
Зареєстровано інактиво-
вану вакцину РОТАГАЛ 
проти рота-, коронаві-
русної інфекції телят та 

E.coli. Вона має низку переваг і 
зручне використання. 

РОТАГАЛ – інактивована вак-
цина для пасивної імунізації про-
ти рота-, коронавірусної інфекції 
та E.coli телят. Вона розроблена 
на замовлення компанії LIVISTO 
й перевірена в багатьох країнах 
світу, зокрема в країнах постра-
дянського простору.

Відомо, що ротавірус, коронаві-
рус та E.coli, яка містить К99 адге-
зини, – головні збудники неона-
тальної діареї телят (S. R. Tzipori, 
1981). Задля кращого розуміння 

мультиетіологічних збудників діа-
реї телят, дії вакцини та механіз-
му імунізації телят розглянемо 
коротку інформацію щодо самого 
захворювання, імунної системи 
телят, отримання молозива та ме-
неджменту групи телят для отри-
мання найкращого ефекту від за-
стосування вакцини РОТАГАЛ.

Синдром неонатальної діа-
реї телят призводить до загибелі 
50–70 % телят віком до 45 днів 
(E. M. Cornaglia, 1992), що спри-
чиняє значні економічні втрати на 
молочних фермах. РОТАГАЛ дає 
змогу знизити розповсюдження 
діареї в стаді, зменшити прояви 
синдрому неонатальної діареї в те-
лят. Його використання захистить 

новонароджених телят у перший 
період життя без застосування 
протимікробних та інших засобів, 
які мають обов’язковий період ви-
ведення з організму.

Використання РОТАГАЛу по-
кращує загальний стан стада й 
надовго знижує патогенне наван-
таження на імунну систему телят. 

ЩО ДОВШЕ МИ 
ВИКОРИСТОВУЄМО 
РОТАГАЛ, ТО КРАЩИЙ 
ЗАХИСТ ТЕЛЯТ.

Діарея викликає захворюван-
ня та смертність у телят віком до 
45 днів. У цей період смертність 
телят може варіювати від 1 до 
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50 %, а 40–70 % від цієї кількос-
ті спричиняє неонатальна діарея 
телят. Навіть коли телята одужу-
ють, перехворювання призводить 
до зниження приростів і продук-
тивності, а також збільшується 
схильність до захворювання пнев-
моніями через втрату імуноглобу-
лінів.

Неонатальна діарея телят – 
один із синдромів, які впливають 
на телят і є причинами значних 
економічних збитків. Має складну 
та мультифакторну етіологію. 

Причинами неонатальної діа-
реї телят можуть бути інфекційні 
збудники (віруси та бактерії), па-
разити, токсини (медикаментозні 
та хімічні речовини), харчування 
та вроджені вади (метаболічні та 
імунні розлади). Інфекційні збуд-
ники викликають найбільшу за-
хворюваність і смертність через 
швидке поширення серед телят. 
З них найбільш поширеними є ві-
руси, а E.coli виступає як вторинна 
бактеріальна інфекція.

Вік телят, у який мають перева-
гу різні збудники:
¿ 48–72 год після розтелу – енте-

ропатогенна E.coli;
¿ з 2 по 9 день – ротавірус;
¿ з 4 по 10 день – коронавірус;
¿ з 8 по 17 день – криптоспоридія.

Віруси зазвичай діють як пер-
винний агент, оскільки пошко-
джують мікроворсинки кишків-
ника.

Ротавірус – часте захворюван-
ня, яке виникає в перші 6 днів. 
Інкубаційний період – від 12 до 
36 годин. Викликає водянисту діа-
рею в телят. Часто ускладнюєть-
ся ентеротоксигенними штамами 
E.coli, спричиняє високу захворю-
ваність, а в разі ускладнень – і ви-
соку смертність.

Коронавірус – найчастіше про-
являється в 7–10 денному віці 
діареєю з неперетравними згуст-
ками молозива, сильним пригні-
ченням, швидкою втратою ваги 
й дуже часто – загибеллю телят. 
Інкубаційний період – 36–60 го-

дин. Між телятами відбувається 
швидке поширення й спостеріга-
ється досить висока смертність. 

E.coli, особливо з К99 адгези-
нами, призводить до зневоднення, 
ниркової недостатності, ацидозу й 
у поєднанні з вірусами – до зна-
чних втрат.

Вакцина РОТАГАЛ містить ці 
особливо небезпечні для телят 
збудники.

Інактивовані вакцини мають 
більшу стабільність і кращий за-
хист, ніж атенуйовані, адже анти-
гени не можуть мутувати.

Імунна система телят після 
народження незріла, і напра-
цювання імунітету проходить до 
21–24 дня з моменту зіткнення зі 
збудником, а за неонатальної діа-
реї ми не можемо вкластися в цей 
час.

Тому єдиною правильною дією є 
вакцинація тільних корів і телиць в 
останній триместр тільності та пра-
вильне випоювання телят у перші 
години після народження – саме 

 | №9 | ЛИСТОПАД 2021   | 27

  МАЙСТЕР-КЛАС



таке поєднання дає найкращий за-
хист телят від неонатальної діареї.

До добору складників вакцини 
спеціалісти компанії LIVISTO пі-
дійшли особливо ретельно.

Штами інактивований Bovine 
Rotavirus штам TM-91, серотип 
G6P1, інактивований Bovine Coro-
navirus, штам C-197, інактивована 
Escherichia coli штам EC/17 з F5 
(K99) адгезином дібрані з найбільш 
поширених штамів, які викликали 
гострі форми неонатальної діареї.

Добір найбільш активних шта-
мів і ретельна перевірка на вміст 
токсинів – запорука якості та без-
печності продукту.

Ад’ювант Montanide ISA 206 vg 
зберігає дію вакцини довше, ніж 
інші ад’юванти.

Значними перевагами РОТАГА-
Лу, порівняно з іншими вакцина-
ми проти рота-, коронавірусної та 
E.coli інфекцій, є:
¿ висока ефективність – швид-

ке напрацювання антитіл у ко-
рів і телиць, імунітет у теляти 
набувається з першим випо-
юванням молозива;

¿ безпека – відсутність побічних 
реакцій на введення в корів і те-
лиць;

¿ простота у використанні – 
однократне використання в корів 
і телиць із розширеними строка-
ми введення;

¿ нижчі показники тяжкості 
та поширеності захворюван-
ня в стаді.
Особливо важливо відзначи-

ти другий крок після правильної 
імунізації корів і телиць – пра-
вильне та своєчасне випоювання 
телят якісним молозивом. Перші 
2–6 годин після народження – 

найкращий період отримання 
максимальної кількості антитіл 
з молозива. Кількість молозива 
має відповідати не менше 10 % від 
маси тіла новонародженого теля-
ти. 

Дія вакцини РОТАГАЛ на те-
лят відбувається двома шляхами: 
прямий – нейтралізація антигенів 
у кишківнику, непрямий – утво-
рення резервуару антитіл у крові, 
який використовує кишкова стін-
ка в разі потрапляння збудника в 
організм.

Зручне дозування – по 5 та 
30 доз у флаконі. Розширений 
строк введення тільним коровам 
і телицям – 12–3 тижні до роз-
телу. Це показники зручності, які 
підходять для будь-яких ферм в 
Україні.

Найбільше ефективне викорис-
тання в Грузії, Білорусії, Росії, Ка-
захстані, Азербайджані показує, 
що ця вакцина матиме добре за-
стосування й в Україні. 

Фактори зручності використан-
ня, ефективності та безпеки – ось 
головні аргументи щодо застосу-
вання її в господарстві для зни-
ження економічних збитків. Адже 
збережене = заробленому.
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