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КОНТАМІНАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯЙЦЯМИ 
ЗБУДНИКІВ НЕМАТОДОЗІВ ТРАВНОГО КАНАЛУ ОВЕЦЬ В УМОВАХ 

СЕМЕНІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вступ. З поміж паразитів овець представники типу Nematoda Rudolphi, 1808, 
вважаються найбільш поширеними та зумовлюють значні економічні збитки у тваринництві. 
Особливої уваги заслуговують представники класів Adenophorea (von Linstow, 1905) Chitwood, 
1958 та Secernentea (von. Linstow, 1905) Dougherty, 1958, переважна кількість з яких є 
геогельмінтами [1-3].

Відомо, що найкращими умовами для розвитку ембріональних й постембріональних 
стадій розвитку нематод до інвазійної стадії є поверхневі шари ґрунту, підстилка, підлога, 
куди збудник потрапляє з фекаліями під час акту дефекації. Відомо, що ці об’єкти відіграють 
важливе значення у поширенні та довготривалому зберіганні екзогенних стадій розвитку цих 
паразитів, підтримуючи циркуляцію збуднику серед сприйнятливих тварин на певних 
територіях [4-6].

У зв’язку з цим, важливим для науковців як України, так й інших держав світу, є 
вивчення питання контамінації ґрунту яйцями гельмінтів, оскільки дозволяє прогнозувати 
епізоотичне благополуччя стад тварин з інвазійних хвороб та розробляти відповідні заходи 
щодо розірвання епізоотичного ланцюгу.

Мета дослідження полягала у встановлені особливостей контамінації об’єктів довкілля 
яйцями нематод травного тракту овець в умовах Семенівського району Полтавської області.

Матеріали і методи дослідження. Роботу виконували в впродовж весняно-літнього 
періоду 2019 року на базі лабораторії кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної 
експертизи Полтавської державної аграрної академії. Контамінацію яйцями нематод об’єктів 
довкілля встановлювали шляхом дослідження проб ґрунту та підстилки. Ґрунт досліджували 
з пасовищ та кошар, де випасалися й утримувалися лише вівці. Зразки відбирали з різної 
глибини (поверхневий шар, 5, 10, 15 см) за методикою Г. А. Котельникова (1984) [7]. Відбір 
проб підстилки з приміщень, де утримувалися вівці, проводили по краях приміщення та по 
центру, змішуючи і формуючи середню пробу, а також з місць поблизу кормових столів (в 
радіусі 1 м).

Статистичну обробку отриманих результатів експериментальних досліджень 
здійснювали шляхом визначення середнього арифметичного (М) та його похибки (m).

Результати дослідження. Внаслідок проведених санітарно-паразитологічних 
досліджень зразків ґрунту встановлено, що місця утримання та випасу овець на території 
Семенівського району Полтавської області виявилися неблагополучними щодо збудників 
нематодозів травного каналу. При дослідженні морфології виділених яєць паразитів нами 
було ідентифіковано 5 морфотипів пропагативних стадій гельмінтів, що відносилися до 
класів: Adenophorea (von Linstow, 1905) Chitwood, 1958 та Secernentea (von. Linstow, 1905)
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Dougherty, 1958. Найчастіше у досліджуваних зразках виявляли яйця нематод представників 
ряду Strongylida (Railliet et Henry, 1913), в тому числі роду Nematodirus (Ransom, 1907). 
Меншою мірою реєстрували яйця нематод -  представників роду Trichuris (Roederer, 1761) а 
також видів Aonchotheca bovis =Capillaria bovis (Schnyder, 1906) та Skrjabinema ovis (Skrjabin, 
1915).

Встановлено, що рівень контамінації навколишнього середовища яйцями нематод 
травного каналу залежав від місця відбору матеріалу. Так найбільш контамінованими яйцями 
нематод виявилися: підлога у тваринницьких приміщеннях, де утримувалися вівці, та 
ділянки поблизу кормових столів -  екстенсивний індекс контамінації (ЕІК) становив 100 %, а 
також ґрунт із кошар (ЕІК= від 30 до100 %). Меншою мірою встановлено контамінацію 
яйцями нематод місць випасу овець (ЕІК = від 30 до 80 %). Аналогічну картину спостерігали 
щодо показнику інтенсивного індексу контамінації (ІІК). Максимальні показники 
інтенсивності контамінації зафіксовано на підлозі тваринницьких приміщень та місцях 
поблизу кормових столів, які в середньому становили ІІК=732,50±44,42 та 600,00±32,49 екз. 
яєць нематод / кг відповідно (рис.).
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Рис. Інтенсивність контамінації об’єктів довкілля яйцями нематод травного каналу, екз. яєць
нематод / кг (n=10)

Слід зауважити, що меншою мірою яйцями нематод був контамінований ґрунт, 
відібраний з кошар та місць випасу овець. В той же час, показник інтенсивності його 
контамінації прямо пропорційно залежав від глибини відбору зразку. Так найбільшу 
кількість яєць нематод виявлено в зразках поверхневого шару ґрунту з кошар та пасовищ -  
460,00±43,13 та 303,13±74,88 екз. / кг відповідно. На глибині 5 см кількість яєць нематод 
зменшувалася та в середньому становила 351,79±74,07 та 210,71±63,76 екз. / кг відповідно. 
Дещо менше яєць нематод виявлено в зразках ґрунту відібраного з глибини 10 см 
(183,33±41,79 та 84,38±12,88 екз. / кг відповідно). Водночас найменшу кількість яєць 
нематод реєстрували у зразках, відібраних з глибини 15 см (50,00±21,65 та 
20,83±8,33 екз. / кг відповідно).

Таким чином, об’єкти навколишнього середовища, які пов’язанні з місцями утримання 
овець (кошари та пасовища), виявилися значно контаміновані пропагативними стадіями 
гельмінтів -  збудників нематодозів травного тракту жуйних тварин.

Висновки та пропозиції. Встановлено, що об’єкти довкілля в умовах Семенівського 
району є неблагополучними щодо яєць збудників нематодозів травного каналу овець. За 
морфологічними характеристиками виявлених яєць диференційовано представників нематод 
ряду Strongylida, в тому числі роду Nematodirus, роду Trichuris, видів Aonchotheca bovis та 
Skrjabinema ovis. Найвищий рівень контамінації зафіксовано в підстилці приміщень, де 
утримуються вівці, та поблизу кормових столів (ЕІК=100 % за ІІК=732,50±44,42 та 
600,00±32,49 екз. яєць нематод / кг відповідно).

Пропозиції. З метою покращення епізоотичного становища щодо нематодозів травного
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каналу овець необхідно проводити системні лікувально-профілактичні обробки овець, а 
також заходи щодо дезінвазії довкілля.
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ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ БДЖОЛИНИХ МАТОК РІЗНОГО ВІКУ ЗА ВАРООЗУ

Вступ. Україна, завдяки своїм природно-кліматичним зонам має значні території 
степових і лісових насаджень, що корисно позначається на утримані і розведенні бджолиних 
сімей. Тому бджільництво в нашій країні -  добре розвинена галузь сільського господарства, і 
сьогодні держава займає перше місце з виробництва меду серед країн Європи та третє місце 
у світі [1, 2]. Заразні й незаразні хвороби бджіл та їх розплоду, що реєструються в Україні, 
перешкоджають успішному розвитку бджільництва. Значного поширення серед інвазійних 
захворювань медоносних бджіл набув варооз, що є глобальною проблемою для 
бджільництва. Інвазія призводить до ослаблення і зменшення чисельності бджолосімей та 
зменшує продуктивність галузі в цілому [3, 5].

Збудником вароозу в Україні є кліщ Varroa destructor, що паразитує на дорослих 
бджолах і бджолиному розплоді, живиться їх гемолімфою. За даними більшості авторів, 
патогенез за вароозу залежить від ступеня інвазії та стану бджолиної сім’ї [4].

Метою досліджень було вивчити особливості ураження бджолиних маток різного віку 
за вароозу медоносних бджіл.

Матеріали і методи досліджень. Роботу виконували упродовж 2018 року в умовах 
приватної пасіки Гребінківського району Полтавської області. Паразитологічні дослідження 
проводили на базі лабораторії кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 
факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії.

* Науковий керівник -  доктор ветеринарних наук, професор В. О. Євстаф’єва
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