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У
статті наведено результати власних досліджень щодо виявлення тварин в охоті та
ефективності штучного осіменіння корів за різних умов утримання та рівня продуктивно
сті. Встановлено, що застосування методів автоматизованого контролю рухової активно
сті корів за безприв ’я зної системи їх утримання дозволяє візуалізувати стадії збудження
статевого циклу у корів у першу охоту після отелення. Це забезпечує оптимальні показники
відтворення корів, навіть, без використання фармакологічних препаратів для стимуляції
статевої циклічності.
При прив ’язній системі утримання для синхронізації та стимуляції статевої охоти у
корів доцільніше застосовувати препарати прогестерону, які майже в двічі виявилися ефек
тивнішими за гонадопропіни та простагландини, які використовували за протоколом «Овсинх».
Ключові слова: корова, статева охота, гормональна стимуляція, осіменіння, запліднення,
статева циклічність, відновлювальний та сервіс-періоди
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The article presents the results o f our own research on the determination o f animals in hunting
and the effectiveness o f artificial insemination o f cows under different conditions o f content and the
level o f milk productivity. It has been established that the application o f methods fo r the automated
control o f the motor activity o f animals in a non-tethered system o f their content makes it possible to
determine the stages o f excitation o f the sexual cycle in females in the first hunt after calving. This
ensures optimal reproduction rates o f cows, even without the use ofpharmacological agents to stim
ulate sexual cycling.
With a tethered content system fo r synchronization and stimulation o f sexual hunting in cows,
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В статье представлены результаты собственных исследований выявления животных в
охоте и эффективности искусственного осеменения коров при разных условиях содержания
и уровня молочной продуктивности. Установлено, что применение методов автоматизиро
ванного контроля двигательной активности животных при беспривязной системе их содер
жания позволяет определять стадию возбуждения полового цикла у самок в первую охоту
после отела. Это обеспечивает оптимальные показатели воспроизведения коров, даже, без
использования фармакологических препаратов для стимуляции половой цикличности.
При привязной системе содержания для синхронизации и стимуляции половой охоты у
коров целесообразнее применять препараты прогестерона, которые почти в два раза оказа
лись эффективнее за гонадотропины и простагландины, которые использовали за протоко
лом «Овсинх».
Ключевые слова: корова, половая охота, гормональная стимуляция, осеменение, оплодо
творение, половая цикличность, восстановительный и сервис-периоды
Вступ. Стримуючим фактором інтенсивного розвитку молочного скотарства, як у нашій
країні, так і за кордоном, залишається реалізація відтворного потенціалу корів. Скорочення
термінів використання корів, зменшення кількості ремонтного молодняку та зниження показ
ників відтворення у більшості спеціалізованих господарств спонукає до пошуку простих і ефе
ктивних підходів, які б дозволили вирішити цю проблему.
Більша частина життя статевозрілої самки проходить у стадії статевого спокою (анеструс). Період статевого дозрівання, а також періоди, пов'язані з вагітністю й лактацією, у цілому
займають більше часу, ніж відносно короткі періоди статевої активності. Проте основна увага
приділяється саме цим періодам. У цей час людина найчастіше втручається в репродуктивний
процес і тому виявляє більшість проблем, пов'язаних з відтворенням тварин. Перебіг отелення
та післяотельного періоду [1] є одним із основних критичних періодів, які визначають, як шви
дко тварини проявлять чергову статеву охоту, а, відповідно, і ймовірне запліднення.
В умовах промислового виробництва молока та зростання продуктивності у корів відмі
чається зростання тривалості міжотельного періоду. Це пов’язано з дещо тривалішим проце
сом інволюції матки після отелення у високопродуктивних тварин та подовженням сервіс-періоду за рахунок недостатнього виявлення тварин в охоті. Доволі часто під час ректального
дослідження визначають тварин в охоті, які зовні не мають ознак статевого збудження, або
виявляють жовті тіла, що свідчить про статеву циклічність у тварин, але про це відсутні будьякі записи у оператора (техніка) зі штучного осіменіння. У залежності від технології утри
мання та кваліфікації обслуговуючого персоналу кількість таких тварин може збільшуватись.
До сприяючих факторів необхідно віднести цілорічну стійлову систему утримання корів, без
прив’язне утримання тварин великими групами, короткі інтервали виявлення тварин в охоті
та інші.
Щодо часу прояву першої повноцінної охоти у корів після отелення одностайної думки
немає. Більшість авторів вказує, що перша охота проходить через 3-4 тижні після отелення [2,
3, 4, 5]. У дослідженнях Бочарова И. А та ін. [6] цей період був до 40 днів. Полянцев Н. И. і
Калашник Б. А. [7] вказують, що у 48-80% корів відновлювальний період триває 17-24 доби,
але перша охота у більшості корів не супроводжується ознаками тічки і статевого збудження.
У публікаціях закордонних авторів [8, 9, 10] також немає одностайності. Інтервал між першою
охотою після отелення у молочних корів, описаний до 1970 року, становив від 14 до 21 днів і
лише 5% корів не проявляли охоту в цей інтервал [11]. У сучасних молочних корів цей інтер
вал збільшується на 10 днів і більше, а відсоток корів, що не проявляють статеву охоту, в цей
час може бути значно більшим. Відмічено зростання відновлювального періоду з 29 днів у
1964 році до 43 у 1999 р. Відсоток корів, що не прийшли в охоту (більше 60 днів після оте
лення) становив 0 і 38% відповідно. Останні повідомлення в науковій літературі підтверджу
ють ці тенденції та вказують на більш тривалі інтервали відновлювального періоду [12, 13].
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Причини подовження інтервалу до першої охоти можна пояснити, частково, негативним
балансом у молочних корів [14], який знижує післяотельний рівень лютеїнізуючого гормону,
а отже, затримує відновлення активності яєчників [15, 16]. Тому виявлення тварин в охоті та
своєчасне їх осіменіння є основною роботою з відтворення у господарстві. У сучасних умовах
промислового виробництва молока спостерігається укрупнення господарств, зростання чисе
льності поголів’я, але традиційні методи візуального виявлення охоти погано підходять для
великих стад. Великі стада вимагають більше часу для виявлення охоти, ідентифікації, сорту
вання, осіменіння тварин та його обліку. Відповідальність за відтворення перекладається на
спеціалістів, які можуть мати низьку кваліфікацію.
Великі розміри стада створюють потребу в нових підходах до репродуктивного управ
ління. Дослідження показали, що приблизно 10% американських молочних ферм використо
вували програми синхронізації статевої охоти. Вони доволі популярні, тому що у стадах з ни
зьким рівнем виявлення охоти можна скоротити час до першого осіменіння і запліднення, в
порівнянні з коровами, яких осіменяли в виявлену спонтанну охоту [17, 18, 19, 20]. Але такі
тварини після синхронізації охоти мали нижчий рівень заплідненості у порівнянні з твари
нами, яких осіменяли в виявлену спонтанну охоту [21], що здорожує собівартість продукції,
враховуючи вартість гормональних препаратів та додаткової спермопродукції. У подальшому
тварини, які не запліднилися після стимульованої охоти, повторно приходять у стадію збу
дження статевого циклу у різний час, що також не сприяє покращенню відтворення у наступні
(послідуючі) періоди [22].
Метою цієї роботи є пошук ефективних підходів, направлених на скорочення
непродуктивних витрат при відтворенні великої рогатої худоби в умовах промислового
виробництва молока.
М атеріали та методи досліджень. У роботі використано матеріали первинного зоове
теринарного обліку ряду господарств, які спеціалізуються на промисловому виробництві мо
лока із різними системами утримання тварин та виявленням тварин в охоті. Методи гормона
льної стимуляції статевої охоти у корів вивчали у ДП ДГ «Христинівське» (n = 243) за прив’яз
ної системи утримання корів та автоматизованого контролю рухової активності корів за без
прив’язного утримання для виявлення тварин в охоті - ТОВ «ім. Лесі Українки» (n = 74). Для
гормональної стимуляції використовували методи із застосуванням естрогенів та простогландинів - протокол «Овсинх» (n = 164) та застосування прогестерону (препарат Прід Дельта®
Ceva Santa Animale) (n = 79). Отримані результати обраховували методами варіаційної стати
стики у програмному продукті Statistica 12.5.
Результати досліджень. У умовах промислового виробництва молока на перше місце
виходять проблеми відтворення маточного поголів’я. Однаково важко відновлюються після
отелення, як первістки, так і повновікові корови. Проведений аналіз виявлення спонтанної
охоти у тварин традиційним методом - спостереження за ними під час прогулянки дозволив
встановити (табл. 1), що у корів-первісток показники відновлювального (ВП) і сервіс-періодів
(СП), за однакових умов утримання та годівлі, відрізнялися від повновікових корів тривалістю
лише в один статевий цикл (20-21 день), за майже тотожного індексу осіменіння (ІО).
1. Показники відтворення у повновікових корів і корів-первісток
______ за т радиційної системи виявлення ст ат евої охоти______
Тривалість, дн.
n
Група тварин
ВП
СП
Повновікові корови
152
72,8 ± 2,36
112,0 ± 7,95
Корови-первістки
73
93,5 ± 3,06
133,9 ± 9,42

ІО
1,79 ± 0,24
1,83 ± 0,32

Тому, на нашу думку, саме господарські фактори та кваліфікація обслуговуючого персо
налу є вирішальними чинниками реалізації потенціалу відтворення молочних корів. У зв’язку
з зростанням молочної продуктивності у вітчизняної популяції корів, впродовж ряду останніх
років [23], намітилася тенденція зростання тривалості відновлювального та сервіс-періодів. Це
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пов’язано із рядом причин, але головною є низький ступінь виявлення тварин в охоті. Вияв
лення статевої охоти є важливим компонентом післяотельних програм, від яких залежить ви
значення оптимального часу осіменіння. Проблема виявлення корів в охоті досить актуальна
незалежно від способу утримання тварин. Якщо за прив’язної системи утримання основна за
дача покладена на доярок, які обслуговують групу корів і можуть помітити, якщо не сам прояв
статевого збудження, то хоча б вторинні ознаки - зниження молочної продуктивності, атипова
поведінка і інші. А за безприв’язної технології утримування корів, задача ускладняється від
сутністю постійного контролю за тваринами та їх знеособленням. У таких випадках вся від
повідальність за виявлення охоти лежить на одній особі - техніку (оператору) зі штучного
осіменіння, від кваліфікації та сумлінності якого і залежить ефективність роботи з відтво
рення. Публікації останніх років вказують на скорочення тривалості статевої охоти у тварин
із зростанням молочної продуктивності [24], підвищення температури оточуючого середо
вища [25] та інших причин, що лише ускладнює їх роботу. Це потребує значно більшого часу
для спостереження за тваринами чи залучення працівників інших ланок.
Для вирішення таких задач було розроблено метод автоматизованого контролю рухової
активності корів, що дозволяє виявляти корів в охоті. Аналіз результатів визначення статевої
циклічності у корів за допомогою програмного забезпечення DATA SLOW та датчиків
Triolact, проведених в ТОВ ім. Лесі Українки Ковельського району Волинської області (n = 74)
показав, що навіть короткотривалу охоту, яка відбувається в продовж 2-3-х годин, вдається
виявити та провести осіменіння тварин. Крім того, за рахунок визначення спонтанної охоти,
відпадає потреба в придбанні великої кількості гонадотропінів та простагландинів, які вико
ристовуються для стимуляції статевої циклічності у корів у післяотельний період.
Аналіз відтворювальної здатності корів за використання контролю рухової активності
наведено в таблиці 2.
2. Показники відновлювального та сервіс періодів у корів при застосуванні
_______ програми автоматизованої системи виявлення охоти__________
Тривалість відновлювального періоду
Тривалість сервіс-періоду, днів
(до першої охоти), днів
Номер отелення
Min
n
M±m
Min
Max
n
M±m
Max
C.V.
C.V.
1

70

43,7 ± 4,34

11

186

83,1

70

139,7 ± 11,60

46

473

69,4

2

69

35,7 ± 2,69

10

125

62,7

58

119,7 ± 10,72

32

499

6 8 ,1

3

43

38,3 ± 3,79

11

100

64,9

17

108,4 ± 12,15

41

180

46,2

4

4

33,2 ± 11,75

10

61

70,7

3

80,0 ± 9,64

62

95

2 0 ,8

5

3

40,3 ± 17,89

13

74

76,8

2

49,5 ± 6,50

43

56

18,5

У середньому

189

39,1 ± 2,02

10

186

72,6

150

124,2 ± 6,81

32

499

68,5

Отримані результати співпадають із тривалістю сервіс-періоду при систематичному ві
зуальному виявленні тварин у стадії статевої охоти, але при цьому спостерігається скорочення
тривалості відновлювального періоду (прояв першої охоти) - він виявився значно коротшим.
На нашу думку, це пов’язано з певними труднощами візуального виявлення у тварин першої
охоти (ареактивний прояв, коротка тривалість і інші), яка, у ряду тварин, спостерігається на
10-11 день, незалежно від порядкового номеру отелення. Також результати аналізу підтвер
джують збільшення сервіс-періоду у корів-первісток приблизно на тривалість одного стате
вого циклу. У наступних отеленнях спостерігається зниження варіабельності показників відт
ворювальної здатності. Скорочується розмах прояву ознаки за рахунок зниження її максима
льної величини, при тому, що мінімальне значення тривалості відновлювального періоду за
лишається на одному рівні.
Одним із найвпливовіших факторів на прояв репродуктивної здатності корів, на думку
більшості авторів [26, 27], є їх молочна продуктивність. Але аналіз літератури останніх років
не дозволяє однозначно стверджувати про негативний вплив на репродуктивні показники саме
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надою. Так, у роботі Gr6hn [28] повідомляється про нейтральний вплив на репродуктивні по
казники надою в перші 60 днів лактації. Більш важливими факторами для запліднення були
сезон отелення та післяродові захворювання, що підтверджено Loeffler, S. Н., et аі [29], які
прийшли до аналогічних висновків.
Ряд авторів, навпаки, акцентують увагу на відсутність впливу молочної продуктивності
на відтворну здатність корів [30]. Вони пов’язують кращі показники відтворення у високопро
дуктивних стадах з збалансованою годівлею, ветеринарним забезпеченням та кращим мене
джментом. Проте в обох авторів показники відтворення в попередні роки були кращими, що
підтверджує деякий вплив продуктивності на відтворення. У наших дослідженнях було також
виявлено вплив рівня молочної продуктивності на тривалість сервіс-періоду (табл. 3).
3. Показники відновлювального та сервіс періодів корів у залеж ності
____ ___________ від рівня їх м олочної продуктивності________________
Тривалість відновлювального періоду
Тривалість сервіс-періоду, днів
(до першої охоти), днів
Градації за надоєм
п
М±т
п
М±т
С У.
СУ.
40,0
±
5,02
100,4
±
7,60
до 5000
19
54,67162
19
32,98548
5001-6500

46

32,1 ± 3,55

74,93397

42

119,4 ± 13,03

70,72573

6501-8000

58

37,8 ± 4,07

81,99107

52

133,0 ± 12,68

68,72646

> 8000

51

42,0 ± 4,36

74,12111

38

134,2 ± 15,86

72,86619

У середньому

174

37,8 ± 2,16

75,42613

151

125,4 ± 7,01

68,62576

Із наведеного матеріалу виявлено чітке зростання тривалості сервіс-періоду у корів із
зростанням надою за лактацію, тоді як тривалість періоду до прояву першої охоти був майже
на одному рівні. Показник сили впливу склав майже 96% (Р < 0,01).
У випадках прив’язного утримання тварин на перше місця виходять методи гормональ
ної стимуляції статевої охоти у корів. Одним із підходів для вирішення проблем відтворення
може бути синхронізація статевої охоти. Цей метод на сучасних фермах набуває щодалі біль
шої популярності. Групу тварин, яка підлягає осіменінню, обробляють гормональними препа
ратами згідно з схемами та осіменяють у зазначений час. У певній мірі введення цих препара
тів можна вважати лікувальним заходом при ряді функціональних розладів яєчника (кісти, персистентні жовті тіла, гіпофункціональний стан). Але, у більшості випадків, за рахунок зни
ження заплідненості корів у стимульовану охоту, це пов’язано лише із додатковими витратами
на придбання самих гормональних препаратів. Крім того, широке застосування різних схем
синхронізації статевої охоти знижує відсоток виявлення тварин із природньою (спонтанною)
охотою, що також не сприяє покращенню стану відтворення. Проведений аналіз виявлення
тварин в охоті в господарстві з регулярною процедурою синхронізації у стійловий період не
виявив різниці між тваринами різних вікових груп (табл. 4).
4. Показники відтворення корів при застосуванні схеми синхронізації
______________ст ат евої охоти за протоколом «Овсинх»_____________
Тривалість, дн.
п
Група тварин
ВП
СП
Повновікові корови
73
93,9 ± 2,88
180,3 ± 9,23
Первістки

61

98,5 ± 4,54

171,3 ± 14,18

ІО
2 ,2

±

0 ,1 1

2,3 ± 0,15

При порівнянні із показниками відтворення у корів при традиційній системі виявлення
охоти відсутня різниця між первістками та повновіковими тваринами, за рахунок проведення
стимуляції у визначений час після отелення та суттєве зростання тривалості сервіс-періоду.
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Крім того, показник ефективності виявлення тварин в охоті у ДП ДГ «Христинівське» у період
стійлового утримання складав 28-З5%, а у період літньо-табірного - зростав до 47-62%.
Проведений аналіз тривалості сервіс-періоду та індексу осіменіння при синхронізації ко
рів за протоколом «Овсинх» виявив зниження ефективності осіменіння корів за стимульованої
охоти (табл. 5).
5. Ефективність осіменіння корів при їх синхронізації за протоколом «Овсинх»
Запліднилось від пер
% запліднення від пер
n
Інтервал між отеленням і синхронізацією
шого осіменіння корів
шого осіменіння
До 60 днів

10

і

10

61-90 днів

50

8

16

91-120 днів

17

5

29

Більше 120 днів

87

19

22

164

ЗЗ

20

26

10

З8

Всього запліднилось після
1 процедури
Всього запліднилось після
2 процедури
Вибуло тварин після
1 - 2 процедур

45

З2

Заплідненість тварин після першого осіменіння склала 20,1%, а після другої процедури
введення гормональних препаратів зросла на 8-12% і становила З8%. Отже, застосування си
нхронізації статевої охоти за протоколом «Овсинх» не може, у повній мірі, замінити систему
виявлення корів в охоті, через низьку її ефективність у системі відтворення молочної худоби.
Наступним методом синхронізації, ефективність якого вивчалася у цьому ж господарс
тві, було застосування прогестерону у вигляді вагінальних аплікаторів «Прід Дельта» (Фран
ція). Метод застосування прогестеронових препаратів для синхронізації та стимуляції статевої
охоти у корів використовується уже тривалий час. Основними перевагами цього методу одно
часне лікування гіпофункції яєчників та дещо вища ефективність запліднення корів у порів
нянні із іншими методами синхронізації статевої охоти.
З цією метою тваринам вводили за допомогою аплікаторів вагінальні імплантати на 7
діб. За 24 години до видалення імпланту вводили естрофан 2 мл і через 56 годин після вида
лення осіменяли всіх тварин без виявлення у них ознак охоти. Не дивлячись на проведення
сліпого осіменіння корів результати були кращими, ніж при застосуванні простагландинів та
гонадотропінів за протоколом «Овсинх» (табл. 6).
6. Ефективність осіменіння корів при застосуванні препарату прогестерону
«П рід Д ельт а» (®Ceva Santa Animale)
n

Запліднилось від пер
шого осіменіння корів

% запліднення від пер
шого осіменіння

До 60 днів

5

0

0

61-90 днів

З4

9

26

91-120 днів

12

4

ЗЗ

Більше 120 днів

27

1З

48

78

29

З7

25

14

56

78

2

2 ,6

Інтервал між отеленням і синхронізацією

Всього запліднилось після
1 процедури
Всього запліднилось після
2 процедури
Вибуло тварин після
1 - 2 процедур
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Як при застосуванні простагландину, так і при застосуванні протоколу «Овсинх» прослідковується тенденція підвищення результативності осіменіння в залежності від тривалості від
новлювального періоду, тобто часу від отелення до застосування препарату.
Дещо вища ефективність застосування препаратів прогестерону, можливо, пов’язана із
зниженням рівня прогестерону в крові молочних корів [31]. Особливо це стосується високоп
родуктивних корів, у яких із підвищенням кількості споживання корму відбувається зростання
його метаболізму більш ніж на 50%, оскільки основним місцем прогестеронового обміну є
печінка [32, 33]. Тому застосування прогестерону у наших дослідженнях для корекції рівня
статевих гормонів виявилися більш дієвими у порівнянні із застосуванням простагландинів та
аналогів релізинг-гормонів.
Висновки. Застосування методів автоматизованого контролю рухової активності корів
дозволяє візуалізувати стадії збудження статевого циклу у корів навіть у першу охоту після
отелення, що забезпечує оптимальні показники відтворення корів, навіть без використання
фармакологічних препаратів.
За прив’язної системи утримання для синхронізації та стимуляції статевої охоти у корів
доцільніше застосовувати препарати прогестерону, які виявилися майже вдвічі ефективні
шими за гонадопропіни та простогландини, що використовували за протоколом «Овсинх».
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