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Постановка проблеми. Продовольчий ринок 
усього світу з кожним роком вимагає все більше 
якісних і безпечних продуктів харчування, до 
того ж левова частка припадає на продукцію тва-
ринництва. В Україні до внутрішніх проблем, що 
перешкоджають збільшенню обсягів виробницт-
ва й нарощування поголів’я, належать інвазійні 
хвороби. Попри велику кількість досліджень і 
рекомендацій щодо лікування й профілактики 
паразитарних захворювань, ураженість ВРХ ге-
льмінтами у господарствах України залишається 
досить високою, що супроводжується знижен-
ням продуктивності тварин і, як наслідок, збит-
ковістю галузі. Наразі назріло питання контролю 
паразитозів великої рогатої худоби приватних 
господарств. На сьогодні кількість худоби в цих 
господарствах перевищує таку ж у колективних 
підприємствах [7]. Тому питання моніторинго-
вих досліджень паразитарних хвороб великої 
рогатої худоби в одноосібних господарствах за-
лишається актуальним. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Дослідники з різних регіонів України зазнача-
ють, що з-поміж паразитів великої рогатої худо-
би домінуть фасціоли, парамфістоми та стронгі-
ліди. 

Чисельні повідомлення науковців і практич-
них лікарів ветмедицини свідчать, що більшість 
регіонів країни залишаються неблагополучними 
стосовно трематодозів жуйних тварин. Так, в 
окремих господарствах Полісся екстенсивність 
фасціольозної інвазії сягає 90 %, а на Слобожанщи-
ні цей показник коливається в межах 70–90 %. Од-
ночасне паразитування фасціол і дикроцелій у за-
значених регіонах діагностується в 18,1–25,5 %,  
а фасціол і парамфістом – у 75–80 % тварин [1–4]. 
У центральній частині України досить часто ре-
єструється сетаріозно-дикроцеліозно-стронгіля-
тозна мікстінвазія великої рогатої худоби, а в 
окремих господарствах екстенсивність стронгі-
лятозної інвазії досягає 100 % [2; 5; 6].  
Оскільки зазначені дослідження стосуються 

колективних господарств, метою нашої роботи 
було вивчити гельмінтофауну великої рогатої 
худоби одноосібних господарств у Полтавській 
області. 
Матеріали і методи досліджень. Досліджен-

ня проводили в одноосібних господарствах Га-
дяцького та Миргородського районів Полтавщи-
ни, а також у лабораторії кафедри паразитології 
та ветсанекспертизи Полтавської державної аг-
рарної академії.  
Із метою діагностики гельмінтозів у тварин 

відбирали проби фекалій і досліджували їх стан-
дартизованим методом послідовних промивань 
та флотаційним методом за Котельниковим–
Хреновим. 
Результати досліджень. Результатами копро-

овоскопічних досліджень встановлено значне 
поширення гельмінтозів жуйних тварин в одно-
осібних господарствах Полтавської області.  
В пробах фекалій великої рогатої худоби вияв-
ляли яйця парамфістом, дикроцелій, фасціол та 
стронгілят органів травлення (рис. 1–4).  
У ході дослідження 42 голів великої рогатої 

худоби одноосібних господарств Миргородсько-
го району у 15 голів було виявлено паразитуван-
ня парамфістом, а в 12 – стронгілят органів тра-
влення (табл. 1).  

Наведено результати копроовоскопічних досліджень 
ВРХ одноосібних господарств Полтавської області. 
Дослідженнями встановлено паразитування фасціол, 
дикроцелій, парамфістом та стронгілят органів 
травлення у вигляді моно- та поліінвазій. Екстен-
сивність гельмінтозної інвазії у тварин колива-
ється в межах 6,25–35,7 %, а інтенсивність –  

0,3–4,3 екземплярів яєць в 1 грамі. Високий ступінь 
інвазії тварин підтверджує актуальність зазна-
ченої проблеми, тому перспективою подальших 
досліджень є обов’язкова розробка та впрова-
дження у приватних господарствах заходів  

боротьби з гельмінтозами. 
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1. Гельмінтози великої рогатої худоби господарств Миргородського району 

Захворювання Досліджено,  
гол. 

Виявлено хворих, 
гол. 

Інтенсивність  
інвазії, екз./ 1 г 

Екстенсивність  
інвазії, % 

Парамфістомоз 15 4,3 35,7 
Стронгілятози 42 12 3,0 28,6 

 

 
Рис. 1. Яйця парамфістом (х400) 

 
Рис. 2. Яйце дикроцелій (х400) 
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Рис. 3. Яйця фасціол (х400) 

 
Рис. 4. Яйця стронгілідного типу (х135) 

Екстенсивність трематодозної інвазії станови-
ла 35,7 % при інтенсивності – 4,3 екз. яєць /1 г. 
Ураженість кишковими стронгілятами була ни-
жчою – 28,6 % та 3,0 екземплярів у 1 грамі. 
Паразитофауна жуйних тварин Гадяцького ра-

йону представлена фасціолами, дикроцеліями та 

кишковими стронгілідами (табл. 2). Екстенсив-
ність фасціольозної інвазії становила 20,83 %, дик-
роцеліозної – 6,25 %, стронгілятозної – 27,08 %, 
при ІІ, відповідно, 2,8; 2,3 та 0,3 екз. яєць в 1 г 
фекалій.  
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2. Гельмінтози великої рогатої худоби господарств Гадяцького району 

Захворювання Досліджено, гол. Виявлено хворих, 
гол. 

Інтенсивність  
інвазії, екз./ 1 г 

Екстенсивність  
інвазії, % 

Фасціольоз 10 2,8 20,83 
Стронгілятози 13 2,3 27,08 
Дикроцеліоз 

48 
3 0,3 6,25 

 
Отримані дані свідчать, що у великої рогатої 

худоби одноосібних господарств Гадяцького та 
Миргородського районів Полтавщини парази-
тують гельмінти у вигляді моно- та поліінвазій. 
Причиною цього може бути неконтрольована 
дегельмінтизація за відсутності діагностичних 
досліджень. Результати досліджень підтвердили 
актуальність зазначеної проблеми у господарст-
вах відповідної форми власності.  
Тому подальші дослідження слід спрямувати 

на розробку заходів боротьби й профілактики з 

гельмінтозами жуйних тварин і їх масове впро-
вадження в одноосібних господарствах області. 
Висновки. В одноосібних господарствах Пол-

тавської області діагностуються фасціольоз, ди-
кроцеліоз, парамфістомоз та стронгілятози орга-
нів травлення у вигляді моно- та поліінвазій. 
Екстенсивність фасціольозної інвазії становить 
20,83 %, парамфістомозної – 35,7 %, дикроцеліо-
зної – 6,25 %, а стронгілятозної органів травлен-
ня – 27,77 %, при інтенсивності: 2,8; 4,3; 0,3 та 
2,6 екз. яєць в 1 грамі.  
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