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ДОСВІД ПІДПРИЄМСТВ:
ЦЕФІНЕЛЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ

ЕНДОМЕТРИТІВ

— Юрію Володимировичу, якими до-
сягненнями пишаєтеся?
— Пишаюся тим, що за час моєї роботи 
зменшилася кількість хворих на метрит 
тварин із загостренням та переходом 
у прихований метрит (ендометрит).
— Наскільки гострою є проблема 
ендометритів у корів, який відсоток 
може хворіти і які наслідки?
— Я виконував роботу техніка штучного 
осіменіння. Робота була спрямована 
на боротьбу з метритом тому, що це 
захворювання призводить до подов-

ження сервіс-періоду, перегулів і низь-
кої заплідненості в стаді. Як наслідок, 
господарства зазнають величезних втрат. 
Відсоток хвороби завжди різний, зале-
жить від багатьох чинників, які можуть 
напряму чи опосередковано впливати 
на наявність метриту в стаді: сезон, 
годівля, догляд і утримання тощо. Мій 
власний показник — 2 % від кількості 
отелень.
— Які лікарські засоби (схеми) про-
бували за період роботи? Які резуль-
тати отримували та які обмеження 
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в застосуванні лікарських засобів лак-
туючим тваринам?
— Пробував велику кількість препаратів 
для лікування тварин, різні антибіотики, 
різних груп. Але, виходячи з чутливості до 
антибіотиків мікрофлори в господарстві, 
зупинився на препараті Цефінель.
— Що змусило до застосування Цефі-
нелю внутрішньоматково?
— Бажання отримати кращі показники в 
заплідненні, збільшити відсоток здорових 
тварин у стаді, а заразом і зменшити 
затрати на лікування.
— Яку схему з Цефінелем застосову-
єте і чому?
— Якщо матка закрита, то вводити будь-
які препарати недоцільно, бо ексудат не 
зможе вийти назовні повністю.
Застосовую схему синхронізації G6G, 
з 42–45-го дня проводжу УЗД, і при вияв-
ленні тяжів чи ексудату на екрані монітора 
застосовую Цефінель цим тваринам. Це-
фінель застосовував через 48 годин після 
введення простогландинів (Ензапрост або 
Естрофан), які є початком схеми синхро-
нізації. Тварина приходить в охоту і на 
цьому фоні відкривається шийка матки 
для виведення ексудату та введення 

препарату. Цефінель розводив на 20 мл 
води для ін’єкцій і вводив за допомогою 
шприца-катетера внутрішньоматково 
одноразово, і вже далі, на сьомий день 
після простогландинів, застосовував го-
надотропін (Оварелін або Сурфагон), що 
є продовженням схеми синхронізації G6G.
У разі затримки посліду обов’язковою 
є термометрія й антибіотики широкого 
спектру дії внутрішньом’язово відповідно 
до чутливості. Я застосовував таку схему: 
антибіотик широкого спектру дії і новокаїн 
10% внутрішньочеревно 10 мл одноразово 
(за потреби можна повторити на третій 
день), для підтримки тонусу матки і виходу 
плаценти з ексудатом назовні — Утеро-
тон на перший, третій і п’ятий день після 
отелення. Паралельно вводяться препа-
рати кальцію для підтримки м’язового 
скорочення і загальнозміцнювального 
ефекту, а також вітаміни.
— Які результати маєте?
— Результати задовольняють: зросла на 
15–20 % заплідненість тварин порівняно 
з контрольною групою, зменшилися 
витрати на лікування та покращилося 
здоров’я тварин. Отже, робота, яка про-
водиться, не марна.
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