3.11). 
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Таблиця 3.11 

Препарати для обробки приміщень і предметів догляду за 

тваринами (станом на травень 2021 р.) 

Назва 

препарату 

Форма 

випуску 
Діюча речовина Виробник 

Aгіта® 10 ВГ Гранули Тіаметоксам Квізда ГмбХ, Австрія 

Байцидал®25 

WP 
Порошок Трифлумурон 

Байєр КропСайєнс С.Л., 

Німеччина; Іспанія 

ІМАГО GB Гранули Ацетаміприд Квізда Агро ГмбХ, Австрія 

ІМАГО SG Гранули Ацетаміприд Квізда Агро ГмбХ, Австрія 

Квік Байт 

WG10 
Гранули Імідаклоприд Kвiздa Агро ГмбХ, Австрія 

Келіон Розчин Етофенпрокс ЛОДІ С.А.С., Франція 

Ларвенол ГР 4 Гранули S-метопрен Баболна Біо Лтд., Угорщина 

Ларвенол Капс Капсули S-метопрен ЛОДІ С.А.С., Франція 

Магготс ГР Гранули Циромазін Белгагрі С.А., Бельгія 

Непорекс 2 SG Гранили Циромазін 
Ширм АГ Дивізион 

Сифокан, Німеччина 

Твенті 1 ВП Порошок Азаметифос Белгагрі С.А., Бельгія 

Флай Селект 

Фінал 
Гранули Імідаклоприд 

Артур Шопф Гігієне ГмбХ 

енд Ко. КГ, Німеччина 

Флай Томб 4 

ГР 
Гранули 

Дифлубензурон, 

Піпероніл 

бутоксид, 

Тетраметрин 

Артур Шопф Гігієне ГмбХ 

енд Ко. КГ, Німеччина 

Цифлур-комбі Розчин 

Цифлутрин, 

Піперонілу 

бутоксид 

ТОВ «БРОВАФАРМА», 

Україна 

 

Серед 14 зареєстрованих в Україні ветеринарних препаратів проти 

ектопаразитозів великої рогатої худоби для обробки приміщень, лише 1 – 

вітчизняного виробництва. В переважній більшості зазначені препарати 

належать до класу неоникотиноїдів. 
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3.7 Визначення оптимальних інсектицидних властивостей водних 

розчинів цифлутрину in vitro 

Оскільки діюча речовина цифлутрин є ефективною щодо постійних 

ектопаразитів м’ясоїдних тварин, нами було проведено дослідження щодо 

впливу різних концентрацій цифлутрину на Boviсola bovis (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Інсектицидна активність цифлутрину in vitro відносно імаго 

Boviсola bovis за використання методу імпрегнації 

Концентрація 

цифлутрину 

(%) 

Кількість 

бовікол 

Тривалість спостереження, год 

1 2 6 12 24 48 

кількість життєздатних особин, % (екз) 

1,0 60 
100 

(60) 

100 

(60) 
60 (36) - - - 

0,5 60 
100 

(60) 

100 

(60) 

100 

(60) 
70 (42) - - 

0,25 60 
100 

(60) 

100 

(60) 

100 

(60) 
85 (51) - - 

0,1 60 
100 

(60) 

100 

(60) 

100 

(60) 

100 

(60) 
20 - 

0,01 60 
100 

(60) 

100 

(60) 

100 

(60) 

100 

(60) 
25 - 

Контроль 60 
100 

(60) 

100 

(60) 

100 

(60) 

100 

(60) 

100 

(60) 

100 

(60) 

 

Напочатку першої години спостереження, після контакту комах з 

обробленою 1 % цифлутрином поверхнею, комахи були слабо рухливі, але 

залишалися в радіусі їх попереднього розміщення. Поступово рух волосоїдів 

по периметру чашки Петрі активізувався. Всі комахи експерименту, 

впродовж першої години спостереження, залишалися живими. В них 

відмічали виражені рухи лапками на місці. Через 2 год з початку 

експерименту в 35 % (21 особина) волосоїдів відмічали самовільну рухову 

активність лапок, без руху самих комах у просторі, а 65 % комах (39 особин) 

проявляли рухову активність після їх механічного подразнення. Через 6 год 

після контакту комах з цифлутрином, у 40 % із них (24 особини) відмічали 
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самовільну рухову активність лапок, без руху самих комах у просторі, у 20 % 

комах (12 особин) відмічали рухову активність після їх механічного 

подразнення. Не проявляли ознак життєдіяльності 40 % комах (24 особини). 

Повна загибель комах в експерименті реєструвалася в середньому через 11–

12 год спостереження. При контакті імаго волосоїдів з 0,5 % розчином 

цифлутрину відмічали впродовж першої години спостереження активну 

рухову активність всіх комах, яка поступово сповільнювалася. Наприкінці 

першої години спостереження 95 % комах (57 особин) продовжували 

рухатися по периметру чашки Петрі, а 5 % (3 особини) рухали самовільно 

лапками на місці, без переміщення. Через 2 год після початку експерименту в 

25 % комах (15 особин) відмічали самовільну рухову активність лапок, а 

75 % комах (45 особин) – сповільнено рухалися периметром чашки Петрі. 

Загибелі комах впродовж 2 год спостереження не реєстрували. Через 6 год 

реєстрували відсутність загибелі волосоїдів, проте динаміка їх рухової 

активності змінилася. Виявлено, що 45 % комах (27 особин) сповільнено 

рухалися периметром чашки Петрі, 10 % комах (6 особин) – самовільно 

рухали лапками на місці, 45 % комах (27 особин) реагували на механічне 

подразнення. Через 12 год спостереження реєстрували загибель 30 % комах 

(18 особин), у 20 % (20 особин) відмічали мимовільну рухову активність 

лапками на місці. Сповільнено рухалися периметром чашки Петрі 15 % 

комах (9 особин), 35 % комах (21 особина) проявляли рухову активність 

після їх механічного подразнення. Через 24 год всі комахи експерименту 

загинули. При контакті імаго волосоїдів з 0,25 % розчином цифлутрину, на 

початку першої години спостереження, всі комахи намагалися мінімізувати 

контакт з обробленою поверхнею методом інтенсивного руху в межа чашки 

Петрі. Наприкінці першої години видимого сповільнення рухової активності 

комах не реєстрували. Через 2 год досліду у 40 % бовікол (24 особини) 

відмічали самовільну рухову активність на місці, решта 60 % (36 особин) – 

активно рухалися в чашці Петрі. Загибелі комах впродовж 2 год 
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спостереження не реєстрували. Через 6 год спостерігали сповільнення руху 

комах у 40 % (24 особини), а 40 % (24 особини) – активно рухалися в чашці 

Петрі. У 20 % (12 особин) проявлялася самовільна рухова активність на 

місці. Загибелі комах впродовж 6 год спостереження не реєстрували. Через 

12 год спостереження реєстрували загибель 15 % комах (9 особин). 

Сповільнено рухалися периметром чашки Петрі 25 % комах (15 особин). 

Водночас, 60 % комах (36 особин) проявляли рухову активність після їх 

механічного подразнення. Повна загибель комах (100 %) наставала через 

24 год після початку досліду. При контакті імаго волосоїдів з 0,1 % розчином 

цифлутрину впродовж першої години спостереження, втрати рухової 

активності комах не реєстрували: комахи намагалися мінімізувати контакт з 

обробленою поверхнею методом інтенсивного руху в межах чашки Петрі. 

Через 2 год досліду виражену рухову активність реєстрували у 95 % комах 

(57 особин), у решти комах експерименту – 5 % (3 особини) відмічали 

незначне сповільнення рухової активності. Загибель комах не реєстрували. 

Через 6 год експерименту комахи сповільнено рухалися в межах чашки 

Петрі. Через 24 год спостереження зареєстровано загибель 80 % комах 

(48 особин). Водночас, 20 % комах (12 особин) реагували на механічне 

подразнення. Впродовж 48 год після початку проведення досліду, всі комахи 

експерименту загинули. При контакті імаго волосоїдів з 0,01 % розчином 

цифлутрину, впродовж першої години спостереження всі вони активно 

рухалися в чашці Петрі. Впродовж наступних 2–6 год спостереження 

відмічали незначні зміни рухової активності комах, але їх загибель не 

реєстрували. Через 24 год спостереження зареєстровано загибель 75 % комах 

(45 особин). Водночас, 25 % комах (15 особин) реагували на механічне 

подразнення. Через 48 год після початку проведення досліду, всі комахи 

експерименту загинули. Загибелі імаго волосоїдів, які використали в 

контролі, не відмічали. 
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3.8 Визначення інсектицидної ефективності цифлуру за 

бовікольозу та сифункулятозу великої рогатої худоби 

Облік результатів дослідження in vivo проводили на 2, 7, 15, і 30 добу 

після обробки тварин цифлуром. Отримані дані наведено в табл. 3.13–3.16. 

Таблиця 3.13 

Показники екстенсефективності цифлуру за бовікольозу  

великої рогатої худоби (М±m, n=90) 

Вікові групи 
ЕІ до 

обробки, % 

ЕІ після обробки препаратом, % ЕЕ на 30 

добу (%) 2 доба 7 доба 15 доба 30 доба 

Корови 26 23,3 10 3,3 2,2 91,5 

Нетелі та 

телиці 

парувального 

віку 

28 22,2 12,2 4,4 3,3 88,2 

Молодняк 85 77,8 38,9 11,1 7,8 90,8 

 

Згідно отриманих даних, в оброблених препаратом корів 

екстенсивність інвазії за бовікольозу знижується вже на 2 добу і становить 

23,3 %, що на 10,4 % менше, ніж ЕІ до обробки цифлуром. За 7 діб після 

обробки ЕІ в групі корів становила 10 %, що нижче показника ЕІ на початку 

дослідження на 61,5 %. Показник ЕІ серед оброблених корів на 15 добу 

досліду дорівнював 3,3 %, що нижче на 87,3 % ніж показник ЕІ до обробки 

групи препаратом. На 30 добу досліду ЕІ становила 2,2 %, що менше на 

91,5 % від ЕІ до обробки групи корів цифлуром. 

В групі нетелей та телиць парувального віку, на 2 добу після обробки 

препаратом, ЕІ становила 22,2 %, що нижче за ЕІ до обробки на 20,7 %. На 7 

добу дослідження в групі телиць ЕІ становила 12,2 %, що менше на 56,4 % 

від ЕІ на початку досліду. На 15 добу після обробки препаратом телиць ЕІ 

становила 4,4 % та знизилася на 84,3 %. На 30 добу досліду ЕІ становила  

3,3 % (на 88,2 % менше, ніж ЕІ до обробки). 
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За отриманими даними в групі молодняка, можна відмітити зниження 

ЕІ за бовікольозу на 2 добу після обробки – 77,8 %, це на 8,5 % менше, ніж ЕІ 

до обробки молодняка цифлуром. На 7 добу ЕІ знизилася до 38,9 %, що 

менше від ЕІ на початку досліду на 54,2 %. Відмітили, що на 15 добу досліду 

ЕІ знизилася в групі молодняка до 11,1 %, що нижче на 86,9 % від ЕІ до 

обробки. Показник ЕІ на 30 добу досліду знизився до 7,8 % (на 90,8 % менше 

за ЕІ до обробки цифлуром молодняка). 

Екстенсефективність за обробки груп корів, нетелей і телиць 

парувального віку, а також молодняка на 30 добу досліду становила 91,5, 88,2  

і 90,8 % відповідно. 

Таблиця 3.14 

Показники екстенсефективності цифлуру за сифункулятозу  

великої рогатої худоби (М±m, n=90) 

Вікові групи 
ЕІ до 

обробки, % 

ЕІ після обробки препаратом, % ЕЕ на 30 

добу (%) 2 доба 7 доба 15 доба 30 доба 

Корови 23 20 8,9 6,7 2,2 90 

Нетелі та 

телиці 

парувального 

віку 

26 22,2 10 5,6 2,2 91,5 

Молодняк 100 88,9 44,4 20 8,9 91,1 

 

Згідно отриманих даних, в групі оброблених препаратом корів, 

екстенсивність інвазії за сифункулятозу на 2 добу знизилася і становила  

20 %, що на 13 % менше, ніж ЕІ до обробки цифлуром. За 7 діб після обробки 

ЕІ по групі корів становила 8,9 %, що нижче показника ЕІ на початку 

дослідження на 61,3 %. На 15 добу досліду показник ЕІ серед оброблених 

корів дорівнював 6,7 %, що нижче на 70,9 % ніж показник ЕІ до обробки 

групи препаратом. На 30 добу досліду ЕІ становила 2,2 %, що менше на 90 % 

від ЕІ до обробки групи корів цифлуром. 
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За отриманими показниками в групі нетелей та телиць парувального 

віку, ЕІ за сифункулятозу на 2 добу спостережень становила 22,2 %, що 

нижче за ЕІ до обробки на 14,6 %. На 7 добу дослідження по групі телиць ЕІ 

становила 10 %, що менше на 61,5 % від ЕІ на початку досліду. На 15 добу 

після обробки препаратом телиць ЕІ становила 5,6 %, показник знизився на 

78,5 %. На 30 добу досліду ЕІ становила 2,2 % (на 91,5 % менше, ніж ЕІ до 

обробки). 

Згідно отриманих даних щодо ЕІ обробленого цифлуром молодняка, 

можна відмітити зниження ЕІ на 2 добу після обробки – 88,9 %, це на 11,1 % 

менше, ніж ЕІ до його обробки. На 7 добу ЕІ знизилася до 44,4 %, що менше 

від ЕІ на початку досліду на 55,6 %. Відмітили, що на 15 добу досліду ЕІ 

знизилася в групі молодняка до 20 %, що нижче на 80 % від ЕІ до обробки. 

Показник ЕІ на 30 добу досліду знизився до 8,9 % (на 91,1 % менше за ЕІ до 

обробки цифлуром молодняка). Показник ЕЕ за обробки груп корів, нетелей і 

телиць парувального віку, а також молодняка на 30 добу досліду становив 90, 

91,5 і 91,1 % відповідно. 

Таблиця 3.15 

Показники інтенсефективності цифлуру за бовікольозу  

великої рогатої худоби (М±m, n=90) 

Вікові групи 

ІІ до 

обробки, 

(екз/100 см2) 

ІІ після обробки препаратом 

(екз/100 м2) 
ІЕ на 30 

добу (%) 
2 доба 7 доба 15 доба 30 доба 

Корови 48±5,2 43±3,1 23±4,3 13±2,5 6±2,2 87,5 

Нетелі та 

телиці 

парувального 

віку 

51±3,0 46±2,1 28±3,2 17±4,2 8±1,5 84,3 

Молодняк 43±3,2 32±3,3 19±6,3 11±5,1 4±2,1 90,7 

 

Згідно отриманих даних, в оброблених препаратом корів інтенсивність 

інвазії за бовікольозу знижується вже на 2 добу і становить 43±3,1 екз/100 м2 

шкіри тіла тварини, що на 10,4 % менше, ніж ІІ до обробки. За 7 діб після 
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обробки ІІ по групі корів становила 23±4,3 екз/100 м2, що нижче показника ІІ 

на початку дослідження на 52 %. Показник ІІ серед оброблених корів на  

15 добу досліду дорівнював 13±2,5 екз/100 м2, що нижче на 72,9 % ніж цей 

показник до обробки групи препаратом. На 30 добу досліду ІІ становила 

6±2,2 екз/100 м2, що менше на 87,5 % від ІІ до обробки групи корів 

цифлуром. 

На 2 добу після обробки препаратом групи нетелей та телиць 

парувального віку ІІ становила 46±2,1 екз/100 м2, що нижче за ІІ до обробки 

на 9,8 %. ІІ на 7 добу дослідження по групі телиць становила  

28±3,2 екз/100 м2, що менше на 45 % від ІІ на початку досліду. На 15 добу 

після обробки препаратом телиць ІІ становила 17±4,2 екз/100 м2, показник 

знизився на 66,7 %. На 30 добу досліду ІІ становила 8±1,5 екз/100 м2  

(на 84,3 % менше, ніж ІІ до обробки). 

За даними, отриманими в групі молодняка, можна відмітити зниження 

ІІ на 2 добу після обробки – 32±3,3 екз/100 м2, це на 25,6 % менше, ніж ІІ до 

обробки молодняка цифлуром. На 7 добу ІІ знизилася до 19±6,3 екз/100 м2, 

що менше від ІІ на початку досліду на 55,8 %. Відмітили, що на 15 добу 

досліду ІІ знизилася в групі молодняка до 11±5,1 екз/100 м2, що нижче на 

74,4 % від ІІ до обробки. Показник ІІ на 30 добу досліду знизився до  

4±2,1 екз/100 м2 (на 90,7 % менше за ІІ до обробки цифлуром молодняка). 

Інтенсефективність за обробки груп корів, нетелей та телиць 

парувального віку, а також молодняку на 30 добу досліду становила 87,5 %, 

84,3 % та 90,7 % відповідно. 

Згідно отриманих даних, по групі оброблених препаратом корів, 

інтенсивність інвазії за сифункулятозу на 2 добу знизилася і становила 

41±6,2 екз/100 м2 шкіри тіла тварини, що на 24 % менше, ніж ІІ до обробки 

цифлуром. За 7 діб після обробки ІІ по групі корів становила  

24±4,1 екз/100 м2, що нижче показника ІІ на початку дослідження на 55,6 %. 

На 15 добу досліду показник ІІ серед оброблених корів дорівнював  
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15±3,25 екз/100 м2, що нижче на 72,2 % ніж показник ІІ до обробки групи 

препаратом. На 30 добу досліду ІІ становила 7±1,1 екз/100 м2, що менше на 

87 % від ІІ до обробки групи корів цифлуром. 

Таблиця 3.16 

Показники інтенсефективності цифлуру за сифункулятозу  

великої рогатої худоби (М±m, n=90) 

Вікові групи 

ІІ до 

обробки, 

екз/100 см2 

ІІ після обробки препаратом, 

екз/100 м2 
ІЕ на 30 

добу 

(%) 2 доба 7 доба 15 доба 30 доба 

Корови 54±4,25 41±6,2 24±4,1 15±3,25 7±1,1 87 

Нетелі та 

телиці 

парувального 

віку 

49±2,2 33±3,5 21±6,2 10±2,1 4±2,25 91,8 

Молодняк 58±5,25 36±5,2 31±3,25 18±2,5 9±1,3 84,5 

 

За отриманими показниками ІІ за сифункулятозу по групі нетелей та 

телиць парувального віку, на 2 добу спостережень ІІ становила  

33±3,5 екз/100 м2, що нижче за ІІ до обробки на 32,7 %. ІІ на 7 добу 

дослідження по групі телиць становила 21±6,2 екз/100 м2, що менше на  

57,1 % від ІІ на початку досліду. На 15 добу після обробки препаратом 

телиць ІІ становила 10±2,1 екз/100 м2, показник знизився на 79,6 %. На 30 

добу досліду ІІ становила 4±2,25 екз/100 м2 (на 91,8 % менше, ніж ІІ до 

обробки). Згідно отриманих даних щодо ІІ обробленого цифлуром 

молодняка, можна відмітити зниження ІІ на 2 добу після обробки –  

36±5,2 екз/100 м2, це на 37,9 % менше, ніж ІІ до обробки молодняка 

цифлуром. На 7 добу ІІ знизилася до 31±3,25 екз/100 м2, що менше від ІІ на 

початку досліду на 46,6 %. Відмітили, що на 15 добу досліду ІІ знизилася по 

групі молодняку до 18±2,5 екз/100 м2, що нижче на 69 % від ІІ до обробки. 

Показник ІІ на 30 добу досліду знизився до 9±1,3 екз/100 м2 (на 84,5 % менше 

за ІІ до обробки цифлуром молодняка). 

Показник ІЕ за обробки груп корів, нетелей і телиць парувального віку, 

а також молодняка на 30 добу досліду становив 87, 91,8 і 84,5 % відповідно. 
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3.9  Визначення репелентної дії цифлуру за обробки великої рогатої 

худоби 

Для визначення репелентної дії цифлуру проводили обробку дослідних 

груп корів (рис. 3.19).  

 

Рис. 3.19 Нанесення препарату Цифлур 

 

Після обробки тварин препаратом Цифлур побічних явищ впродовж 

експерименту не виявлено. 

Напочатку дослідження відмічено виражений репелентний ефект 

препарату, який спостерігався впродовж 3–4 діб після обробки тварин. У 

подальшому, до 6–7 доби, репелентний ефект зменшувався й комахи 

починали контактувати з шкірою тварин, але спочатку в ділянці кінцівок, 

підгрудку та вим’я. 

Показники нападу зоофільних мух на дослідних і контрольних тварин 

під час їх випасання коливалася згідно з часом доби, погодними умовами та 

породними особливостями (табл. 3.17). 

Встановлено, що порівняно з контрольною групою тварин, напад 

зоофільних мух на оброблених цифлуром корів був меншим на 80,3 %. Щодо 
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телиць парувального віку і нетелей, то у дослідної групи їх налічували на 

81,4 % менше, ніж у контрольної групи. 

Таблиця 3.17 

Інтенсивність нападу зоофільних мух на велику рогату худобу  

на пасовищі (М±m, n=10) 

Вікові  

групи 

Контрольна група Дослідна група 

ІІ, екз/тв., 

М±m 
min/max 

ІІ, екз/тв., 

М±m 
min/max 

Дійні корови 421,9±2,01 289/429 83,1±4,08 76/88 

Нетелі і телиці 

парувального віку 
449,8±3,12 337/461 83,7±3,2 78/91 

 

При досліджені інсектицидної активності цифлуру щодо показників 

нападу зоофільних мух на велику рогату худобу різних вікових груп у 

тваринницьких приміщеннях інтенсивність інвазії у контрольної та дослідної 

груп значно різнилася (табл. 3.18). 

Таблиця 3.18 

Інтенсивність нападу зоофільних мух на велику рогату худобу у 

тваринницьких приміщеннях (М±m, n=10) 

Вікові групи 

Контрольна група Дослідна група 

ІІ, екз/тв., 

М±m 
min/max 

ІІ, екз/тв., 

М±m 
min/max 

Дійні корови 294,7±4,88 207/378 82,8±1,04 36/182 

Нетелі і телиці 

парувального віку 
276,8±4,24 186/304 83,2±1,12 41/174 

Телята 80,6±1,14 38/167 19,6±1,01 11/36 

 

Отже, після обробки тварин препаратом Цифлур інтенсивність інвазії 

зоофільними мухами у лактуючих корів знижується на 72 %, у нетелей та 

телиць парувального віку – на 70 %. У дослідних телят, порівняно із 

контрольною групою, інтенсивність нападів мух знизилася на 76 %. 
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3.10   Морфологічні та біохімічні показники крові великої рогатої 

худоби при застосуванні цифлуру 

На 15 і 30 добу після обробки великої рогатої худоби препаратом 

Цифлур було відібрано проби крові для морфологічних і біохімічних 

досліджень (табл. 3.19–3.24). 

Таблиця 3.19 

Гематологічні показники корів після обробки їх цифлуром 

(M±m, n=10) 

Показники 
Контрольна група Дослідна група 

15 доба 30 доба 15 доба 30 доба 

Еритроцити, Т/л 5,8±0,32 5,5±0,18 5,5±0,28 6,9±0,31* 

Гемоглобін, г/л 103,6±3,3 99,1±2,8 99,0±3,0** 109±3,3* 

Лейкоцити, Г/л 5,3±1,15 5,6±1,36 6,1±0,98 5,1±0,25 

Нейтрофіли, 

% 

Ю 0,5±0,01 0,8±0,02 1,3±0,33 0,5±0,02 

П 2,5±1,2 3,5±0,64 3,2±0,91** 2,8±1,44 

С 25±3,1 25,3±2,3 26,6±3,8 26,4±5,8 

Еозинофіли, % 6,2±0,91 6,3±0,33 6,5±1,82 5,1±1,2** 

Моноцити, % 5,3±1,92 4,8±0,85 3,6±1,39** 4,7±0,67* 

Базофіли, % 1,6±0,08 1,2±0,02 1,4±0,2 0,5±0,08 

Лімфоцити, % 58,9±2,04 58,1±2,16 57,4±7,3 60±7,8 

Примітки: * р<0,05; ** р<0,01 порівняно з контрольною групою. 

 

Встановили, що у дослідної групи корів у ході експерименту 

відмічалося підвищення кількості еритроцитів і на 30 добу цей показник був 

більшим на 25,5 % (р<0,05). Вміст гемоглобіну у крові дослідних корів був 

дещо меншим – на 4,4 % (р<0,01), проте до 30 доби дослідження збільшився 

на 10 % (р<0,05). Кількість лейкоцитів протягом досліду була вища на  

15,1 %, ніж у контрольної групи, проте до 30 доби досліду знизилася на  
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8,9 %. Кількість юних нейтрофілів на 30 добу досліду знизилася на 37,5 %. 

Кількість паличкоядерних нейтрофілів протягом досліду була вищою на 28 % 

(р<0,01) та на 30 добу досліду знизилася на 20 %, ніж у контрольної групи. 

Кількість сегментоядерних нейтрофілів у дослідних корів протягом всього 

досліду була вищою на 4,3–6,4 %. Кількість еозинофілів у дослідній групі до 

30 доби досліду знизилася на 19 % (р<0,01). Кількість лімфоцитів у дослідній 

групі підвищилася на 3,3 %. Проте відмічалося зниження кількості базофілів 

на 58,3 % відносно контролю. 

Таблиця 3.20 

Гематологічні показники телят після обробки їх цифлуром 

(M±m, n=10) 

Показники 
Контрольна група  Дослідна група  

15 доба 30 доба 15 доба 30 доба 

Еритроцити, Т/л 5,7±0,45 5,5±0,14 5,5±0,25 6,7±0,17** 

Гемоглобін, г/л 99,8±1,6 99,2±0,6 95±2,4 106,5±3,6* 

Лейкоцити, Г/л 6,2±1,26 6,1±0,68 6,1±0,32** 5,9±0,24* 

Нейтрофіли, % 

Ю 0,7±0,06 0,7±0,05 0,9±0,07 0,5±0,08** 

П 8,1±0,5 8,5±0,29 9,3±0,36 9,7±0,7 

С 25±1,5 25±0,86 24,4±0,8 24,3±1,97 

Еозинофіли, % 5,6±0,21 5,6±0,41 6,3±0,41 5,3±0,24 

Моноцити, % 6,1±1,03 5,8±0,63 5,8±1,47 5,3±0,27 

Базофіли, % 1,5±0,1 1,5±0,29 2,1±0,31 1,3±0,49** 

Лімфоцити, % 53±1,71 52,9±0,6 51,2±2,5 53,6±0,6 

Примітки: * р<0,05; ** р<0,01 порівняно з контрольною групою.  

 

Отримані дані свідчать про підвищення кількості еритроцитів та вмісту 

гемоглобіну в крові телят дослідної групи на 21,8 % (р<0,01) та 7,4 % 

(р<0,05) відповідно. Проте кількість лейкоцитиів дещо знизилася відносно 

телят контрольної групи – на 3,3 % (р<0,05). За даними лейкограми слід 

відмітити зниження кількості юних нейтрофілів у крові телят дослідної групи 



105 
 
 

на 28,6 % (р<0,01). Кількість паличкоядерних нейтрофілів збільшилася на 

14,1 %, а сегментоядерних – зменшилася на 2,8 %. Кількість еозинофілів у 

крові дослідних телят на кінець дослідження зменшилася на 5,4 % відносно 

телят контрольної групи. Кількість моноцитів та базофілів зменшилася на  

8,6 та 13,3 % (р<0,01) відповідно. Кількість лімфоцитів підвищилася на 1,3 % 

відносно телят контрольної групи. 

Таблиця 3.21 

Гематологічні показники нетелей та телиць парувального віку 

після обробки їх цифлуром (M±m, n=10) 

Показники 
Контрольна група  Дослідна група  

15 доба 30 доба 15 доба 30 доба 

Еритроцити, Т/л 5,5±0,12 5,4±0,16 5,1±0,45 6,6±0,28** 

Гемоглобін, г/л 97,8±2,4 93,7±2,9 93,7±2,9* 108±3,7* 

Лейкоцити, Г/л 5,4±0,67 6,1±1,06 6,6±0,23 5,8±0,19 

Нейтрофіли, % 

Ю 0,9±0,03 0,8±0,02 1,3±0,08 0,6±0,07* 

П 3,7±0,52 3,8±0,33 3,5±0,71 3,7±0,2 

С 25,3±0,9 25,8±1,9 26±1,4 26,2±0,6 

Еозинофіли, % 6,8±0,91 7,2±1,48 6,8±0,8 6,6±1,12 

Моноцити, % 5,5±0,11 5,3±0,95 4,5±0,56 4,5±0,28 

Базофіли, % 0,9±0,1 0,3±0,91 1,7±0,45 1,1±0,3 

Лімфоцити, % 56,9±1,7 56,8±2,51 56,2±3,1 57,3±1,62** 

Примітки: * р<0,05; ** р<0,01 порівняно з контрольною групою.  

 

З огляду на дані, представлені в табл. 3.21, слід відмітити стійку 

тенденцію до підвищення кількості еритроцитів та вмісту гемоглобіну в крові 

телиць дослідної групи протягом всього досліду. Кількість еритроцитів 

підвищилася на 22,2 % (р<0,01), а вміст гемоглобіну – на 15,3 % (р<0,05). 

Кількість лейкоцитів у крові дослідної групи знизилася на 4,9 %. Аналізуючи 

лейкограму відмічається зниження кількості юних та паличкоядерних 

нейтрофілів на 25 % (р<0,05) та на 2,6 % відповідно. Кількість 
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сегментоядерних нейтрофілів підвищилася на 1,6 % порівняно з контрольною 

групою. Кількість еозинофілів та моноцитів у крові телиць дослідної групи 

знизилася на 8,3 та 15,1 % відповідно. Кількість лімфоцитів підвищилася на 

0,9 % відносно показників крові телиць контрольної групи. 

Таблиця 3.22 

Біохімічні показники сироватки крові дійних корів  

після обробки їх цифлуром (M±m, n=10) 

Показники 
Доба 

дослідження 

Контрольна 

група 

Дослідна  

група 

Загальний білок, г/л 
15 7,69±0,17 7,11±0,07 

30 7,89±0,17 7,98±0,02* 

Каротин, мг/л 
15 1,9±0,04 1,89±0,03 

30 2,13±1,0 2,0±0,39 

Лужний резерв, % 
15 47,03±2,93 51,29±0,27 

30 54,5±3,11 56,13±0,15* 

Загальний кальцій, 

мг/л 

15 10,28±0,33 10,04±0,17 

30 10,2±0,27 10,7±0,08 

Неорганічний 

фосфор, мг/л 

15 4,7±0,8 5,02±0,57* 

30 4,7±0,2 5,15±0,12* 

Примітка: * р<0,05 порівняно з контрольною групою.  

 

Слід відзначити, що в дослідній групі дійних корів вміст загального 

білка менший на 7,5 %, проте на 30 добу досліду він збільшився на 1,1 % 

(р<0,05), ніж у контрольної групи. До числа показників правильного 

годування тварин належить лужний резерв крові. Визначення цього 

показника має велике значення при встановленні ацидозу, який виникає у 

тварин внаслідок порушення обміну речовин. Підвищення цього показника 

на 3–8,4 % (р<0,05) відмічається у тварин дослідної групи протягом всього 

періоду дослідження. Рівень загального кальцію у корів дослідної групи на 

кінець дослідження збільшується на 4,9 %, а неорганічного фосфору – на  

9,6 % (р<0,05) відносно контролю. 
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Таблиця 3.23 

Біохімічні показники сироватки крові телят  

після обробки їх цифлуром (M±m, n=10) 

Показник 
Доба 

дослідження 

Контрольна 

група 

Дослідна  

група 

Загальний білок, г/л 
15 5,68±0,02 5,61±0,22 

30 5,64±0,08 6,49±0,28** 

Каротин, мг/л 
15 0,45±0,02 0,46±0,01 

30 0,47±0,01 0,55±0,05** 

Лужний резерв, % 
15 48,35±0,28 49,98±0,01 

30 49,55±0,87 50,95±0,05** 

Загальний кальцій, 

мг/л 

15 11,9±0,03 9,85±0,99 

30 9,7±0,05 10,55±0,08* 

Неорганічний 

фосфор, мг/л 

15 5,5±0,17 5,35±0,47 

30 5,65±0,95 5,5±0,24 

Примітки: * р<0,05; ** р<0,01 порівняно з контрольною групою.  

 

Слід відмітити у дослідній групі телят тенденцію до збільшення 

вмісту загального білка на 15 % (р<0,01) та каротину – на 17 % (р<0,01). 

Показник лужного резерву в сироватці крові дослідних телят збільшувався 

протягом всього періоду дослідження на 2,8–3,4 % (р<0,01). Рівень 

загального кальцію в сироватці крові дослідних телят мав тенденцію до 

збільшення на 8,8 % (р<0,05), проте неорганічного фосфору до зниження  – 

на 2,7 %. Отримані дані свідчать про зменшення в сироватці крові дослідних 

телиць вмісту загального білка (на 4,1 %) та каротину (на 1,82 %) відносно 

контролю. Проте дані показники обох груп тварин коливалися у 

фізіологічних межах. Показник лужного резерву в сироватці крові дослідних 

телиць збільшувався протягом всього періоду дослідження на 3,5 (р<0,05) –

3,6 % (р<0,01). Також відмічалося збільшення рівня загального кальцію в 

сироватці крові дослідних телиць на 1,2 % (р<0,05). 
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Таблиця 3.24 

Біохімічні показники сироватки крові нетелей та телиць парувального 

віку після обробки їх цифлуром (M±m, n=10) 

Показники 
Доба 

дослідження 

Контрольна 

група 

Дослідна  

група 

Загальний білок, г/л 
15 7,46±0,08 7,1±0,01 

30 7,8±0,12 7,48±0,1 

Каротин, мг/л  
15 2,27±0,01 1,31±0,01 

30 2,2±0,03 2,16±0,01 

Лужний резерв, % 
15 53,28±3,78 55,13±3,88* 

30 54,5±3,17 56,45±0,16** 

Загальний кальцій, мг/л 
15 10,4±0,25 9,9±0,4 

30 10,47±0,36 10,6±0,004* 

Неорганічний фосфор, 

мг/л 

15 5,67±0,2 5,06±0,44 

30 5,93±0,3 5,15±0,24 

Примітки: * р<0,05; ** р<0,01 порівняно з контрольною групою.  

 

Рівень неорганічного фосфору зменшився на 13,2 % порівняно з 

контрольною групою. Проте значення по обох групах коливалися у 

фізіологічних межах. 

Результати електронної мікроскопії формених елементів крові тварин 

після застосування їм цифлуру наведено на рис. 3.20 (а, б).  

В ході дослідження методом растрової електронної мікроскопії 

з’ясували, що більш коректним є фіксатор з концентрацією глютаральдегіду 

в буфері Соренсена – 2,5 %. За цієї концентрацій зберігається двоввігнутість 

еритроцитів. При фіксуванні зразків з меншою концентрацією 

глютаральдегіду (1,25 %), еритроцити втрачають природну форму, що 

забезпечує хибність результатів дослідженя. За оптимальної концентрації 

фіксатора спостерігали типові клітини крові без морфологічних відхилень. 
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Рис. 3.20. Формені елементи крові великої рогатої худоби після застосування 

цифлуру: а – зразок, що фіксувався 1,25 % глютаральдегідом;  

б – зразок, що фіксувався 2,5 % глютаральдегідом  

 

Таким чином, встановили, що обробка худоби препаратом Цифлур не 

впливає на морфологію формених елементів. 

 

3.11  Визначення інсектицидної дії препарату Цифлур-комбі 

Дослідження інсектицидних властивостей препарату Цифлур-комбі 

проводили в умовах тваринницького приміщення. Огляд поверхонь з 

підрахунком комах проводили до обробки, через 10, 15 та 20 хв після 

обробки, а також за добу, через 3, 7, 14, 21 та 28 діб після обробки поверхонь 

і обладнання (табл. 3.25). 

Встановлено, що інсектицидна дія препарату проявляється впродовж  

20 хв після нанесення препарату. Протягом перших 10 хв після нанесення 

кількість комах скоротилася втричі, а протягом наступних 10 хв, на поверхні, 

що оглядалася, не залишилося жодної комахи. Наступні 3 доби спостерігали 

виражений репелентний ефект. Комахи в незначній кількості сідали на 

поверхні, але не затримувалися на них протягом зазначеного часу. 
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Таблиця 3.25 

Тривалість дії препарату Цифлур-комбі у тварнницьких приміщеннях 

Період досліджень 

Середня кількість комах на поверхнях 

впродовж трихвилинного 

спостереження, екз/м2 

До обробки 248±26 

Після обробки: 

через 10 хв 

 

82±6 

15 хв 6±0,5 

20 хв – 

2 год. – 

1 доба – 

3 доби – 

7 діб 5±0,2 

14 діб 38±3 

21 доба 76±8,5 

28 діб 189±17 

 

Репелентний ефект був більш виражений впродовж 3–4 діб. Потім до 

6–7 доби він зменшувався й комахи починали контактувати з обробленими 

поверхнями (рис. 3.21 а, б). 

   

Рис. 3.21. а, б – скупчення комах на поверхнях 
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3.12 Визначення молочної продуктивності корів у процесі 

застосування препарату Цифлур за ураження 

ектопаразитами  

Визначено показники молочної продуктивності корів, за ураження 

ектопаразитами, у процесі лікування їх препаратом Цифлур (табл. 3.26).  

Таблиця 3.26 

Показники молочної продуктивності корів у процесі лікування 

препаратом Цифлур 

Період спостережень, 

діб 

Середньодобовий надій молока на корову, л/добу 

Контрольна Дослідна 

До обробки 13,5 13,7 

Після обробки, через: 

7 діб 
13,4 14,1 

14 діб 13,6 14,8 

21 добу 13,9 15,3 

30 діб 13,7 15,9 

37 діб 14,1 16,2 

42 доби 14,2 17,1 

 

Дані таблиці свідчать, що обробка дійних тварин препаратом Цифлур 

мала позитивний ефект на молочну продуктивність дослідної групи, оскільки 

серед обробленого поголів’я відмічалось зниження занепокоєння, 

пов’язаного з паразитуванням на тваринах ектопаразитів. Середньодобовий 

надій у тварин дослідної групи, порівняно з тваринами контрольної групи, 

через 7 діб після обробки зріс на 5,22 %. Дана тенденція спостерігалася 

впродовж всього періоду спостереження за тваринами дослідної і 

контрольної груп і через 6 тижнів нами встановлено збільшення 

середньодобових надоїв у тварин дослідної групи на 20,42 %. 

Середньодобовий надій у тварин дослідної групи поступово зростав, не 

дивлячись на той факт, що раціон у обох груп впродовж досліду не зазнавав 
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кардинальних змін і залишався аналогічним як в дослідної, так і контрольної 

груп. 

Згідно проведених нами досліжень щодо молочної продуктивності 

корів, які були оброблені інсектицидним препаратом Цифлур, встановили, 

що у оброблених корів, порівняно з контрольними, надої зростають за 

тиждень на 5,22 % та за 6 тижнів – на 20,42 %.  

Середньодобовий надій по групах становив 13,6 л молока. Згідно 

наших досліджень, недоотримання молока становить 2,78 л/добу від однієї 

корови. Відповідно, втрати молока за місяць від однієї корови – 83,4 л, що 

також дорівнює 85,9 кг молока. Середньозакупівельна вартість молока в 

Сумській та Полтавській областях країни дорівнює 10,5 грн/кг. Таким чином, 

недоотримане молоко від однієї корови коштує 901,97 грн. Ціна на препарат, 

представлена виробником, дорівнює 57 грн. 90 коп. Відповідно ціна однієї 

дози – 14,48 грн. Тож прибуток від молока обробленої препаратом корови за 

місяць на 887,5 грн. більше, ніж від тих, що оброблялися засобом, що 

застосовується у господарстві. Крім того, слід враховувати тридобовий 

термін каренції та рекомендацію щодо повторного його застосування через 

8–10 діб, що призводить до втрати 84,05 кг молока – 882,5 грн. Результати 

проведених досліджень представлені у табл. 3.27. 

Таблиця 3.27 

Економічна ефективність застосування препарату Цифлур (n=16) 

Показники Дослідна  Контрольна  

Надій за добу від 1 гол., л 16,38 13,6 

Надій за добу по групі, л 262,08 217,6 

Надій за місяць від 1 гол., л 491,4 408 

Надій за місяць по групі, л 7862,4 6528 

Надій за місяць від 1 гол, кг 506,14 420,24 

Надій за місяць по групі, кг 8098,27 6723,84 
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продовження табл. 3.27 

Вартість 1 кг молока, грн 10,5 10,5 

Вартість 1 дози препарату, грн 14,48 4,8 

Вартість препарату по групі, грн 231,6 76,8 

Втрати у зв’язку з каренцією на 1 

гол, грн 
– 882,5 

Втрати у зв’язку з каренцією по 

групі, грн 
– 14120,06 

Прибуток за місяць від 1 гол. 5314,49 3525,22 

Прибуток за місяць від групи 85031,86 56403,46 

Економічна ефективність по групі 28628,4 – 

Економічна ефективність на 1 гол. 1789,28 – 

 

Згідно проведених досліджень встановили, що економічна 

ефективність застосування препарату Цифлур (n=16) дорівнює 28628,4 грн. 

3.13 Розробка схеми лікувально-профілактичних заходів за 

бовікольозу, сифункулятозу великої рогатої худоби та за 

ураження зоофільними мухами 

Внаслідок проведення експериментальних досліджень було розроблено 

та запропоновано до використання в умовах виробництва системи контролю 

та захисту щодо ектопаразитозів великої рогатої худоби. 

Рекомендовано комплексне застосування препаратів Цифлур та 

Цифлур-комбі. Врахувуючи сезонно-вікову динаміку ектопаразитозів 

рекомендуємо схему лікувально профілактичних заходів проти зоофільних 

мух під час пасовищного періоду, а також схему для лікувально-

профілактичних заходів щодо бовікольозу та сифункулятозу.  

Схема лікувально-профілактичних заходів за бовікольозу та 

сифункулятозу великої рогатої худоби для стійлового періоду 

Рекомендуємо обробляти велику рогату худобу, різних вікових груп, 

крім молодняка, препаратом Цифлур з розрахунку 10 см3/тварину, 
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починаючи з останньої декади листопада. Обробки повторювати через кожні 

5–6 тижнів, з контролем інтенсивності та екстенсивності інвазії.  

Молодняк великої рогатої худоби масою тіла 100–300 кг обробляти 

препаратом Цифлур з розрахунку 5 см3/тварину вздовж хребта, наносячи 

масажними рухами. Обробки проводити з урахуванням інтенсивності та 

екстенсивності інвазії.  

Рекомендовано прведення обробок поверхонь у виробничих 

приміщеннях препаратом Цифлур-комбі з концентрацією діючої речовини 

0,2 %, що відповідає співвідношенню 1:500. Зрошувати слід поверхні у 

місцях скупчення та розмноження комах. Зрошення проводити наприкінці 

кожного місяця з листопада по березень включно. 

Схема лікувально-профілактичних заходів щодо зоофільних мух. 

Рекомендуємо розпочинати обробки дорослої великої рогатої худоби 

препаратом Цифлур з розрахунку 10 см3/тварину, напочатку квітня – 

наприкінці березня (залежно від температурних показників довкілля). 

Препарат наносити з крапельниці масажними рухами вздовж хребта від 

холки до крижа на чисту, не ушкоджену шкіру. Уникати потрапляння води на 

місце нанесення препарату, впродовж мінімум трьох годин після обробки.  

Повторні обробки проводити через 6 тижнів. Для обробки молодняка великої 

рогатої худоби застосовуємо препарат Цифлур в дозі 5 см3/тварину. 

Наприкінці квітня обробити обладнання та поверхні у тваринницьких 

приміщеннях 0,5 % робочим розчином цифлур-комбі. Дана концентрація 

діючої речовини відповідає співвідношенню препарату до води 1:200. Воду 

для розчину використовувати 20–25 °С. Перед використанням препарат 

збовтати. Для зрошення поверхонь використовувати ручний або 

автоматичний розпилювач. Розчин розполювати з відстані 20–40 см із 

розрахунку 70–100 см3/м2. Уникати потрапляння препарату в годівниці та на 

поверні, з якими контактують тварини. Повторні обробки проводити 

наприкінці кожного місяця до вересня включно. 
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

Скотарство залишається важливою та невід’ємною галуззю 

тваринництва в нашій державі. Проте, впродовж останніх десяти років 

відмічається чітка тенденція до зниження поголів’я великої рогатої худоби як 

в господарствах населення, так і в умовах спеціалізованих господарств [1–3]. 

У 2017 році в Україні було встановлено історичний мінімум щодо 

чисельності поголів’я великої рогатої худоби та обсягів виробництва 

яловичини. Не надто втішними ці показники були й у січні 2019 року. За 

минулий рік поголів’я худоби скоротилось на 4,3 % до 3775,7 тис. голів. При 

цьому на промислових підприємствах цей показник становив 2,4 %. Варто 

вказати, що проблема ураження великої рогатої худоби ектопаразитами є 

актуальною, так як літературні дані свідчать про значне поширення 

ектопаразитозів великої рогатої худоби в різних країнах світу, зокрема й в 

Україні [99–101, 141, 142, 197, 201]. 

Різке зниження поголів’я великої рогатої худоби в господарствах 

різних форм власності вимагає від власників надзвичайної уваги до 

ветеринарного забезпечення господарств дотримання санітарних вимог до 

стану виробничих об’єктів. При цьому постійного контролю вимагають 

захворювання паразитарної етіології, зокрема група захворювань, 

збудниками яких є ектопаразити [173, 190, 281, 282]. 

Ураження ектопаразитами призводить до втрати м’ясної та молочної 

продуктивності, тварини худнуть, а висока інтенсивність інвазії у молодняка 

може спричинювати, навіть, загибель. Також комахи є переносниками 

збудників окремих протозойних, бактеріальних та вірусних захворювань 

[168–171, 173]. 
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За результатами власних досліджень встановлено, що на території 

Сумської та Полтавської областей в умовах промислових тваринницьких 

підприємств та особистих селянських господарств поширені інвазії великої 

рогатої худоби спричинені постійними та тимчасовими ектопаразитами. Так, 

в результаті вибіркового паразитологічного обстеження поголів’я великої 

рогатої худоби, було зареєстровано ураження корів, нетелей та телиць 

парувального віку волосоїдами Bovicola bovis та вошами Наеmаtоріnus 

еurystеrnus. У телят реєстрували волосоїдів Bovicola bovis та вошей 

Linognathus vituli. Встановлено, що максимальний показник екстенсивності 

інвазії фіксувався взимку. Волосоїди уражали корів на 11–26 %, у нетелей та 

телиць парувального віку цей показник варіював в межах 15–28 % та у телят 

екстенсивність інвазії за бовікольозу була у межах 46–85 %. За 

сифункулятозної інвазії екстенсивність становила 10–23 % у корів, 14–26 % у 

нетелей та телиць парувального віку та охоплювала молодняк на 100 %. 

Влітку екстенсивність інвазії за бовікольозу зменшилась до 9–16 % у корів, 

10–18 % – у нетелей та телиць парувального віку та 14–23 % серед телят, а 

екстенсивність інвазії за сифункулятозу знизилась до 8–14 % у корів, 6–13 % 

– у нетелей та телиць парувального віку та 15–48 % – у телят [286].  

Проте, за даними досліджень науковців, екстенсивність та 

інтенсивність інвазії постійними ектопаразитами за прив’язного утримання 

була вищою. Так, за даними досліджень Гурової Т.В. (2007), показник ЕІ 

коливався в межах від 31 до 86,8 % у корів, у телиць − від 34,6 до 95,5 % і в 

молодняка взимку – 100 % [98]. За даними досліджень А. М. Шевченко 

(2019), екстенсивність інвазії волосоїдами у обстежених корів становила  

48,1 % [304]. 

Нами було встановлено інтенсивність інвазії за бовікольозу і 

сифункулятозу серед різних вікових груп великої рогатої худоби. Взимку 

інтенсивність інвазії за сифункулятозу у дорослих тварин варіювала у межах 

16–62 екз у телят – 25–69 екз на 100 см2 ділянки шкіри тіла. За бовікольозу в 
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дорослих тварин ІІ становила 7–59 екз, у телят –5–49 екз на 100 см2. Весною 

у дорослої худоби ІІ вошами становила 6–21 екз, а у телят 2–27 екз на  

100 см2. Водночас, у корів, нетелей та телиць парувального віку 

інтенсивність інвазії за бовікольозу становила 2–42 екз на 100 см2, а у телят –

3–29 екз на 100 см2 ділянки шкіри тіла тварини. Влітку відмічали зниження 

показників інтенсивності інвазії. Таке явище зумовлене дією сонячних 

променів на ектопаразитів, линькою тварин та підвищенням імунітету 

організму тварин на пасовищі. В осінні місяці інтенсивність інвазії сягала  

8–21 екз на 100 см2 у дорослих тварин і 3–36 екз на 100 см2 у телят. 

Водночас, ІІ бовіколами варіювала в межах 2–38 екз на 100 см2 у дорослих 

тварин та 6–15 екз на 100 см2 у телят [286].  

Отримані дані щодо інтенсивності інвазії великої рогатої худоби за 

бовікольозу та сифункулятозу влітку узгоджуються з даними досліджень 

більшості науковців. При цьому, показник ІІ в стійловий період, за їх даними, 

перевищує показники, отримані в наших дослідах [98, 304]. 

Основними місцями локалізації вошей, за результатами проведених 

досліджень, були ділянки голови та шиї та лопаток, а волосоїдів – на 

ділянках лопаток, боків, спини та крупу. У літні місяці комахи змінювали 

місця локалізації на більш закриті ділянки тіла хазяїна (біля основи рогів, 

вух, в підлопаткових ділянках, паху та на внутрішньому боці кінцівок). 

Отримані дані узгоджуються з даними більшості дослідників [64, 77, 80, 91, 

93, 98, 304]. 

Нами були проведені моніторингові дослідження щодо поширення 

зоофільних мух, їх видового складу, показників екстенсивності та 

інтенсивності інвазії, вікової та породної сприйнятливості великої рогатої 

худоби. В тваринницьких приміщеннях виділяли кімнатну муху (Musca 

domestica), малу кімнатну муху (Fannia canicularus), також поодиноко 

траплялися сині падеві мухи (Calliphora uralensis), зелені падеві мухи, сині 

м’ясні (Calliphora visina), зелені м’ясні (Lucilia sericata) та домові мухи 
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(Muscina stabulans). На пасовищі на тварин нападали мухи-жигалки: мала 

коров’яча жигалка (Lyperosia irritans), коров’яча жигалка (Haematobia 

stimulans), польова муха (Musca autumnalis), мала гнойова (Musca vitripennis). 

Отримані дані свідчать, що за екстенсивності інвазії 100 % середня 

інтенсивність інвазії становить 198,85±2,98 комах на тварині. Показник ІІ 

коливався від 38 до 378 комах на тварині. За вивчення породної 

сприйнятливості до нападу зоофільних мух встановили, що найвищі 

показники інтенсивності інвазії – 354,50±5,08 екз/тварину встановлено у 

корів породи голштин чорний. Найнижчі показники ІІ – 159,83±1,41 

екз/тварину встановлено у корів симентальської породи. Відзначено 

підвищену сприйнятливість до паразитування зоофільних мух на тваринах 

темної масті. Отримані дані узгоджуються з даними досліджень окремих 

науковців [133, 138, 139, 142]. 

Було виявлено мікробоносійство імаго Bovicola bovis, виділених від 

великої рогатої худоби. Доведено здатність до паренесення волосоїдами 

бактерій роду Listeria spp., що проявлялося ростом колоній на агарах Палкам 

та оксфордському, а також ферментацією ксилози та рамнози в бульйоні з 

феноловим червоним. Контамінація волосоїдів E. coli доведена ростом 

колоній на середовищі Ендо, позитивними реакціями на трицукровому агарі, 

в лізиновому бульйоні та пептоновій воді з реактивом Ковача. Патогенність 

E. coli встановлено біопробою на білих мишах, загибель яких реєстрували на 

третю добу. Контамінація волосоїдів коками S. аureus доведена ростом 

колоній на середовищі Бейт-Паркера та позитивною реакцією 

плазмокоагуляції. 

Отримані дані узгоджуються з результатами досліджень вітчизняних і 

зарубіжних науковців [143–152]. 

Визначили вплив інвазії постійними ектопаразитами на гематологічні 

показники корів і телят. Так, за бовікольозу в крові інвазованих корів 

відмічали зниження кількості еритроцитів на 9,6 % (р<0,05) та вмісту 
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гемоглобіну – на 10,5 % (р<0,01), підвищення кількості лейкоцитів на 12,7 % 

(р<0,05) і еозинофілів – на 36 % (р<0,01). У сироватці крові інвазованих 

волосоїдами корів встановлено зменшення вмісту загального білка на 16,4 % 

(р<0,05), каротину – на 51 % (р<0,05) та показника лужного резерву – на  

8,6 % (р<0,01). 

У крові телят за інвазії Linоgnаthus vituli відмічається зниження 

кількості кількості еритроцитів на 15,1 % (р<0,05), вмісту гемоглобіну – на 

22,8 % (р<0,05) та підвищення кількості лейкоцитів на 14,1 % (р<0,05) і 

моноцитів – на 23,5 % (р<0,01). У сироватці крові інвазованих вошами телят 

встановлено зменшення вмісту загального білка на 2,3 % (р<0,05), каротину – 

на 11,1 % (р<0,05), рівня загального кальцію – на 17,1 % (р<0,01). Отримані 

дані щодо гематологічних досліджень інвазованих постіними ектопаразитами 

тварин, узгоджуються із результатами вітчизняних та зарубіжних авторів. 

Зокрема, дослідники A. Sharif, M. Umer та T. Ahmad (2014), виявляли у 

хворих телят нормоцитарну гіпохромну анемію [169]. Також анемія телят, на 

думку дослідників D. F. Twomey та T. R. Crawshaw (2003), є наслідком 

важкої інвазії у великої рогатої худоби, спричиненою вошами. При цьому 

спостерігається зменшення вмісту гемоглобіну та кількості еритроцитів 

[172]. Дослідники D. A. Guss, M. Koenig та E. M. Castillo (2011), у телят за 

сифункулятозу, відмічали прискорення ШОЕ та зниження рівня заліза [168]. 

Нами був проведений аналіз ринку інсекто-акарицидних ветеринарних 

препаратів, зареєстрованих в Україні. Виходячи з отриманих даних 

встановили, що серед інсектицидів для зовнішнього застосування переважна 

більшість препаратів виробляється на основі дельтаментрину і лише 2 на 

основі діючої речовини цифлутрин, зокрема цифлур та антифлай. Як відомо, 

термін каренції дельтаметрину щодо використання молока 3 доби, а м’яса – 

 5 діб. Дослідниками встановлено, що при застосуванні цифлутрину в 

терапевтичній дозі залишкової кількості піретроїду в молоці дослідних корів 

не виявлено [98]. Економічна ефективність застосування препаратів на основі 
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діючої речовини цифлутрин, яку довели у своїх результатах, вказує на 

доцільність проведення досліджень та застосування препаратів, що містять 

цифлутрин. 

Оскільки діюча речовина цифлутрин є ефективною щодо постійних 

ектопаразитів м’ясоїдних, нами було проведено дослідження щодо впливу 

різних концентрацій цифлутрину на Boviсola bovis. В дослідах in vitro 

цифлутрин проявив високий ступінь інсектицидної активності щодо імаго 

Boviсola bovis. В ході експерименту з’ясували, що від взаємодії з 1 % 

розчином цифлутрину, за 6 годин загинуло 40 % волосоїдів, за 12 годин – 

загинули всі комахи. В 0,5 % розчині загинуло 30 % волосоїдів, а в 0,25 % 

розчині цифлутрину – 15 %. За добу живі волосоїди залишилися лише на 

чашках Петрі в 0,1 % (20 % бовікол) та 0,01 % (25 % бовікол) розчині 

цифлутрину. За 48 годин всі комахи загинули. Проведені дослідження 

узгоджуються з результатами закордонних авторів, які проводили аналогічні 

дослідження [185, 230]. 

При визначенні ефективності цифлуру за бовікольозу та сифункулятозу 

встановлено, що інтенсефективність за обробки груп корів, інвазованих 

волосоїдами, на 30 добу досліду становила 87,5 %, серед нетелей та телиць 

парувального віку, а також молодняка – 84,3 та 90,7 % відповідно. Показник 

ІЕ за обробки груп корів, нетелей та телиць парувального віку, а також 

молодняка, інвазованих вошами, на 30 добу досліду становив 87, 91,8 та  

84,5 % відповідно. Ефективність застосування препаратів на основі діючої 

речовини цифлутрин також доведена дослідженнями in vivo іншими 

дослідниками. Проте, за їх результатами досліджень препарат Байофлай Пур-

он проявив 100 % інсектицидну ефективність наприкінці першої доби 

дослідження [98]. 

Встановлено, що препарат Цифлур має виражені репелентні 

властивості щодо зоофільних мух на пасовищі та у тваринницьких 

приміщеннях серед різних вікових груп великої рогатої худоби. Репелентна 



121 
 
 

дія цифлуру характеризувалася зниженням на 80,3 % інтенсивності нападу 

комах на корів на пасовищі. У телиць парувального віку і нетелей показники 

інтенсивності нападу зоофільних мух після обробки їх цифлуром знизилася 

на 81,4 %. У тваринницьких приміщеннях інтенсивність нападу на дійних 

корів після обробки їх цифлуром знижується на 72 %, у нетелей та телиць 

парувального віку – на 70 %. У дослідних телят, порівняно із контрольною 

групою, інтенсивність нападу зоофільних мух знизилася на 76 %. Результати 

досліджень узгоджуються з даними досліджень зарубіжних вчених [256]. 

В результаті визначення гематологічних показників у корів, 

оброблених препаратом Цифлур встановлено, що у їх крові відмічалося 

підвищення кількості еритроцитів і на 30 добу досліду цей показник був 

більшим на 25,5 % (р<0,05). У дослідній групі нетелей та телиць 

парувального віку кількість еритроцитів підвищилася на 23,5 % (р<0,001). 

Відповідно, реєстрували збільшення вмісту гемоглобіну у дослідних корів на 

10 % (р<0,001), а по групі нетелей та телиць парувального віку – на 15,3 % 

(р<0,01). Також було встановлено підвищення кількості еритроцитів та 

вмісту гемоглобіну в крові телят дослідної групи на 21,8 % (р<0,001) та 7,4 % 

(р<0,01) відповідно.  

В ході біохімічних досліджень сироватки крові обробленої великої 

рогатої худоби було встановлено, що у корів вміст загального білка 

збільшився на 1,1 % (р<0,05), а у телят – на 15 % (р<0,01). Збільшення на  

17 % (р<0,01) вмісту каротину реєстрували в групі телят. Дослідженнями 

встановлено тенденцію до зростання показника лужного резерву в ході 

досліду по всіх вікових групах. У дослідній групі корів показник зріс на  

8,4 % (р<0,05), в групі телят – на 3,4 % (р<0,01), а серед нетелей та телиць 

парувального віку – на 3,6 % (р<0,01). Отримані дані узгоджуються з 

результатами досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених [98, 168–172]. 

В результаті вивчення морфології формених елементів крові корів, 

оброблених цифлуром, методом растрової електронної мікроскопії в різній 
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концентрації фіксатора глютаральдегіда було встановлено, що препарат не 

має руйнівної дії щодо формених елементів крові. 

В результаті проведення визначення інсектицидної дії препарату 

Цифлур-комбі щодо зоофільних мух встановлено, що інсектицидна дія 

препарату спостерігається впродовж 20 хв. Зокрема, впродовж перших  

10 хв після нанесення препарату кількість комах скоротилася втричі, а 

протягом наступних 10 хв, на оброблених поверхнях комах не виявляли. 

Впродовж наступних 3 діб виявлено виражений репелентний ефект 

препарату. Зокрема, комахи в незначній кількості сідали на поверхні, але не 

затримувалися на ній протягом зазначеного часу. Репелентний ефект був 

більш виражений впродовж 3–4 діб, потім до 6–7 доби він зменшувався й 

комахи починали контактувати з обробленими поверхнями [179]. 

Доведено позитивний вплив препарату Цифлур за бовікольозу та 

сифункулятозу на продуктивність оброблених корів. Так, через 7 діб обробки 

тварин препаратом середньодобовий надій у корів зріс на 5,22 %. Через шість 

тижнів встановлено збільшення середньодобових надоїв у оброблених 

цифлуром корів на 20,42 % [191]. Отже, недоотримання молока, внаслідок 

ураження корів ектопаразитами, становить 2,78 л/добу від однієї корови. 

Відповідно, втрати молока за місяць від однієї корови – 83,4 л, що також 

дорівнює 85,9 кг молока. З урахуванням середньозакупівельної вартості 

молока в Сумській та Полтавській областях (10,5 грн/кг) встановлено, що 

недоотримання молока від однієї корови коштує 901,97 грн. Отже, 

економічна ефективність застосування препарату Цифлур при лікуванні корів 

за бовікольозу та сифункулятозу дорівнює 28628,4 грн. 

Запропоновано ефективну схему лікувально-профілактичних заходів за 

бовікольозу та сифункулятозу великої рогатої худоби для стійлового періоду, 

яка включає обробку різних вікових груп, крім молодняка, препаратом 

Цифлур з розрахунку 10 см3/тварину, починаючи з останньої декади 

листопада через кожні 5–6 тижнів, з контролем інтенсивності та 
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екстенсивності інвазії. Молодняк великої рогатої худоби масою тіла 100–300 

кг необхідно обробляти препаратом Цифлур з розрахунку 5 см3/тварину. 

Обробки проводити з урахуванням інтенсивності та екстенсивності інвазії. 

Також рекомендовано прведення обробок поверхонь у виробничих 

приміщеннях препаратом Цифлур-комбі з концентрацією діючої речовини 

0,2 %. Зрошення проводити наприкінці кожного місяця з листопада по 

березень включно. 

Запропоновано ефективну схему лікувально-профілактичних заходів за 

паразитування зоофільних мух у скотарських господарствах. Зокрема, для 

профілактики нападу зоофільних мух рекомендовано обробляти дорослу 

худобу препаратом Цифлур (ТОВ «Бровафарма», Україна) у дозі  

10 см3/тварину та молодняк масою тіла 100–300 кг у дозі 5 см3/тварину на 

початку квітня з наступними повторними обробками кожні 6 тижнів по 

вересень включно. Рекомендовано одночасно здійснювати обробку 

тваринницьких приміщень робочим розчином цифлур-комбі наприкінці 

кожного місяця з квітня по вересень з концентрацією діючої речовини 0,5 %. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено нові дані щодо поширення, видового складу 

паразитичних членистоногих великої рогатої худоби у господарствах 

Полтавської та Сумської областей різних виробничих потужностей. 

Визначено окремі аспекти патогенезу за впливу збудників бовікольозу та 

сифункулятозу на організм великої рогатої худоби. Доведено 

мікробоносійство імаго Boviсola bovis. Визначено інсектицидні властивості 

препаратів вітчизняного виробництва Цифлур та Цифлур-комбі відносно 

постійних та тимчасових ектопаразитів великої рогатої худоби. Розроблено 

ефективні науково обгрунтовані заходи лікування і профілактики 

бовікольозу, сифункулятозу та паразитування зоофільних мух у великої 

рогатої худоби у стійловий та пасовищний періоди. 

1. В умовах господарств Полтавської та Сумської областей у великої 

рогатої худоби виявлено паразитування волосоїдів Bovicola bovis Linnaeus, 

1758 (ЕІ – 7–85 %) та вошей Linognathus vituli Linnaeus, 1758 (ЕІ – 10–100 %) 

і Наеmаtоріnus еurustеrnus Nitzsch, 1818 (ЕІ – 5–36 %).  

2. Найбільш ураженимим постійними ектопаразитами виявилися 

телята. Пік їх ураження припадає на зимовий період року, де за бовікольозу 

ЕІ коливається в межах 46–85 %, ІІ – 31–43 екз/100 см2, за сифункулятозу ЕІ 

досягає 100 %, ІІ – 51–64 екз/100 см2. Основними місцями локалізації вошей є 

ділянки голови, шиї та лопаток, волосоїдів – ділянки лопаток, боків, спини та 

крупа.  

3. Фауна зоофільних мух представлена 10 видами, 6 з них виділені у 

тваринницьких приміщеннях: Musca domestica, Fannia canicularus, Calliphora 

uralensis, Calliphora visina, Lucilia sericata, Muscina stabulans, а чотири види 

зареєстровано на пасовищах: Lyperosia irritans, Haematobia stimulans, Musca 

autumnalis, Musca vitripennis. Середня інтенсивність інвазії зоофільними 
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мухами становить 198,85±2,98 екз/тварину. Найбільш сприйнятливими до 

активного нападу літаючих двокрилих комах є корови голштинської породи 

(354,50±5,08 екз/тварину). 

4. За бактеріологічного дослідження гомогенату імаго Bovicola bovis 

ізольовано мікроорганізми Listeria spp., Е. coli, S. aureus.  

5. У крові корів за бовікольозу встановлено зниження кількості 

еритроцитів (на 9,6 %, р<0,05), вмісту гемоглобіну (на 10,5 %, р<0,01), 

підвищення кількості лейкоцитів (на 12,7 %, р<0,05) та еозинофілів (на 36 %, 

р<0,01). У сироватці крові встановлено зменшення вмісту загального білка  

(на 16,4 %, p<0,05), каротину (на 51 %, р<0,05) та показника лужного резерву 

(на 8,6 %, р<0,05).  

6. У крові телят за ліногнатозу встановлено зниження кількості 

еритроцитів (на 15,1 %, р<0,05), вмісту гемоглобіну (на 22,8 %, р<0,05) та 

підвищення кількості лейкоцитів (на 14,1 %, р<0,01). У сироватці крові 

встановлено зменшення вмісту загального білка (на 2,3 %, р<0,05), каротину 

(на 11,1 %, р<0,05) та рівня загального кальцію (на 17,1 %, р<0,01). 

7. Експериментальними дослідженнями in vitro доведено 100 % 

ефективність цифлутрину в 0,01–1 % концентраціях відносно імаго Boviсola 

bovis, повна загибель яких відбувалася через 12–48 год. 

8. Екстенсефективність та інтенсефективність цифлуру за бовікольозу 

становили відповідно у корів – 91,5 та 87,5 %, у нетелей та телиць 

парувального віку – 88,2 та 84,3 %, у телят – 90,8 та 90,7 %. За сифункулятозу 

показники ефективності становили відповідно у корів 90 та 87 %, у нетелей 

та телиць парувального віку – 91,5 та 91,8 %, у телят – 91,1 та 84,5 %. 

Препарат Цифлур ефективний для захисту великої рогатої худоби від нападу 

зоофільних мух на пасовищі, де інтенсивність підльотів двокрилих комах 

знизилася на 80,3–81,4 %, а у тваринницьких приміщеннях – на 70–76 %.  
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9. Встановлено виражену репелентну дію цифлур-комбі відносно 

зоофільних мух, яка проявлялася у тваринницьких приміщеннях протягом 

20 хв і тривала 3–7 діб. 

Запропоновано схему лікувально-профілактичних заходів за 

бовікольозу і сифункулятозу великої рогатої худоби та боротьби із 

зоофільними мухами. За зимово-стійлового періоду обробку поголів’я всіх 

вікових груп слід проводити препаратом Цифлур кожні 5–6 тижнів; для 

обробок приміщень щомісяця застосувати 0,2 % робочий розчин цифлур-

комбі. За літньо-пасовищного періоду обробку поголів’я необхідно 

проводити препаратом Цифлур кожні 6 тижнів; для обробки приміщень 

застосовувати 0,5 % робочий розчин цифлур-комбі щомісяця. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

1. «Рекомендації щодо діагностики та засобів лікування за ентомозів 

великої рогатої худоби», затверджені вченою радою Сумського 

національного аграрного університету (протокол № 9 від 29.03.2021 р.). 

2. Для профілактики нападу зоофільних мух рекомендуємо обробляти 

корів препаратом Цифлур у дозі 10 см3/тварину впродовж квітня – вересня 

кожні 6 тижнів. Для ефективної боротьби з бовікольозом та сифункулятозом 

необхідно проводити обробки великої рогатої худоби цифлуром в останню 

декаду листопада через кожні 5–6 тижнів. 

Молодняк масою тіла від 100 до 300 кг рекомендуємо обробляти 

препаратом Цифлур у дозі 5 см3/тварину впродовж листопада – березня 

кожні 6 тижнів та квітня – вересня кожні 5–6 тижнів.  

3. Для захисту великої рогатої худоби від паразитичних членистоногих 

рекомендуємо проводити обробки тваринницьких приміщень робочим 

розчином цифлур-комбі наприкінці кожного місяця з квітня по вересень з 

концентрацією діючої речовини 0,5 %, а з листопада по березень – 0,2 %. 

4. Одержані результати наукових досліджень рекомендується до 

використання при підготовці здобувачів вищої освіти за спеціальністю 

«Ветеринарна медицина» у закладах вищої освіти України. 
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ДОДАТОК А 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА  

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

1. Proskurina, I., Nahorna, L. (2021). Study of biological and ecological 

features of permanent ectoparasites of cattle. EUREKA: Health Sciences, 4, 

101–108. doi: http://doi.org/10.21303/2504-5679.2021.001965 (Здобувач 

провела експериментальні дослідження та узагальнення отриманих 

результатів, приймала участь у підготовці статті до публікації). 

2. Нагорна, Л. В., Проскуріна, І. В. (2018). Особливості інсектицидних 

обробок у скотарстві. Міжвідомчий тематичний науковий збірник 

«Ветеринарна медицина» НМЦ «ІЕКВМ», 104, 424–428. (Здобувач 

провела дослідження та підготувала статтю до публікації). 

3. Березовський, А. В., Нагорна, Л. В., Проскуріна, І. В. (2018). 

Особливості використання препаратів на основі цифлутрину для 

захисту худоби від літаючих кровососів. Науково-технічний бюлетень 

інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових 

добавок, 19(2), 193–198. (Здобувач провела дослідження, брала участь 

в аналізі результатів дослідження та підготувала статтю до 

публікації). 

4. Нагорна, Л. В., Проскуріна, І. В. (2019). Біолого-екологічна 

характеристика збудників ентомозів великої рогатої худоби. Науково-

технічний бюлетень інституту біології тварин і ДНДКІ 

ветпрепаратів та кормових добавок. 20(1), 139–144. (Здобувач провела 

дослідження та підготувала статтю до публікації). 

5. Березовський, А. В., Нагорна, Л. В., Проскуріна, І. В. (2019). 

Визначення оптимальних інсектицидних властивостей водних розчинів  

http://doi.org/10.21303/2504-5679.2021.001965
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цифлутрину in vitro. Науково-технічний бюлетень інституту біології 

тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, 20(2), 261–267. 

doi: 10.36359/scivp.2019-20-2/33/(Здобувач провела дослідження та 

підготувала статтю до публікації). 

6. Нагорна, Л. В., Проскуріна, І. В. (2020). Ектопаразити великої рогатої 

худоби як фактор перенесення збудників інфекційних захворювань. 

Науково-технічний бюлетень інституту біології тварин і ДНДКІ 

ветпрепаратів та кормових добавок, 21(2), 137–143. 

doi: 10.36359/scivp.2020-21-2.18 (Здобувач провела збір даних, 

узагальнення отриманих результатів дослідження). 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

7. Проскуріна, І. В. (2018). Дезінсекція в умовах тваринницьких 

комплексів. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, 

аспірантів та студентів Сумського НАУ (17–20 квітня 2018, м. Суми), 

374. (Здобувач брала участь у проведенні досліджень, аналізі 

результатів та підготовці тез до друку). 

8. Нагорна, Л. В., Проскуріна, І. В. (2018). Ектопаразити як фактори 

ризику у скотарстві. Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної 

медицини та ветеринарно-санітарної експертизи. Матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і студентів 

(16–18 травня 2018, м. Дніпро), 135–136. (Здобувач брала участь у 

проведенні досліджень, аналізі результатів та підготовці тез до 

друку). 

9. Проскуріна, І. В. (2018). Біологія збудників і клінічний прояв за 

сифункулятозів великої рогатої худоби. Матеріали Всеукраїнської 

студентської наукової конференції (12–16 листопада 2018, м. Суми), 1, 

195. (Здобувач брала участь у проведенні досліджень, аналізі  
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результатів та підготовці тез до друку). 

10. Нагорна, Л. В., Проскуріна, І. В. (2018). Клінічний прояв 

сифункулятозів великої рогатої худоби. Матеріали XVII Всеукраїнської 

науково-практичної конференції молодих вчених «Молоді вчені у 

вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та 

ветеринарної медицини» (6–7 грудня 2018, м. Львів). (Здобувач брала 

участь у проведенні досліджень, аналізі результатів та підготовці 

тез до друку). 

11. Нагорная, Л. В., Березовский, А. В., Проскурина, И. В., Фотин, А. В. 

(2019). Усовершенствование методов борьбы с зоофильными мухами в 

животноводстве. Материалы Международной научно-практической 

конференции «Применение инноваций в области развития 

ветеринарной науки» (25–26 ноября 2019, г. Баку), 340–344. (Здобувач 

брала участь у проведенні досліджень, аналізі результатів та 

підготовці тез до друку). 

12. Нагорна, Л. В., Проскуріна, І. В. (2019). Ентомози великої рогатої 

худоби. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Освітньо-наукові аспекти контролю інфекційних хвороб тварин в 

Україні» (28 листопада 2019, м. Київ), 16–18. (Здобувач брала участь у 

проведенні досліджень, аналізі результатів та підготовці тез до 

друку). 

13. Нагорна, Л.В., Проскуріна, І. В. (2019). Алгоритм захисту від 

кровосисних двокрилих у скотарстві. Матеріали ХVIII Всеукраїнської 

науково-практичної конференції молодих вчених «Молоді вчені у 

розв’язанні актуальних проблем біології, тваринництва та 

ветеринарної медицини» (5–6 грудня 2019, м. Львів), 138. (Здобувач 

провела дослідження, проааналізувала результати та підготувала 

тези до друку). 
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Наукові праці, які додатково відображають наукові результати 

дисертації: 

14. Нагорна, Л. В., Березовський, А. В., Проскуріна, І. В. (2021). 

Рекомендації щодо діагностики та засобів лікування за ентомозів 

великої рогатої худоби. Суми, 38 с. (Затверджені на засіданні вченої 

ради Сумського національного аграрного університету (протокол № 9 

від 29 березня 2021 р.). (Здобувач провела результати досліджень, 

підготувала та оформила матеріали для методичних рекомендацій). 
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