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В Україні накопичений чималий досвід досяг
нення високих показників відтворної здат
ності та продуктивності сільськогоспо

дарських тварин, які за біотехнологічних методів 
відтворення залежать від процесу приживлення 
ембріонів у репродуктивній системі самиці. На 
цьому процесі позначаються різноманітні зовнішні 
та внутрішні фактори, зокрема пора року, вік, тип 
нервової системи самиць, сервіс-період [1, 2], 
При чому, абіотичні та біотичні чинники можуть 
діяти ізольовано або комплексно як на окремих 
тварин, так і на все стадо, навіть на цілі регіони 
[ 3 ].

Приживлення ембріонів у статевих шляхах корів 
значною мірою зумовлено рівнем годівлі та зба
лансованості її за поживними речовинами, які 
опосередковано через обмінні процеси підготують 
організм тварини до лактації і нової вагітності.

Зверева Г.В. з колегами [4] вважають, що у 
сухостійний період відбувається підготовка тва
рини до пологів та здатності у наступному після
родовому періоді відновлювати маточні залози 
ендометрію. Саме ступінь їх відновлення істотно 
впливає на повноцінне живлення ембріону і своє
часне настання нової тільності.

З економічної та зооветеринарної точки зору 
доцільно здійснювати регулювання часу родів у 
корів. Це дає змогу планувати й економити тру
дові затрати, а також інтенсифікувати відтворну 
здатність тварин [5].

Як відомо, підготовку організму до перебігу 
пологів регулює нейрогуморальна система тва
рин. Підвищення енергетичного і пластичного 
потенціалу цієї системи повинно сприяти поліп
шенню майбутньої відтворної здатності телиць.

Дослідженнями встановлено, що інгредієн
ти біологічно активного препарату «Глютам 1М» 
впливають на обмінні процеси в організмі корів 
та мають нейротропні властивості за трикратного 
його введення як після осіменіння, так і в післяро
довий період, сприяючи поліпшенню їх відтворної 
здатності [6-9].

Тому вивчення впливу вищевказаного препара
ту на тривалість останньої декади тільності та на
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ознаки наступної відтворної здатності корів мають 
наукове і практичне значення.

Метою досліджень була стимуляція проце
су родів та підвищення відтворної здатності 
корів завдяки введенню тваринам в останню 
декаду тільності біологічно активних препара
тів (БАП).

Дослідження проводили у приватному сіль
ськогосподарському підприємстві “Саверці” 
Попільнянського району Житомирської області в 
зимовий період за прив’язного утримання корів 
голштинської чорно-рябої породи, живою масою 
550-650 кг.

Було сформовано чотири групи по 14 корів 
кожна. У контрольну та дослідні групи відбирали 
тварин за принципом аналогів за віком, вгодова
ністю, живою масою та датою штучного осіменін
ня. Досліджуваний БАП вводили підшкірно, почи
наючи з 260, 265 та 270 дня тільності в дозі 20 мл 
раз на добу, упродовж трьох днів поспіль. Телицям 
І групи на 270 день тільності одноразово вводили 
внутрішньом’язово 2 мл естрофану, контрольної-  
ін’єктували по 10 мл фізіологічного розчину.

У ПСП «Саверці» технологічний процес одер
жання молока передбачає сухостійний період три
валістю 60 днів. Тому запуск корів розпочинають 
на 210 день тільності,

У досліді один технік штучно осіменявусіх піддо
слідних корів ректо-цервікальним способом, доза
ми по 15 млн. сперміїв з прямолінійно-поступовим 
рухом,

У попередніх дослідженнях було встановлено, 
що триразове введення біологічного засобу почи
наючи з 270 дня тільності сприяє скороченню 
тривалості вагітності та поліпшує відтворну здат
ність корів [10]. Для прискорення процесу родів 
коровам у перший день введення препарату (270 
день тільності) ввели аналог простагландину Б2а 
естрофан, У результаті такої обробки телиць про
цес родів розпочався вірогідно раніше на 5,8 
доби) порівняно з контрольними коровами. При 
цьому у І дослідній групі термін виявлення першої 
статевої охоти, сервіс-період та індекс осіменіння 
були меншими відповідно на 8,8 діб, 12,1 діб та 
20%, ніж у контрольній.

Введення коровам під шкіру БАП упродовж 3-х 
днів починаючи з 265 дня тільності сприяло скоро
ченню тривалості вагітності на 2 доби. При цьому 
у корів вірогідно збільшилася на 42,8% заплід-
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неність після першого осіменіння, зменшилися 
сервіс-період та індекс осіменіння на 38,9 доби 
(Р<0,001) та 35% (Р<0,05) порівняно з контролем. 
Початок введення тваринам препарату на 260 
день тільності зумовлює лише тенденцію до змен
шення на 20% індексу осіменіння.

Час виділення посліду у корів контрольної групи 
був тривалішим, ніж у тварин першої, другої та 
третьої дослідних груп на 13,4, 11 та 8,5% відпо
відно. Проте зменшення часу виділення посліду у 
всіх групах статистично недостовірно. Крім того, 
значна мінливість цієї ознаки у першій та третій 
групах зумовила велику похибку, що не дає під
став пов’язувати це з впливом введених біологіч
но активних препаратів на час виділення посліду.

Слід зазначити, що у дослідженнях [11, 12], 
було встановлено затримку виділення посліду у 
корів, яким на 265-270 день тільності вводили 
аналоги простагландіну F... , що позитивно позна
чилося на тривалості виведення посліду, у бік дея
кого його зменшення.

Одна з важливих запорук високої молочної про
дуктивності -  накопичення в сухостійний період 
достатньої кількості поживних речовин в організмі 
корів. Вони відіграють важливу роль у віднов
ленні функціонування відтворної функції на фоні 
інтенсивної лактації, особливо в перші три місяці. 
Тому тривалість сухостійного періоду може бути 
критерієм, який певною мірою характеризує стан 
запасів поживних речовин у корів перед отеле
нням. Тривалість сухостійного періоду у корови 
залежить від терміну вагітності. Однак введений 
засіб не мав значного впливу. У другій та третій 
дослідних групах цей термін був меншим на 3,1 
та 4,3% відносно контролю. Коливання показників 
відбувалося в межах похибки, за винятком першої 
групи. У корів цієї групи тривалість сухостійного 
періоду вірогідно (Р<0,05) зменшилась на 7,5%, 
що не мало негативного впливу на ріст плоду, 
оскільки маса новонароджених телят у всіх групах 
була майже однаковою.

Другим важливим критерієм, від якого зале
жать ознаки відтворної здатності корів є їх молоч
на продуктивність, особливо в перші три місяці 
лактації. Порівняльний аналіз показав, що скоро
чення сухостійного періоду у корів І групи не мало 
негативної дії на інтенсивність лактації за цей 
період, оскільки надій у них (1851,1 ±50,29) був 
майже однаковим з контролем (1860,4±65,31). 
У корів II групи (1922,1 ±31,01) різниця у надої 
молока з контролем була в межах похибки, а у 
III -  (1940,1 ±66,16) більшою на 4,2%. Стосовно III 
групи можна було б припустити наявність негатив
ного впливу більшого надою на ознаки відтворної 
здатності корів, але враховуючи те, що у II групі 
вони були найкращі, а інтенсивність лактації у них 
була майже однаковою, то таке припущення неко
ректне.

Подальші дослідження будуть направлені на 
збільшення економічної ефективності методу,
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який розробляємо шляхом використання аналогу
простагландину F2r на 265 день.
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