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Изучено влияние скармливания комбикормов с разными уровнями 

Кальция и Фосфора на продуктивные качества и затраты кормов у 
молодняка кроликов. Установлено, что оптимальными параметрами 
обеспечения их Кальцием и Фосфором в возрастной период 120–165 
суток есть, соответственно, 0,4% и 0,4%, в 100 г полнорационного 
комбикорма. 

Кролики, продуктивность, Кальций, Фосфор. 
 
The effect of feeding fodder with different levels of Calcium and 

Phosphorus on productive qualities and cost of feed in young rabbits. It is found 
that the optimal settings to ensure their Calcium and Phosphorus in the age 
period of 120–165 days is respectively 0.4% and 0.4%, 100 g of complete feed. 

Rabbits, productivity, Calcium, Phosphorus. 
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Розроблено біотехнологічний спосіб поліпшення відтворювальної 
здатності корів за введення їм під час сухостійного періоду біологічно 
активного препарату «Глютам 1М». Суть методу полягає у введенні 
коровам під шкіру «Глютаму 1М» упродовж трьох діб, починаючи з 265-ї 
та 270-ї доби тільності. 

Біологічно активний препарат «Глютам 1М», корови, сухостій-
ний період, індекс осіменіння, сервіс-період, відтворювальна 
здатність. 

 
Відтворювальна здатність тварин у цілому характеризується низькими 

показниками спадковості й повторюваності. Тому основними факторами під-
тримання її на оптимальному рівні є фактори середовища, правильна органі-
зація виробництва, збалансована годівля, комфортні умови утримання та 
догляду, щоденний активний моціон, своєчасне виявлення охоти, професійна 
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допомога при отеленні, ретельне ведення обліку та введення самкам 
біологічно активних речовин і препаратів у сухостійний період [1].  

Встановлено, що у корів в останній місяць тільності спостерігається 
морфофункціональна напруженість усіх систем організму [2]. Дисбаланс в 
регулюючій нейрогуморальній системі може спричинити порушення, які 
негативно вплинуть на перебіг отелення та післяродовий період. Тому 
вважаємо, що, окрім повноцінної годівлі, правильного догляду й утриман-
ня корів у сухостійний період, необхідно провести пошук препаратів, які 
забезпечували б нейрогуморальну систему організму енергетичними і 
пластичними інгредієнтами, що сприяло б нормальному перебігу стадій 
отелення та прискорювало б інволюцію матки, і в результаті покращувало 
відтворювальну здатність тварин. 

Нині багато вчених проводять пошук та розроблюють схеми засто-
сування різних біологічно активних препаратів коровам у сухостійний період 
для стимуляції їхньої статевої функції та з метою поліпшення майбутньої 
відтворювальної здатності, корекції метаболічного стану, гормонального 
фону у самиць, отримання здорового молодняку [3]. Біологічно активні 
препарати змінюють метаболічні процеси, імунобіологічну реактивність, 
збудження нервової та ендокринної систем, нормалізують обмінні процеси в 
організмі і, в результаті, підвищують стійкість організму до захворювань та 
позитивно впливають на репродуктивну систему самок. З цією метою було 
застосовано біологічно активний препарат метаболічно-нейротропної дії 
«Глютам1М», який уводили коровам в різні доби тільності в останньому 
триместрі плодоносіння.  

Мета досліджень – розробити біотехнологічний спосіб поліпшення 
відтворювальної здатності корів шляхом введення тваринам в останню 
декаду тільності біологічно активного препарату «Глютам 1М». 

Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводили на 
приватному сільськогосподарському підприємстві "Саверці" Попільнянсь-
кого району Житомирської області за прив'язного утримання корів голш-
тинської чорно-рябої породи, живою масою 550–650 кг. Було сформовано 
три групи по 14 корів у кожній. У контрольну та дослідні групи відбирали 
корів за принципом аналогів за віком, угодованістю, живою масою та 
датою штучного осіменіння. Препарат «Глютам 1М» вводили підшкірно 
дослідним тваринам, починаючи з 265-ї та 270-ї доби тільності в дозі 20 
мл один раз на добу, впродовж трьох днів підряд. Коровам контрольної 
групи ін'єктували по 20 мл фізіологічного розчину. 

Результати досліджень. Аналіз літературних джерел свідчить, що 
тварини з подовженим ембріогенезом вирізняються тенденцією до нижчої 
живої маси у період вирощування, старшим віком першого осіменіння та 
нижчою молочною продуктивністю [4]. Проте, є також дані, що передчасне 
отелення у корів, стимульоване гормональними препаратами або їх ана-
логами, має як позитивні, так і негативні моменти. Серед негативних моментів 
відзначають збільшення частоти затримки посліду і слабку життєздатність 
новонароджених телят. Серед позитивних – поліпшення майбутньої відтво-
рювальної здатності [5]. Тому було вирішено вводити препарат якомога ближ-
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че до початку отелення. Теоретична передумова використання препарату в 
останньому триместрі тільності полягала в необхідності за мінімальної кіль-
кості трудозатрат і препарату досягти максимальних результатів у поліпшенні 
майбутньої відтворювальної здатності. 

Аналіз тривалості тільності корів у ПСП «Саверці» показав, що у 
61 % тварин вона становить у середньому 276,3±0,58 діб [6]. Враховуючи 
ці дані, коровам дослідної групи вводили під шкіру в ділянці за лопаткою 
біологічно активний препарат «Глютам 1М» у дозі 20 мл, починаючи з 
270-ї доби тільності, один раз на добу, впродовж трьох діб поспіль. Конт-
рольним тваринам уводили 20 мл фізіологічного розчину. За використан-
ня такої схеми введення препарату у дослідних корів стадія виділення 
посліду була коротшою на 1,8 (р<0,05) години, а індекс осіменіння нижчим 
на 0,7 (р<0,01), ніж у контрольних тварин. У корів дослідної групи час 
прояву першої статевої охоти (відновний період) та тривалість сервіс-
періоду були вірогідно коротшими на 7,9 та 20,2 доби, а заплідненість 
корів після першого осіменіння збільшилася на 36,7 %.  

Отже, за введення коровам голштинської породи препарату 
«Глютам 1М» на 270–272-гу добу тільності у них спостерігали незначне 
скорочення тривалості тільності й поліпшення показників відтворювальної 
здатності, а саме: скорочення терміну виявлення першої статевої охоти, 
зниження індексу осіменіння та скорочення сервіс-періоду. 

Ін’єктування «Глютаму 1М» на 265–267-му добу тільності є ефектив-
ним та сприяє вірогідному підвищенню на 42,8 % заплідненості корів після 
першого осіменіння; скороченню тривалості сервіс-періоду на 38,9 доби 
(р<0,001) та зниженню індексу осіменіння та 35 % (р<0,05), порівняно з 
контролем.  

Уведення «Глютаму 1М» коровам на 265–267 та 270–272-гу добу 
тільності не спричинює затримання плодових оболонок після отелення, а 
зі зменшенням тривалості послідової стадії на дві години спостерігалося 
поступове покращення показників відтворювальної здатності. 

Отримані нами результати збігаються з тими, що отримали вчені за 
введення тільним коровам на початку сухостійного періоду екстракту із 
лялечок шовкопряда. Ці ін'єкції зумовили скорочення тривалості тільності 
піддослідних тварин на 1,5 % (4 доби), також спостерігали настання ста-
тевої охоти раніше на 8,8 %; сервіс-період скоротився на 11,5 %, одно-
часно покращився загальний стан корів, а також ріст і розвиток одержаних 
від них телят [7].  

Біологічна дія препарату «Глютам 1М» в організмі телиць ґрунтується 
на впливі глутамінової кислоти, яка є основним його інгредієнтом. Глу-
тамінова амінокислота – замінна амінокислота, тобто, за її дефіциту  в 
організмі вона може синтезуватися з інших амінокислот. Вона бере участь у 
процесах переамінування амінокислот в організмі. Азот більшості аміно-
кислот проходить через стадії включення в глутамінову, аспарагінову кислоти 
чи альфа-аланін. Глутамінова кислота бере участь у білковому та 
вуглеводному обмінах, стимулює окислювальні процеси, сприяє знешкод-
женню та виведенню з організму аміаку, підвищує стійкість організму до 
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гіпоксії. Сприяє синтезу ацетилхоліну й АТФ, перенесенню іонів калію, відіграє 
важливу роль у діяльності скелетних м’язів. Глутамінова кислота належить до 
нейромедiаторних амінокислот, які стимулюють передачу збудження в 
синапсах центральної нервової системи. Ця амінокислота може включатися в 
енергетичні та пластичні обмінні процеси в тих чи інших органах або системах 
організму, залежно від функціонального навантаження, яке вони виконують. 
Як одна з амінокислот, що окислюється в тканинах мозку і служить 
енергетичним джерелом для діяльності нейронів, їй властивий стимулю-
вальний вплив на гіпоталамо-гіпофізарну систему [8]. 

Глутамінова кислота є нейромедіатором у багатьох відділах спин-
ного та головного мозку. Це означає, що існують групи нервових клітин, 
які використовують глутамінову кислоту як одну з речовин, що передає 
нервовий імпульс від однієї нервової клітини до іншої, в основному це 
імпульси збудження. Однак, з глутамінової кислоти утворюються ще й 
гальмівні нейромедіатори, тому імпульси збудження урівноважуються і 
збуджувального ефекту не спостерігається. У головному мозку глутамі-
нова кислота перетворюється в гамма-аміномасляну кислоту (ГАМК), яка 
є основним, хоча і не єдиним, гальмівним нейромедіатором. Глутамінова 
кислота бере участь у синтезі аденозинмонофосфату (АМФ), який пере-
творюється в подальшому в циклічний аденозинмонофосфат (ц–АМФ). 
Цей внутрішньоклітинний посередник гормонального сигналу підвищує 
чутливість клітин до статевих гормонів, одночасно стимулюючи викид у 
кров статевих гормонів, та збільшує їх уміст у м’язовій тканині. Також 
глутамінова кислота є джерелом в організмі глуанідинмонофосфатази 
(ГМФ), яка потім в організмі перетворюється в циклічний глуанідинмо-
нофосфат (ц–ГМФ). Циклічний ГМФ, як і циклічний АМФ, є внутрішньо-
клітинним посередником гормональних і медіаторних сигналів. Наприклад,  
ц–ГМФ – це внутрішньоклітинний посередник дії на м’язові та інші клітини 
ацетилхоліну. Ацетилхолін є медіатором нервового збудження в парасимпа-
тичній нервовій системі [9]. 

Крім того, на підставі аналізу літературних джерел та результатів 
наших досліджень можна вважати, що введений коровам в останньому 
триместрі тільності біологічно активний препарат «Глютам 1М», до складу 
якого входить глутамінова кислота, може бути одним із факторів, що сприяє 
виділенню гонадоліберинів у гіпоталамусі тварини, прискорює відновлення 
після отелення статевих циклів у корів. Відомо, що наприкінці тільності 
спостерігається інтоксикація організму матері продуктами життєдіяльності 
власного організму та плода і накопичення в крові аміаку, креатиніну та 
сечовини. Тому інгредієнти біологічно активного препарату «Глютам 1М», 
очевидно, сприяють виведенню продуктів метаболізму з організму корови, 
адже при синтезі глютаміну в організмі відбувається зв’язування аміаку, який 
особливо токсичний для організму. Отже, «Глютам 1М» може мати 
дезінтоксикаційну дію та очищати організм корови від продуктів обміну 
речовин, зокрема аміаку. 

Таким чином, у результаті проведених досліджень розроблено біо-
технологічний спосіб поліпшення відтворювальної здатності корів за 
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використання біологічно активного препарату «Глютам 1М» наприкінці 
сухостійного періоду, починаючи з 265–267-ї та 270–272-ї доби тільності. 
Запропоновано ефективні схеми застосування препарату, що дає змогу 
скоротити тривалість відновного й сервіс-періоду у корів, знизити індекс 
осіменіння та збільшити кількість корів, які запліднилися за першим осіме-
нінням. 

 
Висновок 

За результатами теоретичних та експериментальних досліджень 
розроблено біотехнологічні способи інтенсифікації розмноження великої 
рогатої худоби шляхом поліпшення відтворювальної здатності корів за 
штучного осіменіння. Суть способів полягає у введенні під шкіру коровам 
голштинської породи в останньому триместрі тільності на 265–267-му та 
270–272-гу добу препарату метаболічно-нейротропної дії «Глютам 1М», 
який інтенсифікує зміни у стероїдогенезі та стимулює гліколіз у їхньому 
організмі, що ініціює процес отелення, унаслідок чого незначно 
скорочується тривалість тільності. Ці зміни в організмі корів зумовлюють 
поліпшення наступної відтворювальної здатності тварин. 
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Разработан биотехнологический способ улучшения воспроизво-
дительной способности коров при введении им в сухостойный период 
биологически активного препарата «Глютам 1М». Суть метода 
заключается во введении коровам под кожу «Глютама 1М» в течение 
трех суток, начиная с 265-го и 270-го дня стельности. 

Биологически активный препарат «Глютам 1М», коровы, 
сухостойный период, индекс осеменения, сервис-период, воспроиз-
водительная  способность. 

 

Developed biotechnological way to improve the reproductive ability of 
cows for putting them in the dry period of the bioactive drug "Glutam 1M". The 
method consists in introducing cows under the skin "Glutam 1M" within 3 days, 
starting with the 265 th and 270 th day of gestation. 

Biologically active drug "Glutam 1M", cow, dry period, an index of 
insemination, service period, reproductive ability. 
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КОНЦЕНТРАЦІЯ ГОРМОНІВ У КРОВІ ТЕЛИЦЬ 
ЗА ВВЕДЕННЯ НЕЙРОТРОПНО-МЕТАБОЛІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ 

 

М. С. Грунтковський, аспірант* 
В. І. Шеремета, доктор сільськогосподарських наук 

Національний університет біоресурсів  
і природокористування України 

І. М. Кудлай, доктор сільськогосподарських наук* 
Терезіно 

 

Наведено зміни прогестерону, естрадіолу та інсуліну в сироватці 
крові телиць, яким вводили біологічно активні препарати нейротропно-
метаболічної дії «Нановулін-ВРХ» та «Стимулін-Вет» під шкіру в області 
лопатки, у період статевого збудження, після першого осіменіння через 12 
та 24 години. Дворазове введення препаратів зумовило вірогідне підвищен-
ня в крові телиць концентрації прогестерону на сьомий день та інсуліну на 
другий день статевого циклу, порівняно з контролем. Препарат 
«Нановулін-ВРХ» також стимулював більше виділення естрадіолу на 
сьомий день статевого циклу, порівняно з контролем, на 14,1 % та І 
дослідною групою на 30,9 %. 

Прогестерон, естрадіол, інсулін, препарати, «Стимулін-Вет», 
«Нановулін-ВРХ», гормони, телиці. 

 
Виробництво молока залежить від ритмічності відтворення корів. За 

нормальних умов годівлі та утримання кожна клінічно здорова корова 
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