
Environmentally safe «Enteronormin» for the prevention and treatment of cows and calves

Застосування пробіотиків 
«Ентеронормін», «Ентеронормін 
Детокс» для ВРХ –  
ефективно і безпечно 

Здоров’я	тварин	є	важливим	чин-
ником	 економічної	 ефективності	
підприємства.	 Утримання	 та	 роз-
ведення	 великої	 рогатої	 худоби	 у	
промислових	 масштабах	 пов’язане	
із	 цілою	 низкою	 проблем.	 Клю-
човими	 з	 них	 є	 зниження	 якості	

продукції	та	здоров’я	стада	на	фоні	
агресивних	методів	господарюван-
ня.	Дорослі	корови,	а	тим	паче	те-
лята,	вкрай	вразливі	до	впливу	хво-
роботворних	бактерій	та	грибкових	
мікроорганізмів,	 що	 їх	 оточують.	
Офіційна	 ветеринарія	 це	 питання	
вирішує	через	комплексну	терапію	
антибіотиками.	 Але	 такий	 підхід	
має	ряд	очевидних	недоліків:

	Викликає	дисбактеріоз	і	знижує	
імунітет.

	Погіршує	 якість	 м’яса	 і	 молока,	
через	 що	 у	 людей	 може	 виник-
нути	алергія,	порушення	роботи	
внутрішніх	органів	тощо.

	Стимулює	 розвиток	 резистент-
ності	до	діючої	речовини	у	пато-
генних	мікроорганізмів.
Відтак	 продукція	 тваринниць-

ких	 комплексів	 несе	 потенційні	
ризики	для	здоров’я	людини,	осо-
бливо	 дітей,	 та	 стає	 непридатною	
для	 зовнішніх	 ринків,	 зокрема	
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ЄС,	 де	 використання	 будь-якої	
«хімії»	жорстко	контролюється.	

Вирішення	 цієї	 проблематики	
пропонує	компанія	«СГП	“МБС”»,	
задачею	 якої	 є	 піклування	 про	
здоров’я	тварин	та	екологічну	ситу-
ацію.	Новітні	синбіотики	«Ентеро-
нормін»	та	«Ентеронормін	Детокс»	
стимулюють	 корисну	 мікрофлору	
кишечнику	 та	 захисні	 властивості	
організму.	 Це	 дозволяє	 звести	 до	
мінімуму	 або	 ж	 узагалі	 відмови-
тись	 від	 антибіотиків,	 поліпшити	
кількість	 і	 якість	 продукції,	 а	 та-
кож	 більшою	 мірою	 використати	
генетичний	потенціал	породи.

«Ентеронормін»	 –	 це	 водороз-
чинна	 кормова	 добавка,	 актив-
ний	 комплекс	 бактерій	 Enterococ-
cus spp., Lactobacillus spp. та Bacillus 
subtilis spp.	 В	 якості	 допоміжних	
компонентів	 використовуються	
хітозан	та	пептон,	які	стимулюють	
розмноження	 колоній	та	є	 джере-
лом	вітамінів.	

«Ентеронормін	 Детокс»,	 окрім	
вищезгаданих	 речовин,	 містить	
стінки	 клітин	 пивних	 дріжджів,	
каоліно-алюмосилікат	 та	 екстра-
кти	кориці,	часнику,	гірчиці.	Пре-
парат	 має	 гепатопротекторні	 та	
антиоксидантні	 властивості,	 за-
побігає	потраплянню	солі	важких	
металів	 та	 токсинів	 у	 молоко.	 Су-
міш	 розчиняється	 не	 у	 воді,	 а	 до-
дається	в	комбікорм.

Препарати	 цієї	 групи	 можуть	
використовуватись	 самостійно	 чи	
в	 комплексі	 з	 іншими	 ветеринар-
ними	 методиками.	 Серед	 очевид-
них	рекомендацій	для	застосуван-
ня	можна	відзначити:

	Лікування та профілактика закре-
пів, різних форм ендометритів, піс-
ляродових патологій у дорослих ко-
рів.	Найчастіше	призначають	по	
4	 г	 препарату	 внутрішньомат-
ково	 протягом	 перших	 двох	 діб	
після	отелення,	а	також	на	7-й	та	
21-й	 день.	 Надалі	 проводиться	
огляд	тварини	та	періодична	об-

робка	вим’я	20%	розчином	«Ен-
теронорміну».

	Профілактика можливих пато-
логій ШКТ у телят.	 У	 перші	 два	
дні	після	народження	перед	ви-
поюванням	молозива	дають	по	1	
флакону	препарату.
Використання	синбіотиків	«Ен-

теронормін»	та	«Ентеронормін	Де-
токс»	мінімізує	вплив	патогенів	та	
неякісних	 кормів	 на	 якісно-кіль-
кісні	показники	продукції.	

Індустрія	 здоров’я	 тварин	 віді-
грає	 значну	 роль	 у	 тваринництві	
і	 прагне	 розвивати	 передові	 рі-
шення	 в	 інтересах	 безпечного,	
надійного	 та	 сталого	 постачання	
продовольством.	Продукція	«СГП	
“МБС”»	 спрямована	 на	 оздоров-
лення	 тварин	 і	 сприяє	 поліпшен-
ню	їхнього	добробуту	з	точки	зору	
профілактики	 захворювань,	 ліку-
вання	і	контролю.	Переваги:

-	 екологічно	 безпечніша	 про-
дукція;

-	 очікування	 (каренція)	 не	 по-
трібна;

-	 звикання	 патогенної	 мікро-
флори	 до	 компонентів	 препарату	
виключено.

Синбіотик	 «Ентеронормін»	 ви-
користовується	 для	 формування	

здорової	 мікрофлори	 молодняку,	
профілактики	і	лікування	сальмо-
нельозу	 та	 колібактеріозу,	 інших	
дисбіозів.	Пригнічує	дію	патоген-
ної	 й	 умовно	 патогенної	 мікро-
флори	 у	 приміщеннях	 (РП	 №ВВ-
00427-02-12).

«Ентеронормін	 Детокс»	 зне-
шкоджує	 та	 виводить	 токсини	
ендогенного	 та	 екзогенного	 похо-
дження	з	організму,	підтримує	мі-
крофлору	(РП	№ВВ-00428-02-12).

Наявність	 значного	 досвіду	
щодо	 кооперації	 з	 господарства-
ми	 дозволило	 компанії	 втілювати	
готове,	випробуване	(в	тому	числі	
і	 на	 підприємствах	 Асоціації	 Ви-
робників	 Молока)	 рішення.	 І	 це	
призводить	до:

-	зниження	ризику	виникнення	
і	 розповсюдження	 сальмонельозу,	
лістеріозу,	 колібактеріозу,	 бруце-
льозу	на	90%;

-	 обмеження	 застосування	 ан-
тибіотиків	початковим	періодом;

-	зниження	споживання	корму;
-	відчутного	збільшення	вироб-

ництва	молока	і	м’яса.	
Застосування	 пробіотиків	 «Ен-

теронормін»	 і	 «Ентеронормін	
Детокс»	 дає	 високий	 профілак-
тичний	 і	 терапевтичний	 ефект	 не	

 | №6 | ЧЕРВЕНЬ 2018	   |  47



ВЕТЕРИНАРІЯ 

тільки	щодо	ВРХ,	але	й	на	всіх	ви-
дах	 продуктивних	 і	 декоративних	
тварин.

Застосування натуральних 
препаратів у профілактиці  
та лікуванні маститів корів 

У	 виробничому	 ланцюгу	 «від	
лану	 до	 столу»	 на	 якість	 і	 безпеч-
ність	молока	впливає	низка	шкід-
ливих	 факторів:	 забруднювачі	 зо-
внішнього	 середовища	 й	 кормів,	
технологічні	стреси,	застосування	
ветеринарних	 препаратів	 тощо.	
Якість	 та	 безпечність	 молока	 за-
лежить	 не	 лише	 від	 санітарних	
умов	його	одержання,	а	й	значною	
мірою	–	від	здоров’я	тварин.	Ана-
ліз	виробництва	молока	в	Україні	
показує,	 що	 точками	 ризиків	 є,	
зокрема,	наявність	у	кормах	міко-
токсинів,	використання	широкого	
спектру	 антибіотиків	 для	 ліку-
вання	 корів,	 післяотільні	 патоло-
гії	 та	 різні	 форми	 маститів,	 у	 т.	 ч.	

субклінічна	 (підвищений	 рівень	
соматичних	клітин).	Причини	ви-
никнення	цих	патологій	до	кінця	
не	вивчені.	Але	одним	із	головних	
чинників	 у	 цих	 процесах	 є	 пору-
шення	 ветеринарно-зоотехнічних	
правил	 годівлі,	 утримання,	 до-
їння	 корів,	 травми,	 післяродові	
ускладнення,	 а	 також	 асоціації	
різних	видів	мікробів.	Існують	аб-
солютно	протилежні	точки	зору	і,	
як	наслідок,	пропонуються	зовсім	
різні,	 часом	 навіть	 суперечливі,	
заходи	боротьби	з	ними.	Тому	най-
більш	 прийнятною	 є	 комплексна	
терапія.	А	лікування	хворих	корів,	
спрямоване	 тільки	 на	 ліквідацію	
інфекційного	 процесу	 за	 допо-
могою	 антимікробних	 засобів,	 не	
може	 бути	 визнано	 науково	 об-
ґрунтованим.	 Проте,	 як	 правило,	
одним	 із	 напрямів	 лікування	 та	
профілактики	ендометритів	і	мас-
титів	є	місцева	етіотропна	терапія,	
знищення	патогенної	мікрофлори	
з	 використанням	 специфічних	 і	

неспецифічних	 лікарських	 засо-
бів.	У	більшості	випадків	у	госпо-
дарствах	використовують	антибіо-
тики	різних	груп,	які	за	тривалого	
застосування	 призводять	 до	 ви-
никнення	 стійких	 форм	 мікро-
організмів,	 що	 перестають	 реагу-
вати	на	дію	антибіотиків.	Під	час	
одного	з	досліджень	спеціалістами	
ТОВ	 «СГП	 "МБС"»	 було	 встанов-
лено,	що	лише	до	деяких	 із	59	ан-
тибіотиків	були	чутливими	асоці-
ації	мікроорганізмів,	які	виділяли	
в	 господарствах	 за	 різних	 форм	
патології	у	корів.	А	стійкі	до	анти-
біотиків	бактерії	можуть	виклика-
ти	нове	захворювання	або	ж	вини-
катиме	мутація,	що	призводитиме	
до	появи	резистентності	до	інших	
антибіотиків.	 Потрапляючи	 в	 ор-
ганізм	 корови	 у	 період	 лактації,	
антибіотики	активно	виділяються	
з	 молоком.	 Із	 сировини,	 що	 міс-
тить	 залишки	 антибактеріальних	
препаратів,	які	 	пригнічують	роз-
виток	 молочнокислих	 бактерій,	
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порушують	 сичужні	 згортання	
молока,	 неможливо	 виготовити	
якісну	 кисломолочну	 продукцію.	
Основна	 небезпека,	 однак,	 поля-
гає	 в	 наслідках	 від	 уживання	 та-
кого	молока	в	їжу.	Ось	деякі	з	відо-
мих	на	сьогодні	ускладнень:

	алергічні	реакції,	особливо	у	ді-
тей;	

	пригнічення	 кровотворення	 і	
функцій	печінки;	

	 імунодепресія	(зниження	захис-
них	функцій	організму);

	дисбактеріози	 (порушення	при-
родної	 мікрофлори	 кишечни-
ку);

	поява	 резистентності	 у	 бакте-
рій	–	збудників	інфекцій.
Тому	 створення	 нових	 лікар-

ських	 препаратів	 із	 широким	
спектром	 дії	 –	 актуальне	 питан-
ня	 ветеринарії.	 Одним	 із	 варіан-
тів	 є	 використання	 натуральних	
екологічно	 безпечних	 препаратів.	
Наприклад,	 мазь	 «Апімаст».	 Цей	
апіфітопрепарат	має	здатність	про-
никати	в	тканину	молочної	залози.	
Він	містить	біологічно	активні	спо-
луки	 з	 продуктів	 бджільництва	 та	
рослин,	які	наділені	протизапаль-
ним	 і	 протимікробним	 ефектом.	
Під	 їхнім	 впливом	 відбувається	
очищення	та	розсмоктування	мас-
титних	 згустків,	 фурункулів,	 різ-
них	 гнійних	 утворень,	 травматич-
них	ушкоджень	шкіри	з	наступною	
регенерацією	 тканин,	 загоєнням	
ран	 та	 відновленням	 функцій	
ушкоджених	 органів.	 Слід	 зазна-
чити,	 що	 у	 збудників	 не	 виникає	
резистентності	до	цього	препарату.	

Існує	 й	 інший	 спосіб	 боротьби	
з	 патогенними	 й	 умовно	 пато-
генними	 мікроорганізмами	 –	 це	
використання	 корисних	 мікроор-
ганізмів,	які	конкурентно	гальму-
ють	розвиток	патогенів,	сприяють	
відновленню	природної	рівноваги	
біоценозу	й	еволюційних	механіз-
мів	 захисту.	 З	 цією	 метою	 засто-
совують	 пробіотики	 «Ентеронор-

мін»	і	«Ентеронормін	Детокс»	(РП	
№	ВВ-00427-02-12№	ВВ-00428-02-
12)	для	профілактики	і	лікування	
післяродових	 патологій	 у	 корів,	
знешкодження	 та	 виведення	 мі-
котоксинів	 з	 організму,	 а	 також	
усунення	 патогенної	 та	 умовно	
патогенної	 мікрофлори	 у	 примі-
щеннях.	

Схеми комплексної терапії  
з використанням препаратів 
«Ентеронормін» та 
«Ентеронормін Детокс»

Запобігання потраплянню мікоток-
синів у молоко та накопиченню у те-
лят. 1	 кг	 «Ентеронормін	 Детокс»	
додавати	до	1	т	комбікорму	щодня.	

Лікування хронічних та гострих 
форм гнійно-катаральних ендоме-
тритів у корів.	 Препарат	 «Ентеро-
нормін»	 дозою	 4	 г	 вводити	 коро-
вам	 внутрішньоматково	 один	 раз	
на	добу	протягом	1,	2,	4,	7	і	21	доби	
за	схемою.	

Профілактика післяродових пато-
логій у корів.	«Ентеронормін»	дозою	
4	 г	 вводити	 коровам	 внутрішньо-

матково	 один	 раз	 на	 добу	 перші	 2	
доби	після	отелення	та	на	21	добу.	
Впродовж	 усього	 цього	 періоду	
проводити	клінічний	огляд	фізіо-
логічного	стану	тварин.	

Комплексне лікування затрим-
ки посліду. Використовувати	 схе-
му,	 аналогічну	 лікуванню	 різних	
форм	ендометритів.	

Профілактика захворювань шлун-
ково-кишкового тракту в телят.	
«Ентеронормін»	 дозою	 3	 г	 вводи-
ти	 перорально	 телятам	 перед	 го-
дуванням	 молозивом	 один	 раз	 на	
добу	протягом	перших	двох	діб.	За	
ознак	діареї	–	4–5	діб.	

Пригнічення патогенної та умовно 
патогенної мікрофлори у приміщен-
нях.	«Ентеронормін»	розпорошити	
в	корівнику	наступного	дня	після	
аерозольної	дезінфекції.	

Приготування робочого розчину 
препарату «Ентеронормін» для одного 
введення: 

1.	 Наповнити	 флакон	 Енте-
ронормін	 спеціальною	 водою	
Йодіс+Селен,	 що	 постачається	 в	
комплекті.
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2.	Настояти	16	годин	для	акти-
вації	 та	 адаптації	 мікроорганіз-
мів.

3.	 Готовий	 розчин	 зберігати	 до	
48	годин	(у	холодильнику	до	72	го-
дин).

Приготування 6% розчину для аеро-
зольної обробки:

1.	У	3	л	фізіологічного	розчину	(t	=	
30–35	°C)	розчинити	0,6	кг	пробіо-
тика	«Ентеронормін»,	перемішати	і	
залишити	на	12–16	годин	для	адап-
тації	та	активації	препарату.	

2.	 У	 7	 л	 фізіологічного	 розчину	
розчинити	400	мл	гліцерину.	

3.	 Поєднавши	 обидва	 розчини,	
отримаємо	 10	 л	 6%	 розчину	 «Ен-
теронормін»	 у	 4%	 розчині	 гліце-
рину.	

4.	Обробка:	час	експозиції	–	15–
20	хвилин,	доза	–	2,5	мл/м3

Примітка: якщо немає холодного 
туману, застосувати ранцевий об-
прискувач.

Рекомендація використання пре-
парату «Ентеронормін» для лікування 

гострого післяпологового ендометри-
ту корів:

1.	 Лікування	 тварин	 потрібно	
починати	 з	 обробки	 порушених	
статевих	органів,	промежини	і	ко-
реня	хвоста	–	розчином	фурацилі-
ну	1:5	000	тощо.

2.	 Для	 видалення	 з	 матки	 ексу-
дата	 вводять	 підшкірно	 або	
вн у т рі ш н ь ом’язово	 окси т о-
цин	 або	 пітуїтрин,	 у	 дозах	 6–10	 мл		
(30–50	ОД)	на	тлі	естрогенних	препа-
ратів	(синестролу	або	фоллікуліну).	

3.	 Після	 ректального	 масажу	
матки	 робочий	 розчин	 препара-
ту	 «Ентеронормін»	 вводити	 через	
катетер	внутрішньоматково	раз	на	
добу	згідно	з	таблицею.

Контроль	 ефективності	 ліку-
вання	 проводити	 за	 клінічними	
ознаками	 та	 лабораторними	 до-
слідженнями.	 В	 разі	 необхідності	
застосовують	 антибіотик	 пролон-
гованої	дії.	

Використання пробіотика «Ен-
теронормін» дає високий терапев-
тичний ефект у лікуванні після-
родових патологій у корів, а також 
профілактичний – для зазначених 
захворювань корів та патологій 
шлунково-кишкового тракту в но-
вонароджених телят. Додавання 
препарату «Ентеронормін Детокс» 
знешкоджує в організмі корів міко-
токсини, завдяки чому отримуємо 
не забруднене ними молоко. 

Табл. Лікування гнійно-катаральних ендометритів та затримки посліду у корів

доба лікування гнійно-катаральних ендометритів при затримці посліду

1
Синестрол,	Окситоцин,	
Ентеронормін

Контроль	t	°C	тіла
Простагландин	(Естрофан	тощо),	
Ентеронормін

Контроль	t	°C	тіла

2 Ентеронормін Ентеронормін

3
Синестрол,	Окситоцин,	Енте-
ронормін

Контроль	t	°C	тіла Синестрол,	Окситоцин Контроль	t	°C	тіла

4 Ентеронормін Ентеронормін

5 Синестрол,	Окситоцин Контроль	t	°C	тіла Масаж	матки Контроль	t	°C	тіла

6 Ентеронормін Синестрол,	Окситоцин

7 Масаж	матки Контроль	t	°C	тіла

21 Ентеронормін Контроль	t	°C	тіла Ентеронормін
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