
Modern trends in using of the «Tryfuzol» drug 1% for poultry

На сучасному етапі розвитку 
птахівництва в Україні важливим 
є забезпечення високої рентабель-
ності виробництва. Водночас, 
інтенсивне використання пти-
ці в умовах високої концентрації 
поголів’я та впливу несприятливих 
факторів, в тому числі порушення 
норм утримання, годівлі, антибіо-
тикотерапія, поствакцинальний 
та інші стресові стани, супрово-
джуються зниженням природної 
резистентності та імунобіологіч-
ної реактивності організму птиці і 
стають причиною імунодефіциту. 
Тому актуальною є проблема під-

вищення життєздатності птиці, що 
дає змогу зберегти високу продук-
тивність та збільшити рентабель-
ність виробництва. Згідно з техно-
логією вирощування, все поголів’я 
птиці обов’язково потребує вакци-
нації та ревакцинації проти вірус-
них та бактеріальних захворювань, 
а вакцинація, до речі, чинить також 
супресивну дію на організм. При 
імунодефіциті та з метою підви-
щення ефективності вакцин за-
стосовують імуномодулятори, які 
виготовляють із рослинної або тва-
ринницької сировини, крім того, 
вони можуть бути бактеріального 

походження чи отримані за допо-
могою хімічного синтезу. Включен-
ня в схему вакцинацій додаткового 
введення імуномодулюючих препа-
ратів дозволяє підвищити імунний 
захист при проведенні вакцинації, 
прискорити ріст та розвиток орга-
нізму птиці, підвищити її продук-
тивність, впливати позитивно на 
утворення стійкого імунітету при 
проведенні імунізації.

В Україні вітчизняними вче-
ними розроблений та зареєстро-
ваний препарат – «Трифузол» 1% 

розчин для перорального засто-
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речовина препарату належить до 
похідних 1,2,4-тріазолу – піпере-
диній 2-[5-(фуран-2-іл)-4-феніл-
1,2,4-тріазол-3-ілтіо]ацетат. Меха-
нізм дії активнодіючої субстанції 
полягає в активізації біохімічних 
процесів у клітинах тканин. Пре-
парат має антиоксидантну, імуно-
моделюючу, антивірусну, проти-
запальну, гепатопротекторну та 
детоксикаційну дії, нормалізує об-
мін речовин, посилює специфіч-
ну імунну відповідь на введення 
вакцин, підвищує резистентність 
організму, сприяє відновленню 
показників специфічної та неспе-
цифічної резистентності.

Метою нашої роботи було ви-
вчення впливу оральної форми 
трифузолу 1% на ефективність 
вакцинації бройлерів проти ін-
фекційної бурсальної хвороби 
(ІБХ), інфекційного бронхіту 
(ІБК) та ньюкаслської хвороби 
(НХ) та на виробничі показники 
при вирощуванні бройлерів.

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ

Бройлери кросу РОСС-308 
(РП); «Трифузол» 1% (виробни-

цтва Харківської державної біо-
логічної фабрики, Україна); тест-
системи для визначення антитіл 
до ІБХ та ІБК методом ІФА фірми 
BioChek; набір для виявлення ан-
титіл до вірусу ньюкаслської хво-
роби в реакції затримки гемаглю-
тинації (Росія). 

Вакцинацію бройлерів прово-
дили за схемою: дослідну і конт-
рольну групи вакцинували одно-
часно в добовому віці проти ІБХ/
НХ; проти інфекційного бронхіту 
(ІБК) – у 10-добовому віці вакци-
ною СЕВАК® IBird (варіантний 
штам «1/96»), Угорщина; проти 
інфекційної бурсальної хвороби 
(ІБХ) одноразово – у 12-добово-
му віці вакциною СЕВАК® ІБХ Л 
(штам Вінтерфілд 2512 G61), Угор-
щина; проти ньюкаслської хво-
роби (НХ) – у 14-добовому віці та 
повторно у 24-добовому віці вак-
циною СЕВАК® НЬЮ Л.

Технологічні параметри вирощу-
вання бройлерів (температурний 
та світловий режими, щільність 
посадки) були витримані відпо-
відно до норм ОНТП-2005. Годівля 
здійснювалася за нормами, реко-
мендованими для кросу РОСС-308.

Виробничі випробування ораль-
ної форми трифузолу 1% на ефек-
тивність вакцинації проти вірусних 
захворювань бройлерів та на вироб-
ничі показники при вирощуванні 
бройлерів проводили: дослідна гру-
па – 20 000 гол.; контрольна група – 
19 000 гол. Схема застосування пре-
парату наведена у табл. 1.

Напруженість імунітету визна-
чали на 44–45 добу до ІБК та ІБХ 
методом ІФА, до НХ – у реакції 
затримки гемаглютинації (РЗГА). 
Одночасно враховували клінічний 
стан птиці, відсоток збереження, 
прирости та затрати корму.

РЕЗУЛьТАТИ

Результати проведених випробу-
вань впливу оральної форми три-
фузолу 1% на ефективність вакци-
нації проти вірусних захворювань 
бройлерів наведені у табл. 2.

Середні титри специфічних ан-
титіл до вірусу ІБХ як у контроль-
ній, так і дослідній групах були на 
рівні протективних. Проте, при 
дослідженні сироваток крові % 
CV у дослідній групі порівняно з 
контрольною групою був вище у 
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1,6 рази. Середні титри до вірусу 
ІБК в обох групах – на рівні про-
ективних. Проте, індекс вакци-
нації (ІВ) у контрольній групі був 
вище в 1,5 рази. Середній титр до 
вірусу НХ при застосуванні «Три-
фузолу» 1% становив 5 лог

2
, тоді як 

у контро лі – 3 лог
2
; груповий іму-

нітет становив: у досліді – 87,5%, 
тоді як у контролі – 33,4%. 

Виробничі показники при ви-
рощуванні бройлерів, яким випо-
ювали «Трифузол» 1% у дозі 0,5 мл 
на 10 кг/ж. в. або 1 л/тонну води 
перед вакцинаціями з 7 по 9 добу 
у схему обробок, значно підвищи-

лись. Так, збереженість птиці була 
вище на 0,92% та Європейський 
коефіцієнт ефективності становив 
311,6 од. і був вище на 14,9 од., тоб-
то на 5% у порівнянні з контролем.

ВИСНОВКИ

Таким чином, при застосуван-
ні оральної форми 1% трифузолу 
у дозі 0,5 мл на 10 кг/ж. в., тобто  
1 л/тонну води перед вакцина-
ціями з 7 по 9 добу, встановлено 
позитивний вплив на утворення 
протективних антитіл проти: ІБХ, 
ІБК, а також підвищення напру-
женості групового поствакци-
нального імунітету до НХ на 54%. 
Препарат проявляє модулюючу 
дію на імунний статус, через що 
його з успіхом можна використо-
вувати в схемі вакцинацій проти 
вірусних захворювань птиці.
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Рис. 5. ціна тушки курки, грн./кг
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Показники
Інтерпретація 

результатів
Показники

Інтерпретація 

результатів

ІБХ

Середній титр 2 500–10 000 7 247
Відповідає базовій 

нормі
5 698

Відповідає 
базовій нормі

% CV 20–45 19
Нижче базової 

норми
30

Відповідає 
базовій нормі

Індекс вакцинації 
(ІВ)

100–500 381
Відповідає базовій 

нормі
190

Відповідає 
базовій нормі

ІБК

Середній титр 2 000–10 000 6 423
Відповідає базовій 

нормі
5 032

Відповідає 
базовій нормі

% CV 40–70 49
Відповідає базовій 

нормі
59

Відповідає 
базовій нормі

Індекс вакцинації 
(ІВ)

10–90 131
Вище базової 

норми 
85

Відповідає 
базовій нормі

НХ

Середній титр, лог
2

3 та вище 3
Відповідає базовій 

нормі
5

Відповідає 
базовій нормі

Груповий імунітет, % 80–100% 33,4
Не відповідає 
базовій нормі

87,5
Відповідає 

базовій нормі

Табл. 1. Схема застосування оральної форми 1% трифузолу

№ групи група Назва препарату
Схема застосування 

препарату
Вік птиці (доби)

Метод 

застосування

1 контроль Трифузол 1% не додавали

2 дослід 0,5 мл на 10 кг/ж. в. 3 дні поспіль 7–9 доба З водою

Табл. 2. Вплив оральної форми трифузолу 1% на ефективність вакцинації бройлерів проти ІБХ, ІБК та 
НХ, n=25


