
Це особливо небезпечне висококонтагіозне інфекційне
захворювання свійської птиці (особливо родини курячих),

спортивних голубів та іншої птиці, що утримується в неволі. 
Характеризується ураженнями центральної нервової системи,

респіраторних, вісцеральних органів, високою смертністю.
Хворіє також і людина. У людини вірус може викликати

пригнічення, серозні кон'юнктивіти та риніти.
 

ПРОФІЛАКТИКА
ХВОРОБИ

ХВОРОБА НЬЮКАСЛА

1. Забезпечити профілактичні щеплення свійської птиці
проти хвороби Ньюкасла.

2. Не купувати птицю без
супровідних ветеринарних

документів.

3. Вчасно проводити господарські
заходи у пташниках з наступною

дезінфекцією. 

4. Обмежити контакт
курей з водоплавною,
дикою перелітною та

синантропною птицею.

5. Вчасно повідомляти спеціалістів ветеринарної медицини про усі випадки
захворювання/загибелі птиці або про не властиву їм поведінку.

ЗБУДНИК

РНК-вмісний вірус, який у тонких кірках
пташиного посліду під дією прямих сонячних

променів гине за 48-72 години. 

У навколишньому середовищі при
температурі +18-21°С, вологості 64-76%

може зберігатися 15-75 діб. 

При температурі -2-4°С в інфікованих
тканинах вірус зберігається більше року, у

заморожених тушках птиці - до 6 місяців. У
пташниках при температурі від +5 до +19°С

вірус життєздатний протягом 5 місяців.

Збудник хвороби не втрачає вірулентності
при сублімаційному висушуванні, стійкий

до багаторазових  циклів «заморожування–
розморожування» та висушування, що

сприяє збереженню збудника у
навколишньому середовищі.

ДЖЕРЕЛО ІНФЕКЦІЇ
хвора, перехворіла птиця та птиця в

інкубаційному (прихованому) періоді
хвороби, яка виділяє вірус з послідом,

носовим та трахеальним слизом, з
видихуваним повітрям, а також інфіковані

трупи, не знезаражені тушки, боєнські
відходи, відходи інкубації, пух, перо,

інкубаційні та харчові яйця.

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗАРАЖЕННЯ?
1. При контакті хворої птиці зі здоровою та

трансоваріально.

2. Від домашньої водоплавної птиці (гуси
та качки - латентні вірусоносії).

3.Через інфіковані повітря, воду, корм, пил, перо,
пух, одяг обслуговуючий персонал, тару,

транспорт, обладнання тощо.

ЯК ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ?

чхання, каркаючі звуки,
кашель, важке дихання,
виділення з носової та

ротової порожнин

депресія, м’язовий тремор,
викривлення голови ішиї,
параліч лап та крил,
судомна поза з різким
вигинанням тулуба і
закиданням голови назаднабряк шкіри голови

зменшення або
повне припинення

яйцекладки
раптова смерть та
висока смертність
інфікованого стада


