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АННОТАЦИЯ 

 

Объектом исследования являлись клинически здоровые телята 1 - 20 - 

дневного возраста, тест-штаммы бактерий возбудителей желудочно-

кишечных заболеваний (E.coli K 99:F41, E.coli O18, Salm. tiphimurium, 

Proteus mirabilis, Past. haemolytica, Klebsiella oxytoca, Staph. aureus), штаммы 

– продуценты пробиотиков (молочно-кислые, бифидо- и спорообразующие 

бактерии). Также объектом исследований была сыворотка крови 

новорожденных телят и стабилизированная кровь.  

Целью работы являлось изучение влияния технологических 

параметров выращивания телят в профилакторный период на микробиоценоз 

желудочно-кишечного тракта, резистентность организма телят. Изучение 

влияния биологически активных веществ на микробиоценоз желудочно-

кишечного тракта, резистентность и обменные процессы организма телят. 

Было изучено состояние микробиоценоза кишечника у здоровых   

телят., гематологические показатели, показатели естественной 

резистентности  биохимические показатели крови. Также был изучен 

подавление роста (мм) условно-патогенных микроорганизмов бактериями 

рода Lactobacillus, рода Bifidobacterium. Было изучено влияние препарата 

«Лактимет» и пребиотика «Глюкофарм» на резистентность, биохимические и 

гематологические показатели крови у телят.  
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АНАТАЦЫЯ 

Аб'ектам даследавання з'яўляліся клінічна здаровыя цяляты 1 - 20 - 

дзённага ўзросту, тэст-штамы бактэрый узбуджальнікаў страўнікава-

кішачных захворванняў (E. coli K 99:F41, E. coli O18, Salm. tiphimurium, 

Proteus mirabilis, Past. haemolytica, Klebsiella oxytoca, Staph. aureus), 

штамы – прадуцэнты прабіётыкі (малочна-кіслыя, бифидо - і 

спорообразующие бактэрыі). Таксама аб'ектам даследаванняў была 

сыроватка крыві нованароджаных цялятаў і стабілізаваная кроў.  

Мэтай працы з'яўлялася вывучэнне ўплыву тэхналагічных 

параметраў вырошчвання цялят у профилакторный перыяд на 

микробиоценоз страўнікава-кішачнага гасцінца, рэзістэнтнасць арганізма 

цялят. Вывучэнне ўплыву біялагічна актыўных рэчываў на 

микробиоценоз страўнікава-кішачнага гасцінца, рэзістэнтнасць і 

абменныя працэсы арганізма цялят. 

Было вывучана стан микробиоценоза кішачніка ў здаровых цялят, 

гематалагічныя паказчыкі, паказчыкі натуральнай рэзістэнтнасці 

біяхімічныя паказчыкі крыві. Таксама быў вывучаны падаўленне росту 

(мм) ўмоўна-патагенных мікраарганізмаў бактэрыямі роду Lactobacillus, 

роду Bifidobacterium. Было вывучана ўплыў прэпарата «Лактимет» і 

пребиотика «Глюкофарм» на рэзістэнтнасць, біяхімічныя і 

гематалагічныя паказчыкі крыві ў цялят. 
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ANNOTATION 

The object of the study were clinically healthy calves of 1-20 days of age, 

test strains of bacteria of pathogens of gastrointestinal diseases (E. coli K 99:F41, 

E. coli O18, Salm. tiphimurium, Proteus mirabilis, Past. haemolytica, Klebsiella 

oxytoca, Staphylococcus. aureus), strains – producers of probiotic (lactic acid, 

bifidobacteria and spore-forming bacteria). Also the object of research was the 

blood serum of newborn calves and stabilized blood. 

The aim of the work was to study the effect of technological parameters of 

calf rearing in the prophylactic period on the microbiocenosis of the 

gastrointestinal tract, resistance of the body of calves. To study the effect of 

biologically active substances on microbiocenosis of the gastrointestinal tract, 

resistance and metabolic processes of the body of calves. 

The condition of intestinal microbiocenosis in healthy calves was studied., 

hematological parameters, indicators of natural resistance biochemical parameters 

of blood. Also studied the inhibition of growth (mm) of conditionally pathogenic 

microorganisms bacteria of the genus Lactobacillus, the genus Bifidobacterium. 

We have investigated the influence of the drug "Lagtime" and a prebiotic 

"Glycoform" for resistance, biochemical and hematological parameters of blood in 

calves. 


