
У рамках жорсткої конкуренції між імпорт-

ними та вітчизняними виробниками м’яса пти-

ці і яйця та інтенсифікації виробництва досить 

гостро стоїть питання про якість та безпеку 

виробленої продукції. Для вирішення завдань 

із організації конкурентоспроможного вироб-

ництва і виконання продовольчої програми 

перед ветеринарною службою нашої країни 

стоїть першочергове завдання щодо недопу-

щення виникнення та розповсюдження інфек-

ційних хвороб тварин, зокрема колібактеріозу 

птахів, що досить часто зустрічається [1, 2, 3]. 

Колібактеріоз птиці має широке поширення 

у всіх регіонах України, а також і за її межами 

[2, 4]. 

Вінницька область за своїми господарсько-

економічними, природно-кліматичними та 

екологічними умовами є зоною інтенсивного 

птахівництва. Навколишнє середовище, орга-

нізм птиці та збудники інфекційних хвороб 

нерозривно пов'язані між собою і мають по-

стійний вплив один на одного. Зміна однієї з 

ланок цього ланцюга викликає миттєву зміну 

властивостей інших. 
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На основі проведеного ретроспективного аналізу інфекційної патології птиці у Вінницькій 

області за період 2010-2014 р. встановлено, що інфекційні захворювання птиці представлені 7-

ма нозологічними одиницями (сальмонельоз, колібактеріоз, пастерельоз, стафілококоз, 

стрептококоз, псевдомоноз, мікоплазмоз), решта захворювань у цей період мала поодинокий 

характер. Серед усіх захворювань, що реєструються в даному регіоні колібактеріоз займає 2-е 

місце (29,94%), поступаючись лише сальмонельозу (38,22%).  

Аналіз питомої ваги колібактеріозу в загальній інфекційній патології птиці бактеріальної 

етіології, показав, що захворюваність колібактеріозом склала в середньому 35,98%. Аналізуючи 

виявлення випадків колібактеріозу серед різних видів птиці, встановлено що колібактеріоз 

зустрічається найчастіше у курей (85,9%). 

Вивчення та аналіз річної динаміки виникнення колібактеріозу серед птиці, показав чітку 

сезонність його прояву, яка характеризується проявом захворювання з квітня по вересень 

(86,2% усіх випадків), з піком захворюваності в серпні місяці (20,0%) 

Колібактеріоз, птиця, кури, епізоотична ситуація, ретроспективний аналіз, нозологічний 

профіль, сезонність 

Порушення технології виробництва та збе-

рігання кормів веде до постійного тиску на 

імунну систему організму токсичними речови-

нами. 

На характері епізоотичного процесу інфек-

ційних хвороб птахів позначаються і господар-

сько-економічні передумови. У результаті ре-

форм, багато птахогосподарств занепали, а ті 

що залишилися на плаву потрапили в умови 

жорсткої конкуренції. Також негативний 

вплив мали події, пов'язані з пташиним гри-

пом, результатом чого було різке зниження 

ціни на продукти птахівництва, що ще більше 

посилило без того нестабільне становище віт-

чизняних виробників. 

Ці та інші чинники призвели до того, що на 

птахофабриках не витримувалися тимчасові 

розриви між посадками птиці, що призвело до 

біологічної втоми приміщень і накопичення 

патогенних біологічних агентів. Багато під-

приємств з метою економії не проводять лабо-

раторних досліджень загиблої птиці, а здійс-

нюють лікування антибіотичними препарата-

ми без визначення чутливості до них мікроор-
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ганізмів. Чим сприяють багаторазовому паса-

жуванню збудників і підвищенню їх вірулент-

ності та стійкості до антибіотиків. В результаті 

таких дій більше половини антибіотиків безси-

лі проти збудників таких захворювань як колі-

бактеріоз, стрептококоз, стафілококоз, псевдо-

моноз та інших [5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Тому метою нашої роботи було вивчення 

особливостей епізоотичного процесу колібак-

теріозу птахів. 

Матеріали та методи досліджень. Для ви-

явлення динаміки розповсюдження випадків 

захворювання на колібактеріоз птиці в Вінни-

цькій області використовували звіти та дані 

Управління ветеринарної медицини Вінниць-

кої області за 2010-2014 роки. 

На основі сучасних методів епізоотологіч-

ного аналізу вивчали епізоотичну ситуацію 

щодо колібактеріозу птахів на території Він-

ницької області за період з 2010 по 2014 рік. 

Встановили нозологічний профіль інфекційної 

патології курей і питому вагу колібактеріозу в 

ньому. Вивчили та проаналізували причини 

виникнення колібактеріозу, поширеність за-

хворювання серед різних видів птиці, річну 

динаміку. 

Результати досліджень. Вінницька область 

є регіоном з розвиненим птахівництвом не 

тільки промисловим, але і приватним. Практи-

чно на кожному приватному господарстві є в 

середньому близько 50 голів свійських птахів 

різних видів (кури, качки, гуси, індики), що в 

свою чергу не може не позначатися на епізоо-

тичній ситуації в області. У птахогосподарст-

вах області різних форм власності основну ма-

су становлять респіраторні та шлунково-

кишкові захворювання різної етіології, части-

на, з яких це захворювання пов'язані з пору-

шенням годівлі та умов утримання птиці в гос-

подарствах. Але ці захворювання не є особли-

во важливими в епізоотологічному плані, так 

як є локальними і залежать тільки від рівня 

організації роботи на підприємстві. Найбіль-

ший інтерес складають інфекційні захворю-

вання, так як вони здатні поширюватися не 

лише в межах господарства, але і охоплювати 

цілі регіони. 

Проведено ретроспективний аналіз інфек-

ційної патології птахів у Вінницькій області за 

період 2010-2014 р. 

Аналізуючи дані було встановлено, що ін-

фекційні захворювання птахів представлені в 

основному 7-ма нозологічними одиницями 

(сальмонельоз, колібактеріоз, пастерельоз, ста-

філококоз, стрептококоз, псевдомоноз, мікоп-

лазмоз), решта захворювання в цей період ма-

ла поодинокий характер. Серед усіх цих захво-

рювань, що реєструються в даному регіоні ко-

лібактеріоз займає 2-е місце (29,94%), посту-

паючись лише сальмонельозу (38,22%). Частка 

пастерельозу становить 22,61%, стрептококозу 

– 5,59%, стафілококозу – 1,68%, псевдомонозу 

– 1,57% та мікоплазмозу – 0,39% (рис. 1).  
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Рис. 1. Модель нозологічного профілю хвороб птиці бактеріальної етіології 



Аналіз питомої ваги колібактеріозу в зага-

льній інфекційній патології птиці бактеріаль-

ної етіології, що реєструються в птахогоспо-

дарствах Вінницької області (рис. 2), показав, 

що за період з 2010 по 2014 рр. захворюваність 

колібактеріозом склала в середньому 35,98%. 

Для більш повної оцінки епізоотичної ситу-

ації в Вінницькій області нами було проведено 

аналіз виявлення випадків колібактеріозу се-

ред різних видів птиці за період з 2010 по 2014 

роки (табл. 1). 

З таблиці ми бачимо, що колібактеріоз зу-

стрічається найчастіше у курей, що становить 

85,9% від усіх зареєстрованих випадків, в ін-

диків – 6,2%, у качок – 4,6%, у гусей – 2,8%, у 

інших видів птиці (цесарки, перепели, страу-

си) дане захворювання було виявлено в 0,5% 

випадків. Слід зазначити, що, такі результати в 

деякій мірі обумовлені відповідним розподі-

лом чисельності зазначених видів домашніх 

птахів. 

Аналізуючи статистичні дані за п’ять років 

(період з 2010 по 2014 рік) щодо спалахів колі-

бактеріозу протягом календарного року, нами 

було встановлено, що епізоотичний процес 

при колібактеріозі курей має чітко виражену 

сезонність (табл. 2). 

Аналізуючи дані таблиці 2, ми бачимо, що 

спостерігається помітне зростання випадків 

виникнення колібактеріозу серед птахів в квіт-

ні (11,19%) і продовжує повільно зростати, до-

сягаючи максимального піку в серпні 

(19,31%), потім відбувається зниження цього 

показника у вересні до 15,41% і в жовтні до 
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Рис. 2. Питома вага колібактеріозу в інфекційній патології птиці  

Види птахів 
Роки 

Всього % 
2010 2011 2012 2013 2014 

Кури 187 70 116 58 113 544 85,9 

Качки 1 - 10 8 10 29 4,6 

Гуси 1 5 3 4 5 18 2,8 

Індики 3 10 8 8 10 39 6,2 

Інші види - 1 1 - 1 3 0,5 

Всього 192 86 138 78 139 633 100 

Таблиця 1. Захворюваність колібактеріозом різних видів птиці  



6,65%. У листопаді і грудні спалахи колібакте-

ріозу носять поодинокий характер, а у січні 

виявлено усього 7 випадків захворювання пти-

ці на колібактеріоз, що склало в загальний річ-

ний динаміці 0,45% (рис. 3). Подібну сезон-

ність можна пояснити тим, що у весняно-

літній період спостерігається збільшення кіль-

кості птиці в приватному секторі, крім того, 

при високих середньодобових температурах 

створюються сприятливі умови для збережен-

ня і розмноження E.coli у воді і кормах. 

Таким чином вивчаючи річну динаміку ви-

никнення колібактеріозу серед птиці, встанов-

лено сезонність його прояву, яка характеризу-

ється проявом захворювання з квітня по вере-

сень (86,2% усіх випадків), з піком захворюва-

ності в серпні місяці (20,0%).  
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Таблиця 2. Річна динаміка колібактеріозу птиці у Вінницькій області в період з 2010 по 
2014 рр.  

Місяці 

  

Роки 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Всього 

за рік 

2010 0 0 4 19 31 18 33 50 20 16 0 0 191 

2011 0 0 0 5 12 14 15 13 7 5 0 0 71 

2012 0 0 5 9 10 11 24 25 33 5 0 0 122 

2013 5 0 8 9 9 11 8 7 7 0 0 0 64 

2014 2 6 11 14 17 16 14 20 15 9 2 1 127 

Всього 

за 5 

років 

7 6 28 56 79 70 94 115 82 35 2 1 575 

% 1,2 1,0 4,9 9,7 13,7 12,2 16,3 20 14,3 6,1 0,4 0,2 100 

Рис. 3. Річна динаміка захворюваності курей колібактеріозом у Вінницькій області в період 
з 2010 по 2014 рік  



Висновки. 
1. При вивченні епізоотичного процесу вста-

новлено, що інфекційні захворювання птиці 

представлені сімома нозологічними одиницями 

(сальмонельоз, колібактеріоз, пастерельоз, ста-

філококоз, стрептококоз, псевдомоноз, мікоп-

лазмоз), серед яких захворюваність колібакте-

ріозом домашньої птиці склала в середньому 

29,94% з усіх хвороб інфекційної етіології. 

2. Аналіз питомої ваги колібактеріозу, в за-

гальній інфекційній патології птиці бактеріаль-

ної етіології, за досліджуваний період склав в 

середньому 35,98%. 

3. На основі аналізу виявлення випадків ко-

лібактеріозу серед різних видів птиці за період 

з 2010 по 2014 роки, встановлено, що колібак-

теріоз зустрічається найчастіше у курей 

(85,9%) порівняно з іншими видами птиці. 

4. На основі вивчення річної динаміки за-

хворюваності курчат колібактеріозом, встанов-

лена сезонність його прояву: з квітня по вере-

сень (86,2%), з піком захворюваності у серпні 

(20,0%). 
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ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОЛИБАКТЕРИОЗА ПТИЦ В 
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На основе проведенного ретроспективного анализа инфекционной патологии птиц в Винниц-

кой области за период 2010-2014 г. установлено, что инфекционные заболевания птиц представ-

лены 7-я нозологическими единицами (сальмонеллез, колибактериоз, пастереллез, стафилокок-

коз, стрептококкозом, псевдомоноз, микоплазмоз), остальные заболевания в этот период имели 

единичный характер. Среди всех заболеваний, регистрируемых в данном регионе, колибактериоз 

занимает второе место (29,94%), уступая лишь сальмонеллезу (38,22%). 

Анализ удельного веса колибактериоза в общей инфекционной патологии птицы бактериаль-

ной этиологии, показал, что заболеваемость колибактериозом составила в среднем 35,98%. 
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Анализируя выявления случаев колибактериоза среди разных видов птицы, установлено что ко-

либактериоз встречается чаще у кур (85,9%). 

Изучение и анализ годовой динамики возникновения колибактериоза среди птиц, показал чет-

кую сезонность его проявления, которая характеризуется проявлением заболевания с апреля по 

сентябрь (86,2% всех случаев), с пиком заболеваемости в августе (20,0%) 

Колибактериоз, птицы, куры, эпизоотическая ситуация, ретроспективный анализ, нозо-

логический профиль, сезонность 


