
Свинарство є однією з найбільш важливих 
галузей промислового тваринництва. Виріши-
ти проблеми забезпечення населення високо-
якісною свининою можна шляхом створення 
великих свинокомплексів. Проте, по мірі зрос-
тання концентрації поголів’я свиней збільшу-
ється і захворюваність тварин.  Найбільш по-
ширеними патологіями у промисловому сви-
нарстві залишаються респіраторні захворю-
вання. Однією із найрозповсюдженіших леге-
невих хвороб свиней є ензоотична  пневмонія 
(мікоплазмоз). В основному захворювання ре-
єструється в країнах із розвинутим свинарст-
вом. Мікоплазмоз протікає у вигляді ензоотії, 
уражуючи до 60-80 % поросят, в окремих гос-
подарствах захворюваність може сягати 100 
%, а смертність, яка спостерігається серед 3-6-
тижневих  поросят, коливається від 0,5 до 20 
% [1]. Зараженість стада мікоплазмами може 
зберігатися роками. Зважаючи на високу за-
хворюваність свиней і хронічний перебіг ензо-
отична пневмонія свиней завдає великої еко-
номічної шкоди, яка складається не тільки з 
прямих втрат, а й з зниження маси тіла, зни-
ження племінних якостей, а також із значних 
витрат на лікування та оздоровчі заходи. 

Ензоотична пневмонія у свиней викликаєть-
ся бактерією Mycoplasma hyopneumoniae.  Во-
на може спричинити як самостійне захворю-
вання свиней [2], а може супроводжувати інші 
(як бактеріальні, так і вірусні) хвороби [3]. 
Клінічно мікоплазмоз здебільшого перебігає в 

МУЗИКА В.П., к. вет. н 

СТЕЦЬКО Т.І., к. с.-г. н 

ОСТАПІВ Н.В. к. вет. н 

Державний науково-дослідний контрольний 

інститут ветеринарних препаратів та 

кормових добавок, м. Львів  
musyka@scivp.lviv.ua 

 

Проведений аналіз зареєстрованих в Україні (станом на 01.01.2014 р.) антимікробних 

препаратів, показаних для застосування свиням, у спектр антимікробної дії яких, входить 

Mycoplasma hyopneumoniae. Наведений перелік іньекційних препаратів, препаратів для 

перорального застосування та препаратів для перорального застосування із питною водою, які 

можна використовувати при лікуванні ензоотичної пневмонії свиней із зазначенням назви 

препарату, виробника, діючої речовини, дозування та застережень при застосуванні 

Ензоотична пневмонія, свині, антибіотики, антимікробні препарати 

хронічній формі у вигляді катаральної пневмо-
нії (незначне підвищення температури тіла, 
кашель, порушення апетиту) [4]. Але у біль-
шості випадків типові симптоми хвороби від-
сутні. Специфічних засобів лікування мікопла-
змозу свиней немає. Антибіотики залишають-
ся чи єдиними засобами ефективної боротьби з 
ензоотичною пневмонію свиней, хоча антибіо-
тикотерапія не досягає повної елімінації пато-
генного мікроорганізму з організму хворої 
тварини, і, скоріш за все, вона лише попере-
джує розвиток клінічних симптомів захворю-
вання, не даючи хворобі перейти в затяжний 
(хронічний) перебіг. 

Нами був проведений аналіз зареєстрованих 
в Україні (станом на 01.01.2014 р.) антимікро-
бних препаратів, показаних для застосування 
свиням, у спектр антимікробної дії яких вхо-
дить Mycoplasma hyopneumoniae (таблиця).  

Наведений перелік препаратів свідчить про 
наявність широкого вибору хіміотерапевтич-
ного засобу для лікування ензоотичної пнев-
монії у свиней. Ця інформація  допоможе вете-
ринарному лікареві орієнтуватися в ринку за-
реєстрованих в Україні антимікробних препа-
ратів для лікування ензоотичної пневмонії 
свиней при виборі ефективного терапевтично-
го засобу відповідно до своїх потреб та мож-
ливостей.  Проте, не треба забувати про часто 
хронічний та субклінічний перебіг захворю-
вання, що може певною мірою сприяти селек-
ції антибіотикорезистентних штамів мікоп-
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№ 
п/п 

Діюча речовина, 
дозування 

Застереження Назва препарату (фірма-виробник) 

Ін’єкційні препарати 

1. Флуорфенікол: 
15 мг/кг м. т. внут-
рішньом’язово двічі 
з інтервалом 48 го-
дин. 

Не застосовувати 
поросним і лактую-
чим свиноматкам. 
Період каренції – 

14 діб. 

Фловет 30 % (ТОВ «Ветсинтез», Україна) 
Флорфенікол 30 % (ТОВ УПВКФ «Ветлон», Україна) 
ФлосанТМ 30 % (ТОВ «АТ Біофарм», Україна) 
Флоцин – 300 (ТОВ НВП «Біо-Тест-Лабораторія», Україна) 
Флорджект 400 (Вуген Б&Г Ко. Лтд, Південна Корея) 
Флорон, розчин для ін’єкцій 300 мг/мл (КРКА, Словенія) 
Флорофарм 30 % (Фармавет фо Ветерінарі Продактс, Сирія) 

2. Окситетрациклін 
гідрохлорид: 
10-20 мг/кг м. т. 
внутрішньом’язово 
раз у добу впро-
довж 3-5 діб або 
одноразово при 
пролонгованій дії 
(у разі необхідності 
ін’єкцію повторю-
ють через 

3 доби). 

Період каренції – 

18 діб. 
Оксимікол® 10 %, 20 % (ПП фірма  «Фарматон», Україна) 
Окситетравет 10%, 20 % (ТОВ «Ветсинтез», Україна) 
Окситетрациклін 100, Окситетрациклін 200 для ін’єкцій 
(ТОВ фірма «Продукт», Україна) 
Окситроксан 200 (ТОВ «АТ Біофарм», Україна) 
Окси-100 (Інтерхемі веркен «де Аделаар» Есті А.С., Естонія) 
Оксидіма 20 % П.Д. (АКДІВЕТ, Сирія) 
Окси-кел 20 П.Д. (КЕЛА Н.В., Бельгія) 
Окситетрациклін 10 % (Альфасан Інтернешнл Б.В. Нідерлан-
ди) 
Окситетрациклін Л.А. 200 (Біовета А.С., Чеська Респбліка) 
Окситетра 10 % (Сева Санте Анімаль, Франція) 
Окстра Лонг Ектінг (Фатро С.п.а., Італія) 
Лімоксин-200 ЛА (Інтерхемі веркен «де Аделаар» Есті А.С., 
Естонія) 

3. Окситетрациклін 
дигідрат: 
20 мг/кг м. т. внут-
рішньом’язово раз у 
добу впродовж 3-5 
діб або одноразово 
при пролонгованій 
дії 
(у разі необхідності 
ін’єкцію повторю-
ють через 3 доби). 

Період каренції – 

28 діб. 
Оксипрол (ТОВ «Бровафарма», Україна) 
Препарат ветеринарний окситетрациклін 20 % (ПАТ «ВНП 
«Укрзооветпромпостач», Україна) 
Окси 20 % ЛА (Кепро Б.В., Нідерланди) 
Оксиветрін 200 (ТОВ «Белекотехніка, Республіка Білорусь) 
Окситетра 20 % П.Д. (Сева Санте Анімаль, Франція) 
Окситетрациклін 10 % (Хювефарма АД, Болгарія) 
Окситетрациклін 200 Л.А. (Індустріал Ветерінаріа С.А., Іспа-
нія) 
Оксірала 20 % П.Д. (Аджіо Фармас’ютікалз Лтд, Індія) 
Авіциклін 20 % Л.А. ін. (Авіко ветеринарі фармацевтікалс 
фекторі, Сирія) 
Егоцин Л.А. (КРКА, д.д., Ново место, Словенія) 
Геоміцин ретард 20 % (Ветеріна Інк., Хорватія) 
Тетравет П.Д. (Сева Санте Анімаль, Франція) 
Фортиклін-Ретард (Сіва Лабораторіос С.А., Іспанія) 

4. Тіамулін гідроген 
фумарат: 
10-15 мг/кг внутрі-
шньом’язово раз у 
добу впродовж 3-4 
діб. 

Не застосовувати 
поросним свиномат-
кам. 
Не застосовувати 
одночасно  з іонофо-
рними антибіотика-
ми 7 діб до, під час і 
7 діб після лікування 
тіамуліном. Період 
каренції – 10 діб. 

Тіаплазмін – 100 (ТОВ НВП «Біо-Тест-Лабораторія», Украї-
на) 
Тіамун 10 % (ТОВ «Ветсинтез», Україна) 
ТімТіл (ТОВ «Бровафарма», Україна) 
Тамовет 200 ін’єкційний (Ветоквінол Біовет Сп. З.о.о., Поль-
ща) 
Тімукотин (ТОВ «НВЦ Агроветзащіта», Російська Федера-
ція) 
Родотіум® 10 % (Хювефарма АД, Болгарія) 
Денагард 10% (Новартіс Енімал Хелс, Словенія) 

5. Лінкоміцин гідро-
хлорид: 
10 мг/кг м.т. внутрі-
шньом’язово раз у 
добу впродовж 3-7 
діб. 

Період каренції –  7 
діб. 

Лінкоміцин 10 % (Альфасан Інтернешнл Б.В. Нідерланди)  

Таблиця. Рекомендації по застосуванню антимікробних препаратів у лікуванні ензоотичної 
пневмонії свиней  
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6. Спектиноміцин ди-
гідрохлорид: 
10-20 мг/кг м.т. вну-
трішньом’язово раз 
у добу впродовж 3-
4 діб. 

Період каренції –  
18 діб. 

Спектам (Сева Санте Анімаль, Франція) 
  

7. Лінкоміцин гідро-
хлорид/спектино-
міцин сульфат: 
5 мг/кг м. т. лінко-
міцину і 
10 мг/кг м.т.  спек-
тиноміцину внутрі-
шньом’язово раз у 
добу впродовж 3-7 
діб 

Період каренції –  
21 доба. 

СпеліміксТМ розчин для ін’єкцій 200 (ТОВ «АТ Біофарм», 
Україна) 
Лінко-Спектин (Файзер Ейч.Сі.ПІ. Корпорейшн, США) 
Лінкоміцин-Спектиноміцин  5/10 (Альфасан Інтернешнл Б.В. 
Нідерланди) 
Мікроспектон розчин для ін’єкцій (ФАТРО С.п.а., Італія) 
 

8. Тулатроміцин:                           
2.5 мг/кг м. т.  внут-
рішньом’язово од-
норазово. 

Період каренції –  
33 доби. 

Драксин (Файзер ПіДжіЕм,  Франція і Лабораторіос Файзер 
Лтд, Бразилія) 

9. Тилозин тартрат: 
10 мг/кг  м. т. внут-
рішньом’язово раз у 
добу  впродовж 3 
діб. 

Період каренції – 

8 діб. 
Тиловет 5 %, 20 % (ТОВ «Ветсинтез», Україна) 
Тилозин 50, Тилозин 200 (ТОВ фірма «Продукт», Україна) 
Тилозин 20 % (Альфасан Інтернешнл Б.В. Нідерланди) 
Тілозин 5 %, 20 % (ТОВ «Бровафарма», Україна) 
Тілозомікол 20 % (ПП фірма  «Фарматон», Україна) 
Розчин тилозину 5 %, 20 % (ТОВ ВФ «Базальт», Україна) 
Фармаксин-200 (ТОВ «Біо-Тест-Лабораторія», Україна) 
Фарматил–50, Фарматил-200 (ПАТ «ВНП 
«Укрзооветпромпостач», Україна) 
Тилозин 50,  Тилозин 200 (НІТА-ФАРМ, Російська Федера-
ція) 
Фармазин® 50, Фармазин® 200 (Хювефарма АД, Болгарія) 
Тільбіан 20 % ін’єкційний (Ветоквінол Біовет Сп. З.о.о., Поль-
ща) 
Білозін 200 мг/мл (Бімеда МТС Лтд, Канада) 
Елтіло (Сунвет Фарма ПВТ Лтд, Індія) 
Макролан 200 (Інтерхемі веркен «де Аделаар» Есті А.С., Ес-
тонія) 
Норотіл ЛА (Норбрук лабораторієс Лімітед, Північна Ірлан-
дія) 

10. Тилмікозин: 
10 мг/кг м.т. внутрі-
шньом’язово одно-
разово. 

Не застосовувати 
поросним свинома-
ткам. 
Період каренції – 

14 діб. 

Тилмікон - 300 (ТОВ «Біо-Тест-Лабораторія», Україна) 

11. Апраміцин сульфат: 
10 мг/кг  м. т. внут-
рішньом’язово раз у 
добу  упродовж 5-7 
діб. 

Період каренції – 

40 діб. 
Апраміцин ін’єкційний ( Хювефарма АД, Болгарія) 
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12. Енрофлоксацин: 
2,5 мг/кг м.т.  внут-
рішньом’язово раз у 
добу  упродовж 5 
діб 

Не застосовувати 
поросним і лакту-
ючим свиноматкам. 
Період каренції – 

10 діб. 

Енрофлоквет 5 %, 10 %  (ТОВ «Ветсинтез», Україна) 
Енроксан-100, Енроксан Макс (ТОВ НВП «Біо-Тест-
Лабораторія», Україна) 
Енрофлоксацин-І (ТОВ ВФ «Базальт», Україна) 
Енрофлоксацин розчин для ін’єкцій 5 %, 10 % (ТОВ УПВКФ 
«Ветлон», Україна) 
Енрофлоксацин-50, -100 для ін’єкцій (ТОВ фірма «Продукт», 
Україна) 
Енрофлоксацин – К 5 % для ін’єкцій (ПАТ «ВНП 
«Укрзооветпромпостач», Україна) 
Енроцин (ПАТ «Реагент», Україна) 
Біофлок 5 %,10 % (ПП фірма «Фарматон»,Україна) 
Енрофлок® 5 % (ТОВ НВФ «Укрветфарм», Україна) 
Норфлокс 10 % (ПП «O.L.KAR-АгроЗооВет-Сервіс», Україна) 
Енробіофлокс 5 % ін’єкційний (Ветоквінол Біовет Сп. з.о.о., 
Польща) 
Енроксен 5 % (Солітарі Трейд Лінк Приват Лімітед, Індія) 
Енроксил® 5 %, 10 %, Енроксил® Макс (КРКА, д.д., Ново мес-
то, Словенія) 
Енромік 5 % (Лабораторіо Центровет Лтд, Чилі) 
Енрофлокс 5 % (Індустріал Ветерінаріа С.А., Іспанія) 
Ветофлок 5 %, 10 % (Генера Інк., Хорватія) 
Байтрил® 5 % (Байєр Енімал Хелз ГмбХ, Німеччина) 
Норотріл Макс (Норбрук лабораторієс Лімітед, Північна Ірла-
ндія) 
Авітрил 10 % ін. (Авіко ветеринарі фармацевтікалс фекторі, 
Сирія) 
Сіваквінол 100 (Сіва Лабораторіос С.А.,Іспанія) 

13. Марбофлоксацин: 
2 мг/кг м. т. внутрі-
шньом’язово раз у 
добу  упродовж 3 
діб. 

Період каренції – 

4 доби. 
Марбофло 2 % (Вуген Б&Г Ко. Лтд, Південна Корея) 
Марбоцил 2 %, 10 %  (Ветоквінол Біовет Сп. з.о.о., Польща) 
Марфлоксин®, розчин для ін’єкцій для телят і свиней, 
20 мг/мл (КРКА, д.д., Ново место, Словенія) 

Препарати для перорального застосування з кормом 

1. Флуорфенікол: 1,5-
2 мг/кг м.т. на добу 
впродовж 7 діб. 

Не застосовувати 
поросним і лакту-
ючим свиноматкам. 
Період каренції – 

3 доби. 

Флорпан-С® (Вуген Б&Г Ко. Лтд, Південна Корея) 
Флорон, порошок оральний 2 г/100 г (КРКА, д.д., Ново место, 
Словенія) 
  

2. Окситетрациклін 
гідрохлорид: 20-30 
мг/кг м.т. на добу 
впродовж 4-5 діб. 

Період каденції –   
10 діб. 

Мепатар (ТОВ «Укрветпромпостач», Україна) 
Порошок окситетрацикліну 5 %, Порошок окситетрацикліну 
50 % (ТОВ УПВКФ «Ветлон», Україна) 
Егоцин 20 (КРКА, д.д., Ново место, Словенія) 

3. Доксициклін гіклат: 
10 мг/кг м.т. на до-
бу впродовж 5 діб 

Період каренції – 

4 доби. 
Метацин 50 (ТОВ «Ветсинтез», Україна) 
Доксициклін 75 %  водорозчнний порошок (КЕЛА Н.В., Бель-
гія) 
Доксипрекс (Індустріал Ветерінаріа С.А., Іспанія) 

4. Доксициклін гідро-
хлорид: 
10 мг/кг м.т. на до-
бу впродовж 5-7 діб 

Період каренції – 

7 діб. 
Порошок доксицикліну 20 % (ТОВ УПВКФ «Ветлон», Украї-
на) 
Доксікол 60 % водорозчинний порошок (СЦ Кріда Фарм СРЛ, 
Румунія) 
Тіациклін® (ТОВ «ВІК-здоров’я животних» , Російська Феде-
рація) 
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5. Тіамулін гідроген 
фумарат: 8-10 мг/кг 
м.т. на добу впро-
довж 3-7 діб 

Не застосовувати 
поросним свинома-
ткам. 
Не застосовувати 
одночасно  з іоно-
форними антибіоти-
ками 7 діб до, під 
час і 7 діб після лі-
кування тіамуліном. 
Період каренції – 

7 діб. 

Тіамукол порошок (ТОВ «Ветсинтез», Україна) 
Бровамулін 100 (ТОВ «Бровафарма», Україна) 
Тіатрікс 100 (Фарматека Бт., Угорщина) 
Тіамовет гранулят (Ветоквінол Біовет Сп. З.о.о., Польща) 
Тіаклор (Сева Санте Анімаль, Франція) 
Тіаген 80 % водорозчинний порошок (СЦ Кріда Фарм СРЛ, 
Румунія) 
Родотіум® 10% (Хювефарма АД, Болгарія) 
Родотет® гранулят  (Хювефарма АД, Болгарія) 
Родотіум® 80 % (Хювефарма АД, Болгарія) 
Тіамулокс–комбі (ТОВ «НВЦ Агроветзащіта», Російська Фе-
дерація) 

6. Лінкоміцин гідро-
хлорид: 
15-20 мг/кг м.т. на 
добу впродовж 4-7 
діб 

Період каренції –    
6 діб. 
  

Лінкомікс 60 % (СЦ Кріда Фарм СРЛ, Румунія) 
Лінкотрікс 800 (Фарматека Бт., Угорщина) 
Лінкоспетин 880 (Файзер Енімал Хелс ем ей і ай джі, велика 
Британія) 
Спелімікс 44тм (ТОВ «АТ Біофарм», Україна) 

7. Тилозин тартрат: 
10 мг/кг м.т.  на 
добу впродовж 3-5 
діб. 

Період каренції –    
7 діб. 
  

Фарматил 10 % (ПАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач», Украї-
на) 
Тилоциклінвет (ТОВ «Ветсинтез», Україна) 

8. Тилозин фосфат: 
8-10 мг/кг на добу 
упродовж 8 діб 

Період каренції –    
0 діб. 
  

Фармазин® 25 % (Хювефарма АД, Болгарія) 

9. Тилмікозин: 10-20 
мг/кг м.т. на добу 
впродовж 7-10  діб. 

Період каренції –   
14 діб. 
  

Тилоплюс 20 % (СЦ Кріда Фарм СРЛ, Румунія) 
 Тілмовет® 200 (Хювефарма АД, Болгарія) 
Пулмотил  G 200 (Еланко Енімал Хелз, Австрія) 

10. Енрофлоксацин: 
5 мг/кг м.т.  на добу  
впродовж 5 діб 

Не застосовувати 
поросним і лакту-
ючим свиноматкам. 
Період каренції – 

 5 діб. 

Енроксил® 5 %, порошок для перорального застосування 
(КРКА, д.д., Ново место, Словенія) 
Енрофлок-М (ТОВ НВФ «Укрветфарм», Україна) 

Препарати для перорального застосування з питною водою 

1. Флорфенікол: 
1,5-2 мг/кг м.т. на 
добу впродовж 7 
діб. 

Не застосовувати 
поросним і лактую-
чим свиноматкам. 
Період каренції – 

3 доби. 
  

Фловет 5 % (ТОВ «Ветсинтез», Україна) 
Флосантм 4 % (ТОВ «АТ Біофарм», Україна) 
Авікол 10 % розчин (Авіко ветеринарі фармацевтікалс фекто-
рі, Сирія) 
Флорон оральний розчин (КРКА, д.д., Ново место, Словенія) 
Флорфенікол 2,5 % розчин (СЦ Кріда Фарм СРЛ, Румунія) 
Флустоп 20 Сол® (Вуген Б&Г Ко. Лтд, Південна Корея) 
Фармафенікол 10 % (Фармавет фо Ветерінарі Продактс, Си-
рія) 

2. Окситетрациклін 
гідрохлорид: 20-30 
мг/кг м.т. на добу 
впродовж 4-5 діб. 

Період каренції –   
10 діб. 

Мепатар (ТОВ «Укрветпромпостач», Україна) 
Порошок окситетрацикліну 5 %,  50 % (ТОВ УПВКФ 
«Ветлон», Україна) 
Егоцин 20 (КРКА, д.д., Ново место, Словенія) 
Медітек ОТС 200 (Текро спол. с.р.о., Чеська Республіка) 
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3. Доксициклін гіклат: 
10 мг/кг м.т. на до-
бу впродовж 5 діб 

Період каренції – 

7 діб. 
Метацин 50 (ТОВ «Ветсинтез», Україна) 
Порошок доксицикліну 20 % (ТОВ УПВКФ «Ветлон», Украї-
на) 
ДокситилТМ (ТОВ «АТ Біофарм», Україна) 
Амікс вет Д 500 мг/г (Симедіка спол. с.р.о., Чеська республі-
ка) 
Доксивіт® 50 (Сева Санте Анімаль Романія СРЛ, Румунія) 
Доксивіт® 100 (Сева Санте Анімаль, Франція) 
Доксикол водорозчинний порошок (КЕЛА Н,В,, Бельгія) 
Доксин-200 ВП (Інтерхемі веркен «де Аделаар» Есті А.С., 
Естонія) 
Доксипан-54 (Індустрія Італьяна Інтеграторі ТРЕІ С.п.А., Іта-
лія) 
Доксициклін 50 % WSP (Дофарма Б.В., Нідерланди) 
Доксициклін калієр (Лабораторіос Калієр С.А., Іспанія) 
Доксициклін 75 %  водорозчнний порошок (КЕЛА Н.В., Бель-
гія) 
Доксікол 60 % водорозчинний порошок (СЦ Кріда Фарм СРЛ, 
Румунія) 
Доксіхем (Поліхем С.Л., Іспанія) 
 Медітек DOX 500 (Текро спол. с.р.о., Чеська Республіка) 
Польодоксин (Індастріал Ветерінаріа С.А., Іспанія) 
Ронаксан 20 % (КООФАВЕТ С.А.С., Франція) 
ДОКСІФАРМ ПЛЮС (Фармавет фо Ветерінарі Продактс, 
Сирія) 

4. Тіамулін гідроген 
фумарат: 8-10 мг/кг 
м.т. на добу впро-
довж 3-7 діб 

Не застосовувати 
поросним свинома-
ткам. 
Не застосовувати 
одночасно  з іоно-
форними антибіоти-
ками 7 діб до, під 
час і 7 діб після лі-
кування тіамуліном. 
Період каренції – 

7 діб. 

Бровамулін 100 (ТОВ «Бровафарма», Україна) 
Тіамукол порошок (ТОВ «Ветсинтез», Україна) 
Денагард® 10 % прошок, Денагард® 45 % розчинний  воді по-
рошок (Новартіс Енімал хелс д.о.о., Словенія) 
Родотіум® 45 % (Хювефарма АД, Болгарія) 
Тіаген 80 % водорозчинний порошок (СЦ Кріда Фарм СРЛ, 
Румунія) 
Тіамвет 45 % (Сева Санте Анімаль, Франція) 
Тіамовет гранулят (Ветоквінол Біовет Сп. З.о.о., Польща) 
Тіатрікс 450 (Дунавет-Б Зрт, Угорщина) 

5. Лінкоміцин гідро-
хлорид: 15-20 мг/кг 
м.т. на добу впро-
довж 4-7 діб 

Період каренції – 

6 діб. 
Лінкотрікс 800 (Фарматека Бт., Угорщина) 
Лінкомікс 60 % (СЦ Кріда Фарм СРЛ, Румунія) 
Спелімікс 100тм (ТОВ «АТ Біофарм», Україна) 

6. Тилозин тартрат: Період каренції – 

3 доби. 
Лонозин (ТОВ УПВКФ «Ветлон», Україна) 
Макролан ВП (Інтерхемі веркен «де Аделаар» Есті А.С., Есто-
нія) 
Тилан водорозчинний (Еланко Енімал Хелз, Австрія) Фарма-
зин® водорозчинний порошок (Хювефарма АД, Болгарія) 

7. Тилмікозин: 15-20 
мг/кг на добу впро-
довж 5 діб 

Період каренції – 

14 діб. 
Тилмікон - 250 (ТОВ НВП «Біо-Тест-Лабораторія», Україна) 
Тілміковет 25 % (ТОВ «Ветсинтез», Україна) 
Фармакотил 20 % (Фармавет фо Ветерінарі Продактс, Сирія) 
Пулмотил® АС (Еланко Енімал Хелз, Австрія) 
Тилмікосин (АКДІВЕТ, Сирія) 
Тилмовет (Джовет, Йорданія) 
Тилоплюс 20 % (СЦ Кріда Фарм СРЛ, Румунія) 
Тілмовет 25 % (Хювефарма АД, Болгарія) 
Тилміколь® (ТОВ «АТ Біофарм», Україна 
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8. Апраміцин сульфат: 
7,5-12,5 мг/кг м.т. 
на добу впродовж 

7 діб 

Період каренції – 

0 діб. 
  

Апраміцин водорозчинний порошок (Хювефарма АД, Болга-
рія) 
  

9. Енрофлоксацин: 
5 мг/кг м.т.  раз на 
добу  впродовж 

5 діб 

Не застосовувати 
поросним і лакту-
ючим свиноматкам. 
Період каренції – 

10 діб. 

 Енроколін (ТОВ «Біо-Тест-Лабораторія», Україна) 
Енроксан-100 для орального застосування (ТОВ «Біо-Тест-
Лабораторія», Україна) 
Байтрицид-К (ВК «Круг», Україна) 
Енрофлоксацин 10 % оральний розчин (ТОВ УПВКФ 
«Ветлон», Україна) 
Енрофлоксацин-100 для перорального застосування (ТОВ 
фірма «Продукт», Україна) 
Енрофлоксацин 10 % оральний (ТОВ «НВЦ «Сула-Фарм», 
Україна) 
Енрофлок-М  (ТОВ НВФ «Укрветфарм», Україна) 
Діматрил 10 % (АКДІВЕТ, Сирія) 
Авітрил розчин (Авіко ветеринарі фармацевтікалс фекторі, 
Сирія) 
Енробіофлокс 10 %  (Ветоквінол Біовет Сп. з.о.о., Польща) 
Енрофарм 10 %, 20 %, Енрофарм плюс (Фармавет фо Ветері-
нарі Продактс, Сирія) 
Енрофлокс 10 % (Індустріал Ветерінаріа С.А., Іспанія) 
Енрофлоксацин 10 % («Даваті» Лтд, Грузія) 
Інтерфлокс орал (Інтерхемі веркен «де Аделаар» Есті А.С., 
Естонія) 

лазм в організмі хворих тварин. Тому, вибір 
ефективного засобу лікування мікоплазмозу 
повинен здійснюватися на основі диференціа-
ції захворювання від інших респіраторних ін-
фекцій, ідентифікації збудника чи збудників 
хвороби та результатах тесту по визначенню 
чутливості виділених штамів мікроорганізмів 
до антибактеріальних препаратів, спектр анти-
мікробної дії яких включає Mycoplasma 

hyopneumoniae.  
Треба пам’ятати, що застосування антибіо-

тиків не може повністю вивільнити організм 
свиней від мікоплазм. Для успішної боротьби з 
цією недугою не достатньо лише ізолювати 
хворих свиней та їх і тих тварин, що мали кон-
такт з ними, лікувати антибактеріальними за-

собами. Всі лікувальні і профілактичні заходи 
повинні проводитися на фоні покращення за-
гальногосподарських і ветеринарно-
санітарних заходів – покращення умов утри-
мання, годівлі, виключення стресових факто-
рів, що понижують резистентність організму 
тварин тощо. І ще, ефективним профілактич-
ним заходом може служити періодичний лабо-
раторний контроль мікробіологічного фону в 
поголів’ї свиней та дослідження чутливості 
мікрофлори до антибактеріальних препаратів, 
що дасть можливість оцінити епізоотичну си-
туацію серед окремого стада свиней чи свино-
господарства та намітити кроки по її покра-
щенню.  
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АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ ЭНЗООТИЧЕСКОЙ ПНЕВМОНИИ СВИНЕЙ 

Музыка В.П., Стецько Т.И., Остапив Н.В. 

Проведен анализ зарегистрированных в Украине (состоянием на 01.01.2014 г.) антимикробных 

препаратов, показанных для использования свиньям, в спектр антимикробного действия кото-

рых, входит Mycoplasma hyopneumoniae. Приведен перечень инъекционных препаратов, препара-

тов для перорального применения и препаратов для перорального применения с питьевой водой, 

которые можно использовать при лечении энзоотической пневмонии свиней из указанием назва-

ния препарата, фирмы-изготовителя, действующего вещества, дозировки и предостережений 

при использовании 

Энзоотическая пневмония, свиньи, антибиотики, антимикробные препараты 


