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Анотація. Наведено дані, що кількість корів, які 

приходять в охоту більша при застосуванні естрофану, 

але запліднююча здатність краща у  тварин, яким засто

совували Метрофет Мта Галапан. Зазначено, що після 

трьохразового введення препарату Метрофет М  ко 

рови прийшли в охоту і запліднились 17голів, що ста

новить 75 %. При використанні сурфагону в комплексі 

з Галапаном неплідними залишилися 4 голови або 40  

%. При подальшому спостереженні за тваринами, 

яким вводили Галапан, було встановлено, що 4 корови 

прийшли в охоту і запліднились через 18-21 день після 

другого введення препарату, запліднились 16 голів або 

65 % від загальної кількості контрольної групи тварин. 

Отже, неплідними з ц іє ї досл ідно ї групи залишилися 4 

корови (35 %),а у  3 корів статевий цикл повторився 

раніше, н іж  за 16 дн ів  і вони залишились неплідними, 

уд в о х  корів зареєстрували явище німфоманії.

Ключові слова: корови, статевий цикл, гормони, 

відтворення, тканинна терапія.

EFFICIENCY OF THE USE OF A TISSUE PREPARA
TION METROFET M  FOR SYNCHRONIZATION OF 
STATE HUNTING IN CROPS

V. Prus, S. Sheremet, V. Zaharin (Zhytomyr National 

Agroecological University, Zhytom yr)

Abstract. The article shows that the number o f cows 

tha t come in to  hunting  is greater when estrophane is 

used, but the fertiliz ing capacity is better in animals used 

by M etro fetM and Gala pan. It  is noted that a fte r a three

time adm inistration o f  the drug M etro fe t M, cows came 

in hunting and 17heads were impregnated, which is 75%. 

When using su I fag on in com bination w ith  Gal a pan, 4 

head o r 40% were infertile. In fu rther m onitoring o f  Gala- 

pan animals, i t  was found tha t 4 cows were hunted and 

fertilized 18-21 days a fte r the second administration o f the 

drug, 16 heads o r 65% o f the to ta l control group o f an i

mals were impregnated. Consequently, 4 cows (35%) re

mained in fe rtile  from  this experim ental group, and in 3 

cows the sexual cycle was repeated more than 16 days and 

they remained infertile ; in tw o  cows the phenomenon o f  

nymphomania was registered.

Key words: cows, sexual cycle, hormones, reproduc

tion, tissue therapy.



Високий рівень продуктивності корів при утри
манні їх на сучасних молочних комплексах 

можливий тільки за умови безперервного прояву їх 
репродуктивної функції. Щоб забезпечити технологіч
ний ритм відтворення стада, необхідно мати на поча
ток року 8-9% тільних корів і щомісяця осіменяти 
14-16% тварин при 55-60% заплідненості. Для цього 
потрібне застосування чіткої науково обгрунтованої 
системи контролю та регуляції репродуктивної функ
ції. Відсутність такої роботи призводить до величезних 
збитків від яловості. Тому багато господарств почи
нають використовувати метод синхронізації статевої 
охоти, вважаючи, що це допоможе істотно підвищити 
вихід телят. При цьому часто не враховуються чин
ники, необхідні для успішного застосування даного ме
тоду і, як правило, в результаті виходить негативний 
результат.

Аргументами проти використання даного методу є 
пригнічення ендокринних органів, що забезпечують 
функціонування статевої системи при безсистемному 
застосуванні гормональних препаратів і досить висока 
вартість схем синхронізації.

М етою  дослідж ень  було, розробити та

випробувдти ЕФЕКТИВНІ СХЕМИ СИНХРОНІЗАЦІЇ 

корів  при ЗАСТОСУВАННІ ТКАНИННОГО ПрЕПАрАТу 

МЕТрофЕТ М.
Дослідження проводили на коровах різних порід 

протягом 2017-2019 років у господарствах Житомирсь
кої області. Для дослідження за принципом аналогів 
було сформовано дослідні групи корів 3-4 лактації.

Р езультати дослідження та їх  обговорЕння

На комплексах з промисловою технологією вироб
ництва при відсутності моціону у багатьох тварин по
лювання проявляється приховано або ж не настає 
тривалий час. Жорсткі технологічні умови виробництва 
сприяють появі післяпологових ускладнень. Для їх 
профілактики здійснюється створення певного режиму 
в сухостійний період і медикаментозний вплив на тіль
них корів з метою стимуляції обміну речовин шляхом 
застосування йодовмісних препаратів (бетазинц, йо
дистого калію та ін.) За 2-3 міс до отелення застосу
вання цих препаратів скорочує кількість випадків 
затримки посліду, прискорює терміни інволюції матки 
і скорочує на 35-40% інші порушення статевої функції. 
У числі порушень статевої функції у корів в умовах 
промислових комплексів часто зустрічається гіпофунк
ція яєчників, особливо в зимовий стійловий період. 
Мають місце ановуляторні статеві цикли, кістозні пере

родження яєчників, персистентні жовті тіла, атонія і гі
потонія матки тощо. Тварини з цими формами патоло
гії вимагають спеціального, у тому числі гормо
нального, лікування, яке повинно здійснюватися після 
попереднього і ретельного їх обстеження. Найбільш 
ефективні результати такого лікування дають геста- 
генні препарати (прогестерон, ацетат магестролу, 
Амол і ін.) У комплексі з гонадотропними препаратами 
(СЖК, хоріонічний гонадотропін та ін.). Застосування 
комплексної гормональної терапії сприяє нормалізації 
статевих процесів і поліпшенню результатів заплід
нення.

Синхронізацію охоти у корів проводили після аку
шерської і гінекологічної диспансеризації в госпо
дарствах Житомирської області, незалежно від стану 
яєчників і матки проводили за різними схемами (табл. 
1), які включали масаж матки і яєчників 3 рази через 4 
доби, підшкірне введення Метрофету М три рази через 
7 діб з розрахунку 20 мл на голову. За контроль вва
жали схеми, які практикують у господарствах: хворим 
тваринам зазвичай вводять прогестерон 0,1 г, сурфа- 
гон 1 %, галапан 500 мкгта АйсідівітЮОО МО, згідно з 
вкладками — інструкціями.

Застосування тканинного препарату Метрофет М у 
комплексі з масажем матки має виражену ефектив
ність щодо відновлення відтворної функції корів.

При з'ясуванні впливу тканинного препарату Мет
рофет М та на відтворювальну здатність корів встанов
лено, що після першого введення естрофану та 
Метрофету М прийшло в охоту 20 % та 10 % неплідних 
корів, тоді як при застосуванні Метрофету М з сурфа- 
гоном -  30 % та 10 % корів, але запліднилось 60 та 
90 % корів відповідно.

Після другого введення Метрофету М та Галапан 
цей показник становив 65 і 75 % та 57,1 і 69,2 % від
повідно.



З наведеного можна зробити висновок, що кіль
кість корів, які приходять в охоту більша при застосу
ванні естрофану, але запліднююча здатність краща у 
тварин, яким застосовували Метрофет М з Галапан. 
Також слід зазначити, що після трьохразового вве
дення препарату Метрофет М корови прийшли в охоту 
і запліднились 17 голів, що становить 75 %. При вико
ристанні сурфагону в комплексі з Галапаном неплід-

ними залишилися 4 голови або 40 %, а при застосу
вав фетоплацентату запліднились 16 голів або 65 %. 
При подальшому спостереженні за тваринами, яким 
вводили Галапан, було встановлено, що 4 корови при
йшли в охоту і запліднились через 18-21 день після дру
гого введення препарату, запліднились 16 голів або 65 
% від загальної кількості контрольної групи тварин.

Отже, неплідними з цієї дослідної групи залиши
лися 4 корови (35 %), а у 3 корів статевий цикл повто
рився раніше, ніж за 16 днів і вони залишились 
неплідними, у двох корів зареєстрували явище німфо
манії.

Галапан, згідно з настановою з використання, вво
диться дворазово з інтервалом у 10 діб а схемою, яка є 
більш ефективна, ми застосовували на 6 добу Айсіді- 
віт. Препарат сурфагон давали комплексно з повтором 
на 6 -7  доб. Метрофет М не має обмежень щодо крат
ності застосування і ми, після другого введення, про
довжили його введення.

Після третьої обробки неплідних корів дослідних 
груп в охоту прийшло ще 20 % тварин і 75 % з них за
пліднилися. У подальшому коровам, які не прийшли в 
охоту, продовжили застосовувати тканинну терапію, 
яка досягла 5 разів, але прийшли в охоту з 7-ми корів 
5 та запліднилась 4 голови. Три корови залишились



неплідними та були вибракувані, двом з них було по
ставлено діагноз -  непрохідність маткових труб.

Таким чином, нами встановлено, що застосування 
тканинного препарату Метрофет М дає змогу стиму
лювати відтворну функцію неплідних корів. Водночас 
необхідно відмітити, що відсоток заплідненості після 
першого осіменіння при використанні препаратів не 
задовольняє вимоги виробництва. Вважаємо, що це 
пов'язано з розвитком ановуляторних статевих циклів 
та неповноцінністю яйцеклітин за порушення гормо
нального балансу.

Незважаючи на наведене, одержані результати до
водять, що використаня Метрофету М стимулює ре
продуктивну функцію корів і має беззаперечну пере
вагу порівняно із синтетичними замінниками гормонів.

Також окремими авторами доведено, що застосу
вання синтетичних гормонів призводить до звикання 
тварини і в подальшому потребує повторного вве
дення протягом репродуктивного віку [5].

Висновки
1. Нормалізація процесів відтворення в господарстві 

не менш важлива, ніж збільшення продуктивності. 
Своєчасне гарантоване осіменіння корів, часто куп
лених за великі гроші, не може залежати від ба
жання або небажання ветеринарного фахівця (а 
часто і керівника господарства) витратити трохи 
більше грошей на препарати для синхронізації ста
тевої охоти.

2. Препарат Метрофет М має лікувальну дію, тому 
деякі патологічні процеси не створюють перешкод 
для застосування даної схеми. Тварини одночасно 
проходять курс лікування і підготовку до осіме
ніння. Так, до синхронізації допускають тварин з

фолікулярними і лютеїновими кістами в початковій 
стадії розвитку, з персистентно жовтим тілом, з гі
пофункцією яєчників.
Преспективи подальших досліджень полягають 

у впровадженні тканинної терапії в органічне вироб
ництво тваринницької продукції.
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