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ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНИХ СХЕМ 
ЛІКУВАННЯ КРОЛІВ ЗА ПАСАЛУРОЗУ ТА ПСОРОПТОЗУ

Псороптоз і пасалуроз у кролів за утримання їх у антисанітарних умовах часто набуває масового прояву. Для пі
двищення ефективності лікування кролів доцільно застосовувати комбіновані препарати на основі діючих речовин з 
різними механізмами впливу на паразитів. Кролям першої дослідної групи застосували обробку спреєм із акарицид- 
ними властивостями гас+гліцерин (1:1) тричі з інтервалом 5 діб. Обприскування внутрішньої поверхні вух проводи
ли після механічної очистки марлевими тампонами, змоченими у розчині йод+гліцерин (1:4). Для знищення гельмін
тів застосували Бровадазол-плюс (у дозі 5 г/10 кг маси тіла), орально з кормом, одноразово. Для тварин другої дослі
дної групи був обраний гельмінтоакарицид Бровермектин 2 %, його застосували орально в дозі 1 мл/50 кг маси тіла, 
розділеній на 5 діб регулярного застосування. Механічну обробку вух хлоргексидином біглюконатом проводили 
аналогічно до кролів першої групи двічі на добу протягом 10 діб. У день обробки хворим кролям другої групи вво
дили Дексакел 0,2 % (КЕЬАІУ.У., Бельгія) внутрішньом’язово у дозі 0,1/1кг маси тіла, із метою покращення загаль
ного стану тварин.

За суміщеної інвазії (коростяні кліщі та нематоди) кролям доцільно застосовувати препарати на основі івермек- 
тину (в нашому досліді -  Бровермектин 2 % у дозі 1 мл/50 кг, яку розділяли на 5 частин і щодня розводили одну час
тину в 1/2 добової норми води). У випадку необхідності лікування лише псороптозу можна скористатися розчином 
гасу на гліцерині (1:1) у формі спрею.

Обов’язковою умовою ефективної терапії псороптозу є регулярна механічна очистка уражених вух від гнійно- 
паразитарного ексудату або розчином йод + гліцерин (1:4), або хлоргексидином біглюконатом 0,05 %. Доречним є 
застосування Дексакелу 02 (одноразово, внутрішньом’язово у дозі 0,1/1 кг маси тіла) із метою покращення загально
го стану тварини.

Використання Бровадазолу-плюс (одноразово із кормом, в дозі 5 г/10 кг маси тіла) не забезпечило 100 % зни
щення Разяаїигия атЬіциия, але завдяки малому періоду каренції (лише 7 діб) за необхідності може бути застосова
ний відгодівельним кролям у останні 2 тижні перед забоєм. На противагу, період каренції Бровермектину 2 % стано
вить мінімум 24 доби.

Ключові слова: кролі, псороптоз, пасалуроз, бровермектин, акарицидна ефективність, Дексакел 02.

йоі: 10.33245/2310-4902-2019-149-1-66-74

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. Основним призначенням тварин
ницьких приміщень є захист продуктивних тварин від будь-яких несприятливих кліматичних 
факторів -  холоду, опадів, вітру, і, за рахунок цього, охорона їх благополуччя та можливості 
розкрити високий генетичний потенціал [1, 2]. Норма температури повітря у крільчатнику зна
ходиться в діапазоні від +10 до +25 °С. За виходу з нього температура тіла кролів зрушується за 
межі фізіологічної (38,5-39,5 °С).

Слід зауважити, що критична температура мінімум для свійських кролів становить від 0 до 
+1 °С, а максимум -  +45 °С, за якої відмічається падіж до 50 % поголів’я. Недотримання зоогі- 
гієнічних вимог у господарствах з вирощування кролів також є сприятливим фактором для по
ширення різноманітних паразитарних захворювань [3, 4].

© Фещенко Д. В., Згозінська О. А., Дубова О. А., Бахур Т. І., Гончаренко В. П., Столярова Ю. О., 2019.
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Паразитофауна у кролів представлена найпростішими, гельмінтами й членистоногими у 
формі моно- або поліінвазій [5]. Псороптоз відчутно стримує розвиток кролівництва: у інвазо- 
ваних тварин зменшується маса тіла на 10-35 %, погіршується якість м’яса та шкурок, молод
няк погано росте і розвивається, а вартість племінних тварин суттєво знижується [6-9]. Також 
одним із найбільш поширених гельмінтозів у кролівничих господарствах України є пасалуроз: 
екстенсивність його інвазії (ЕІ) коливається у межах 40-90 % за інтенсивності інвазії (II) від 
кількох екземплярів гельмінтів до ста тисяч гостриків [10-12]. Небезпека цього нематодозу по
лягає у високій контагіозності та можливості безмежного розповсюдження [13-15].

Запровадження ефективних заходів боротьби та профілактики паразитарних хвороб кролів 
можливе тільки після ретельного аналізу етіології захворювань, адекватного підбору препаратів 
і методів їх застосування, загального стану організму тварин, сезону [16-18].

Тому метою дослідження було порівняти ефективність двох комплексних схем лікування 
кролів, уражених збудниками пасалурозу та псороптозу.

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводили в умовах приватних кролівничих 
господарств Бердичівського району Житомирської області впродовж 2017-2018 рр. на кролях 
порід фландр, а також сірий та білий велетень (п=30). Лабораторні дослідження скарифікатів 
шкіри, а також фекалій кролів, виконані у лабораторії паразитології кафедри паразитології, ве
теринарно-санітарної експертизи та зоогігієни Житомирського національного агроекологічного 
університету (ЖНАЕУ).

Фекалії кролів досліджували за методом Фюллеборна (із розчином 40 % хлориду натрію) та 
комбінованим методом Дарлінга. Скарифікати зі шкіри прианальних складок зволожували 50 % 
водним розчином гліцерину, із подальшою мікроскопією за збільшення 4x10.

Для знищення коростяних кліщів кролям першої групи застосовували вушний спрей, виго
товлений власноруч за змішування гасу та гліцерину (1:1). Гас -  продукт нафтопереробки, зда
вна відомий своїми акарицидними властивостями. Для зменшення подразнюючої дії на ушко
джену шкіру вух, було вирішено розвести його гліцерином.

Як антигельмінтик застосували Бровадазол плюс (ТОВ «Бровафарма», Україна) одноразово, 
у суміші з кормом, у дозі 5 г/10 кг живої маси. Діюча речовина Бровадазолу-плюс -  піперазина 
адипінат (250 мг/г) і фенбендазол (30 мг/г). Період каренції по м’ясу становить 7 діб.

Тваринам другої групи застосовували препарат комплексної дії, що ефективний як від нематод, 
так і ектопаразитів (у т. ч. акариформних кліщів роду Рзогорїез) -  Бровермектин 2 % (ТОВ «Брова
фарма», Україна), у дозі 1 мл/50 кг. Дозу розділяли на 5 частин і щодня розводили одну частину в 
1/2 добової норми води для напування кролів. Діюча речовина Бровермектину 2 % -  івермектин 
20 мг/мл. Виробником рекомендовано для обробки тварин Бровермектином 2 %, уранці на 2 години 
відключати систему водопостачання господарства. Забій кроликів на м'ясо після останнього засто
сування препарату дозволяється через 24 доби.

Для механічного очищення вух та розм’якшення коростяних нашарувань, кролям першої 
дослідної групи щоденно, упродовж перших 5-ти діб (потім через добу, впродовж ще 10-ти діб) 
застосовували розчин із йоду (спиртового розчину) та гліцерину (1:4). Кролям із другої дослід
ної групи ретельно очищували вушні раковини марлевими тампонами, змоченими розчином 
хлоргексидину біглюканату 0,05 % (О.Ь.КЛК., Україна). Це необхідно для знищення патоген
ної вториної мікрофлори, підвищення ефективності антипаразитарних засобів та покращення їх 
доступу до шкіри.

Окрім того, у 1-ий день лікування кролям другої групи застосовували протизапальний засіб 
Дексакел 02 (КЕЬЛК.У., Бельгія), внутрішньом’язово, 0,1/1 кг маси тіла для покращення зага
льного стану тварин за рахунок зниження інтенсивності запальних процесів і свербежу. Дію
чою речовиною Дексакелу 02 є дексаметазон натрію фосфатану 2,64 мг в 1 мл препарату.

За організаційних заходів боротьби зі псороптозом і пасалурозом кролів, хворі тварини бу
ли відокремлені від здорових, у їх клітках щоденно замінювали підстилку та видаляли гній, раз 
на 3 доби проводили поточну дезінфекцію розчином препарату Бровадез-плюс (ТОВ «Бровафа
рма», Україна).

Результати дослідження. Кліщі Р50торїе5 сипісиїі (Ps. сипісиїі), а також нематоди Passalu- 
тш ambiquus (Р. ашЬіди^) одночасно були виявлені у організмі двадцятьох із 30-ти дорослих 
кролів (ЕІ=65 %).
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Клінічним обстеженням інвазованих кролів (п=20) встановлено місцеві ураження вух: свер
біж і гіперемія шкіри, наявність темно-коричневих лусочок, нaxил голови на бік до хворого 
вуxa, поведінкова реакція на пальпацію (рис. 1). Виявлено періодичні проноси та розчухи в ді
лянці навколо ануса. Також уражені кролі були пригнічені, мали знижений апетит.

Рис. 1. Частота прояву клінічних ознак за псороптозу кролів.

Варто відмітити, що у 60 % випадків псороптозу ураженою була лише одна вушна ракови
на. Однак, навіть за умови двобічного ураження, в одному з вух тварини воно проявлялось зна
чно інтенсивніше, ніж у іншому.

II P.S. сипісиїі становила 5-15 екземплярів живих кліщів, а Р. ambiquus -  8-19 яєць у полі зо
ру мікроскопа.

Для апробації ефективних схем лікування кролів (табл. 1), одночасно уражених гельмінтами 
і коростяними кліщами, було сформовано дві групи спонтанно уражених тварин (п=10).

Кролям першої групи застосували препарати, що характеризуються коротким періодом ка- 
ренції по м’ясу та є вільнодоступними для більшості власників кролів у сільській місцевості. 
На кролях другої дослідної випробували препарати більш сучасні та вартісні, що потенційно 
мають високу ефективність від екто- та ендопаразитів і можуть бути використані як в племін
них господарствах, так і для кролів декоративних порід чи домашніх улюбленців.

Таблиця 1 -  Схема лікування кролів, хворих на псороптоз і пасалуроз (п=10)

Препарат
Доба (від початку лікування)

1 5 10

Перша дослідна група

Розчин йод + гліцерин (1:4) нашкірно нашкірно нашкірно

Спрей гас+гліцерин (1:1) нашкірно нашкірно нашкірно

Бровадазол плюс 5 г/10 кг маси тіла - -

Друга дослідна група

Хлоргексидин біглюканат 0,05% нашкірно нашкірно нашкірно

Дексакел 02 0,1/ 1кг маси тіла - -

Бровермектин 2 %, упродовж 5-ти діб 
поспіль орально 1 мл/50 кг маси тіла орально 1 мл/50 кг маси 

тіла

Дослідження нашарувань та скарифікатів зі шкіри внутрішньої поверхні вушних раковин 
продемонстрували, що у кролів 1-ої групи на 10-ту добу після початку лікування II Ps. сипісиїі 
знизилась до 2-5-ти екземплярів живих кліщів у полі зору мікроскопа, а на 15-ту добу -  аж до
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1-2. Через 20 діб від початку експерименту, живих кліщів у зразках від усіх тварин цієї групи 
не виявляли (інтенсефективність та екстенсефективність склали 100 %).

Аналогічне тестування зразків від пацієнтів 2-ої групи показало зниження II P.S. сипісиїі до 
2 екземплярів живих кліщів у полі зору мікроскопа вже на 10-ту добу, а їх повне зникнення -  на 
15-ту добу від початку терапії.

Динаміку кількості збудників, виявлених за лабораторного дослідження зразків упродовж 
експерименту, представлено у таблиці 2.

Проведені нами дослідження показали, що пероральне введення розчину Бровермектину 2 % 
у складі комплексної терапії для лікування кролів, уражених одночасно Ps. сипісиїі та Р. ambiquus, 
на 15-ту добу від початку лікування має 100 % показники ефективності.

Таблиця 2 -  Динаміка II та ЕІ у кролів дослідних груп упродовж лікування, п=10

Група Збудник

Доба лікування

1 10 15 20

II EI II EI II EI II EI

Перша
Ps. cuniculi

5-13 100 2-5 50 1-2 20 - -
Друга 5-13 100 1-2 30 - - - -
Перша

P. ambiquus
8-19 100 4-7 60 3-5 60 1-3 50

Друга 8-19 100 1-3 20 - - - -
Примітка: II -  екземплярів збудника у полі зору мікроскопа; ЕІ -  % інвазованих кролів.

Акарицидна ефективність зовнішнього застосування екстемпорального розчину гасу з гліцери
ном (1:1) у формі спрею також становила 100 %, однак лише на 20-ту добу інтенсивного та регуля
рного розпилювання. Водночас, антигельмінтик Бровадазол-плюс не проявив бажаного результату 
щодо збудників пасалурозу -  максимальна його екстенсефективність на 20-ту добу становила 50 %, 
хоча й при незначних показниках залишкової II (1-3 яйця P. ambiquus у полі зору мікроскопа).

Обговорення. На фізіологічні процеси в організмі тварин, їх продуктивність та резистент
ність до захворювань впливає мікроклімат приміщення, який зумовлений кліматичними умова
ми місцевості, плановими рішеннями будівлі, способом утримання тварин, ефективністю вен
тиляційної системи, щільністю посадки поголів'я тощо [19]. У випадках недотримання будь- 
яких зоогігієнічних норм, а також вимог щодо утримання тварин, серед поголів’я кролів у гос
подарствах значного поширення набувають паразитарні захворювання [20].

Так, якщо відносна вологість повітря у крільчатнику в період березень-квітень перевищить 
65 %, температура повітря коливатиметься в межах +10-15 °С та будуть наявні протяги (за 
швидкості руху повітря 0,5—1,2 м/с), це призведе до підвищення ризику ураження кролів збуд
никами інвазійних захворювань, зокрема псороптозу й пасалурозу [21].

Ефективність терапії кролів за інвазійних хвороб безпосередньо залежить від правильності 
вибору лікарських засобів, методів їх застосування, загального стану тварин і сезону [22]. Для 
боротьби із акарифорними кліщами та нематодозами препарати групи макроциклічних лактонів 
(продукти життєдіяльності актиноміцетів Streptomyces avermitis -  івермектин, дорамектин, мок- 
сидектин, селамектин тощо) добре себе зарекомендували. Результатом дії цих засобів є параліч 
і смерть членистоногих та круглих паразитичних червів [23, 24].

До сьогодні науковці-паразитологи не дійшли єдиної думки щодо дозування, кратності й 
методу введення івермектину для елімінації Ps. cuniculi у кролів [25]. За даними Pandey V. S. 
[26] було встановлено, що введення івермектину в дозі 200 мкг/кг 1-разово дозволяє досягти 
лікувального ефекту. Водночас Curtis S. K. [27] зазначає високу ефективність цього препарату 
у дозі 400 мкг/кг двічі, з інтервалом в 18 діб. Згідно з даними Kurade N. P. [28], тільки ін’єкція 
івермектину в дозі 200 мкг/кг 4-разово з інтервалом у 7 діб приводить до 100 % ефекту. 
Bowman D. D. [29] зареєстрував, що 2-разове застосування препарату з інтервалом в 14 діб у 
дозі 200 мкг/кг має високу протипаразитарну ефективність (99,61 %).

Слід зазначити, що поряд із високими показниками протипаразитарної ефективності, деякі 
практики вказують на один із значних недоліків ін’єкційних форм івермектину, а саме сильну 
больову реакцію за введення [30]. Ураховуючи наведені вище дані, можна зробити висновок,
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що пошук безболісних методів обробки кролів за псороптозу є актуальним завданням для вете
ринарної науки і практики [31, 32].

Згідно із результатами наших досліджень, кролям при сумісній інвазії (коростяні кліщі та нема
тоди) доцільно використовувати препарати на основі івермектину (у нашому досліді -  Бровермек- 
тин 2 %). У випадку необхідності лікування лише псороптозу, можна скористатися акарицидним 
розчином гасу на гліцерині (1:1) у вигляді спрею.

Для достатньої ефективності лікування кролів за псороптозу необхідно регулярно очищати 
уражену поверхню вух від гнійно-паразитарного ексудату. Для цього використовують розчин йоду 
+ гліцерину (1:4), або хлоргексидин біглюконат 0,05 %. Доречним також є застосування Дексакелу 
02 (одноразово, в^ф іш ньом ’язово y дозі 0,1/1 кг маси тіла) із метою покращення загального с т а ^  
тварин.

Використання Бровадазолу-плюс (одноразово із кормом, у дозі 5 г/10 кг маси тіла) не забезпе
чує 100 % знищення P. ambiquus, однак за рахунок короткого періоду каренції (лише 7 діб), за не
обхідності, він може бути застосований для відгодівельних кролів упродовж останніх 2-ох тижнів 
перед забоєм. На противагу, період каренції по м’ясу препарату Бровермектин 2 % становить міні
мум 24 доби.

Таким чином, схема терапії псороптозу та пасалурозу з використанням Бровермектину 2 %, 
хлоргексидину біглюконату та Дексакелу 02 може бути успішно застосована в племінних гос
подарствах, або ж для кролів декоративних порід.

Схема, що передбачає застосування розчинів йоду на гліцерині та гасу на гліцерині, а також 
антигельмінтика Бровадазол-плюс, може бути рекомендована до застосування як бюджетний 
варіант для дрібних кролеферм, де власник може затратити більше часу й менше коштів для 
лікування уражених кролів.

Висновки. 1. При суміщеній інвазії (Ps. cuniculi та P. ambiquus) кролям доцільно застосо
вувати препарати на основі івермектину: наприклад, Бровермектин 2 % орально у дозі 1 мл/50 кг 
(дозу слід розділяли на 5 частин та щодня розводити одну частину в 1/2 добової норми води). 
За необхідності лікування кролів за псороптозу як моноінвазії, можна скористатися розчином 
гасу на гліцерині (1:1) у вигляді спрею.

2. Важливою умовою для ефективної терапії кролів за псороптозу є обов’язкова регулярна ме
ханічна очистка уражених вух від гнійно-паразитарного ексудату за допомогою розчину йод + глі
церин (1:4) або хлоргексидину біглюконату 0,05 %. Із метою покращення загального стану тварин 
доцільно застосовувати Дексакел 02 (одноразово, в^ф іш ньом ’язово y дозі 0,1/1 кг маси тіла).

Перспективою подальших досліджень вбачаємо проведення ветеринарно-санітарної оцінки 
м’яса кролів по завершенні періоду каренції застосованих препаратів, заснованої на хіміко- 
токсикологічному тестуванні.

Відомості про дотримання біотичних норм. Процедури, які включають експерименти на тва
ринах, було проведено відповідно до «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», 
схвалених на Першому національному конгресі з біоетики (м. Київ, 20.09.2001 р.) та узгоджених із 
положеннями Європейської конвенції «Про захист хребетних тварин, які використовуються для 
дослідних та інших наукових цілей» (м. Страсбург, 18.03.1986 р.) із дотриманням вимог статті 26 
Закону України № 5456-VI від 16.10.2012 р. «Про захист тварин від жорстокого поводження» та 
Директиви ЄС 86/609/ ЄЄС від 24.11.1986 р. Це підтверджено Актом біоетичної експертизи Комісії 
Житомирського національного агроекологічного університету № 3/2018 р.

Відомості про конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
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CpaBHHTeabHan эффективность комплексных схем лечения кроликов при пасалурозе и псороптозе
Фещенко Д.В., Згозинская О.А., Дубовая О.А., Бахур Т.И., Гончаренко В.П., Столярова Ю.А.
Псороптоз и пасалуроз у кроликов при содержании их в антисанитарных условиях часто приобретает массовое 

проявление. Для повышения эффективности лечения кроликов целесообразно применять комбинированные препа
раты на основе действующих веществ с различными механизмами действия на паразитов. Кроликам первой опытной 
группы применили обработку спрэем с акарицидными свойствами керосин + глицерин (1:1) трижды с интервалом 
5 дней. Опрыскивание внутренней поверхности ушей проводили после механической очистки марлевыми тампона
ми, смоченными в растворе йод + глицерин (1: 4). Для уничтожения гельминтов применили Бровадазол-плюс (в дозе 
5 г/10 кг массы тела), орально с кормом, однократно. Для животных второй опытной группы был избран гельминто- 
акарицид Бровермектин 2 %, его применили орально в дозе 1 мл/50 кг массы тела, разделенной на 5 суток регуляр
ного применения. Механическую обработку ушей хлоргексидином биглюконат проводили аналогично кроликов 
первой группы дважды в сутки в течение 10 суток. В день обработки больным кроликам второй группы вводили 
Дексакел 0,2 % (KELAN.V., Бельгия) внyтримышечно в дозе 0,1/1 кг массы тела, с целью улучшения общего состоя
ния животных.

При совмещенной инвазии (чесоточные клещи и нематоды) кроликам целесообразно применять препараты на 
основе ивермектина (в нашем опыте -  Бровермектин 2 % в дозе 1 мл/50 кг, которую разделяли на 5 частей и ежедне
вно разводили одну часть в 1/2 суточной нормы воды ). В случае необходимости лечения только псороптоза можно 
воспользоваться раствором керосина на глицерине (1:1) в виде спрея.

Обязательным условием эффективной терапии псороптоза является регулярная механическая очистка поражен
ных ушей от гнойно-паразитарного экссудата раствором йод + глицерин (1:4), или хлоргексидин биглюконат 0,05 %. 
Уместно использование Дексакела 02 (однократно, внyтримышечно в дозе 0,1/1 кг массы тела) с целью улучшения 
общего состояния животного.

Использование Бровадазола-плюс (однократно, с кормом в дозе 5 г/10 кг массы тела) не обеспечило 100 % унич
тожение Passalurus ambiquus, но благодаря малому периоду каренции (всего 7 суток) при необходимости может 
быть применен откормочным кроликам в последние 2 недели перед забоем. В противоположность, период каренции 
Бровермектина 2 % составляет минимум 24 сутки.

Ключевые слова: кролики, псороптоз, пасалуроз, бровермектин, акарицидная эффективность, Дексакел 02.

Comparative effectiveness of complex treatment schemes for rabbits with pasalurosis and psoroptosis
Feshchenko D., Zghozinska O., Dubova O., Bakhur T., Goncharenko V., Stoliarova Yu.
Psoroptosis and pasalurosis in rabbits for their maintenance in unsanitary conditions often becomes massive. To increase 

the effectiveness of treatment of rabbits it is expedient to use combined drugs based on active substances with different 
mechanisms of action on parasites. Rabbits of the first experimental group applied spray treatment with acaricidal properties 
of kerosene + glycerol (1:1) three times with an interval of 5 days. Spraying the inner surface of the ears was carried out after 
mechanical cleaning with gauze swabs soaked in iodine solution + glycerin (1:4). To destroy the helminths, brovadasol plus 
(5 g/10 kg body weight), orally with food, was administered once. For animals of the second experimental group, the 
"brovermectin 2%" helminthoacaricide was chosen, it was orally administered at a dose of 1 ml/50 kg body weight, divided
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into 5 days of regular use. Mechanical treatment of ear with chlorhexidine bigluconate was carried out analogously to rabbits 
of the first group twice a day for 10 days. On the day of treatment with the rabbits in the second group, Dexacel 0.2 % 
(KELAN.V., Belgium) was injected intramuscularly with a dose of 0.1/1 kg of body weight, in order to improve the general 
animal's stanchion.

For combined infestations (scabies and nematodes) it is advisable to use preparations based on ivermectin (in our 
study, "Brovermectin 2%" at a dose of 1 ml/50 kg, which was divided into 5 parts and daily diluted one part in 1/2 of 
the daily water) In the case of the need to treat only psoroptosis, one can use a kerosene solution in glycerol (1:1) in 
the form of a spray.

A prerequisite for the effective treatment of psoropathy is the regular mechanical cleaning of the affected ears from 
the purulent parasitic exudate or iodine solution + glycerol (1:4) or Chlorhexidine bigluconate 0,05%. It is appropriate to 
use "Dexacel 02" (one time, non-inflammatory y dose of 0.1/1 kg body weight) in order to improve the general animal's 
condition.

The use of "Brovadazole plus" (once, with food, at a dose of 5 g/10 kg body weight) did not ensure 100% destruction of 
Passalurus ambiquus, but due to the short carencia period (only 7 days), if necessary, can be applied to fattening rabbits in the 
last 2 weeks before slaughter. In contrast to the period of carencia, "Brovermectin 2%" is at least 24 days.

Key words: rabbit, psoroptosis, pasalurosis, brovermectin, acaricidal efficacy, Dexacel 02.
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