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1.1 СТАТЕВА СИСТЕМА САМОК 
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1.2 Статевий цикл 

Гормони і їхнє значення для циклу статевої активності 

 Гормони – це «нейромедіатор» (сигнальна хімічна речовина), за 

допомогою якого відбувається комунікація на клітинному рівні  

 Гормони виділяються клітинами і через рецептори вступають у взаємодію 

з клітиною-мішенню 

 Ця взаємодія породжує каскад сигналів (гормон-рецепторний комплекс) у 

«клітині-мішені» 

 Ця клітина реагує на них реалізацією певної «функції», наприклад, 

утворення протеїнів 

 

Гормональні залози тіла 

Епіфіз 
Гіпоталамус 
Гіпофіз 
Щитовидна залоза 
Паращитовидна залоза 

 

Надниркова залоза 

Панкреас 
Підшлункова залоза  
Яєчник 

Калитка (мошонка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ієрархія гормональних 

мозочок 

Стовбур мозку 

Головний мозок 

гіпофіз 

гіпоталамус 
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залоз 

 гіпоталамус 

 гіпофіз 

 ендокринні залози (гонади, печінка, щитовидна залоза, статеві  
залози) 

 

Дія фолікулостимулюючих (ФСГ) та лютеїнізуючих гормонів (ЛГ) 

• ФСГ 

– Фолікулостимулюючий гормон 

– сприяє росту фолікул та статевому дозріванню 

– розмноження гранульозних клітин 

– стимулює перетворення тестостерону в естроген 

• ЛГ 

– Лютеїнізуючий гормон 

– стимулює синтез тестостерону 

– запуск овуляції 

– формування жовтого тіла 

– стимуляція функцій жовтого тіла (синтез прогестерону) 

 

Яєчник ВРХ 

 

 

Жовте тіло: 

прогестерон Фолікула яєчника: 
Інгібін  

естрогенного  
походження  
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Хвилі визрівання й діаметр фолікули 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                  Дні з моменту овуляції 
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Дні з моменту овуляції 

 



 

 

 

9 

 

Визрівання яйцеклітин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дія естрогену та прогестерону 

• Естроген: 

– Гормон стимуляції статевої тічки 

– Запуск «фази тічки» 

– Фаза росту слизової оболонки матки (тічковий слиз) 

– Збільшення кровотоку у фолікулах яєчника 

• Прогестерон: 

– Гормон фертильності 

– Гальмує «циклічну» функцію яєчника 

– Секреція «молочка» у матці («маткове молочко»)  

– Заспокійлива дія на матку під час фертильності 

 

 

 

 

 

 

початок росту 

фолікул 

селекція й 

домінування 
овуляція 

відбір 

ріст преантральних 
фолікул 

атрезія 

формування 
порожнини 
(антрум) 

 

примордіальні фолікули 

ріст антральних 

фолікул 

первинні 
(преан- 
тральні) 
фолікули 

2 естральних 

цикли 
3 місяці 
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Цикл статевої активності ВРХ – Гормональна регуляція 

 

Зменшення жовтого тіла 

 

 

Зменшення жовтого тіла – гормони 

Остагландин (простагландин F2альфа) 

ЛГ 

ЛГ

LH 

ФСГ

SH 

прогестерон

ogesteron 

PGF2a 

овуляція 
овуляція 

овуляція 
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– „ін'єкції кожні три дні“ 

– досягнення зниження прогестерону в межах 48 годин до рівня 

нижче 1 мг/л 

– після цього починається зменшення структури жовтого тіла  

– залежно від фази потоку фолікул корова через 3 – 5 днів стає 

фертильною 

– жовте тіло до 6 дня з моменту початку циклу не реагує на  

простагландин (PGF) 

 

Порівняння перебігу виділення прогестерону й ранньої фертильності 
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1.3 МОМЕНТ ОСІМЕНІННЯ 

Факти, що мають значення для осіменіння: 

1. Здатність до запліднення у сперматозоїдів зберігається довше,  аніж у 

яйцеклітин. 

2. Овуляція відбувається Ø 12 год. після кінця тічки. 

3. Сперматозоїдам потрібно близько 6 год. для досягнення повної здатності 

до запліднення (визрівання) 

4. Сперматозоїди мають чекати на яйцеклітини у яйцепроводі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сприятливий період 
для осіменіння 

Можливість все 

 ще існує 

Початок основної 

фази тічки 
Кінець тічки 

Тічка Передчасний 
розрив 

плодових 
оболонок 

кров'яні виділення 

Про-
еструс 

Затухаюче 
запліднення 

сперматозоїдів 

Макс. 
запліднення 

Визрівання 

сперматозоїдів 

Заплід-

нення 

30h 18h 6h 

Перебіг тічки й визрівання сперматозоїдів в разі своєчасного 
осіменіння 
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21 день проеструсу 
 

обнюхування 

постукування 

збудження 

перший день 
основної фази тічки 

 

корова дозволяє себе 

покрити, «стоїть» 

через 1 – 3 дні 
мезоеструсу 

 

спокійна тварина 

нормальна поведінка 

набухання й почервоніння 

вульви, рідкий водянистий 

слиз 

велика кількість прозорого  

ниткоподібного слизу 

мала кількість мутного й 

кашкоподібного слизу,  

кров'яні виділення 

>   проеструс 

> головна фаза тічки 

> післятічка  

(мезоеструс) 
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1.4 Запліднення, вагітність, пологи 

Запліднення 

Матка корови – загальний вид 

 

 

Яйцепровід корови – точка осіменіння 
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Матка корови – будова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вагітність 

Фази вагітності 

1.  Передзародковий розвиток: перший місяць = перший – тридцятий день 

 тічка через 21 день не наступає  

 на яєчнику спостерігається велике жовте тіло  

 

2.   Стадія малого плідного мішечка: другий місяць =  тридцять перший - 
шістдесятий день  

 асиметрія рогів матки  

 флуктуація й зменшення товщини стінок заплідненого рогу матки  

 зниження тонусу у заплідненому розі 
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 велике жовте тіло зі сторони заплідненого рогу матки 

 матка ще повністю пальпується й може зміщуватися назад у тазову 
порожнину 

 починаючи з 35 дня можна проводити пальпацію оболонок плоду 
 

3.  Стадія великого плідного мішечка: третій місяць = шістдесят перший - 

дев'яностий день  

 чітко виражена асиметрія рогів матки 

 флуктуація й зменшення товщини стінок прощупується і на 

незаплідненому розі  

 балотування голівки плоду шляхом легкого постукування долонею по 

заплідненому рогу 

 починаючи з 70 дня відчутний зародок  

 починаючи з 70 дня відчуваються на дотик плацентоми 

 

4.  Стадія «пухиря»: четвертий місяць = дев'яносто перший – сто тридцятий 

день 

 матка перетворюється на пульсуючий пухир  

 її більше неможливо охопити повністю (цілком)  

 доволі відчутні зустрічні поштовхи плоду при «накладанні рук»  

 починається тремтіння маткової артерії 

 

5.   стадія зниження активності: 5-й -6-місяць = 131-й -180-й день 

 просідання матки в порожнину таза  

 шийка матки або лежить на поверхні, або втягується із дна тазу вглиб 

черевної порожнини 

 шийка матки і матка не зміщуються назад  

 яєчник, плід і плацентоми не відчуваються на дотик 

 часто пальпація оболонки плоду не спрацьовує 

 

 

6.   Фінальна стадія: починаючи з сьомого місяця = зі 180-го дня  

 частини плоду відчутні на дотик й часто піддаються визначенню 

(ідентифікації)  

 відчутні рухи плоду 

 

Діагнози при дослідженні на вагітність 

- вагітність:  
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• пальпація (черевної стінки), (рання вагітність); можливість констатації 

наявності плоду, його частини і/або плацентом 

• асиметрія рогів матки 

• флуктуація  і стоншення стінок заплідненого рогу  

 

- ймовірна вагітність або відсутність вагітності: 

Таке формулювання використовується за наявності сумнівів; проводиться 

додаткова перевірка (обстеження). 

 

- відсутність вагітності: 

Такий діагноз виправданий лише тоді, коли всі результати обстеження свідчать 

проти вагітності, тобто вдалося здійснити пальпацію всієї матки; якогось вмісту 

в матці при цьому не було виявлено.  

Діагнози слід виконувати ретельно. Кожне обстеження на вагітність вимагає 

високого рівня відповідальності, досвіду й хисту, потрібно уникати будь-яких 

проявів халатності. 

 

Пологи 

Комфортні умови  

 За кілька днів до пологів тварини, що мають отелитися, переміщуються 

до  родильного боксу корівника 

 Чистка (обмивання), в разі необхідності стрижка 

 Оптичний контакт зі стадом  

 

Родильний бокс 

 мінімум 10м² на тварину 

 чистий, сухий, не слизький, з можливістю легкого прибирання або 

дезінфекції 

 свіжа вода, найкращий корм 

 можливість фіксації 

 не використовувати ізолятор для хворих тварин!! 

 

 

Гігієна пологів 

 ланцюги або вірьовки, що легко 

піддаються чистці 

 належні засоби забезпечення 

ковзкості  
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 одноразові рукавички 

 стимулятори дихання 

 дезінфекція пуповини 

 вода 

 чисті серветки 

 

 

 Перед першим втручанням – інтенсивне 

промивання піхви водою й милом   

 

 

 

 

 

 

 

Прийняття пологів 

 вилучення плоду лише в положенні лежачи 

 на 20 – 30% більше місця 

 максимум 2 особи 

 витягування плоду лише під час 

перейм 

 використовувати слиз для ковзання 

 

 

 

  «Дві ноги – дві години» 
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2. БІОТЕХНОЛОГІЯ ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ 

У цьому розділі міститься опис штучного осіменіння  як ефективного засобу 

запліднення корів. 

 

2.1 Забір і обробка сперми 

Забір сперми 

 

Аналіз сперми 
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Сперма, розділена на X- та Y-хромосоми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРІОД КЛІТИНИ/СЕК. ЧИСТОТА РЕЗУЛЬТАТ NNR 

1990 – 1995 400  83% 1% 30% 

ДО 2002 1000 855 5% 25% 

ДО 2012 5000 905 40% 12% 

НИНІ 18000 93% 90% 7% 
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Осіменіння 

Динаміка розвитку в Німеччині з 2006 року: 

 2017 2013 2006 

ВЕТЕРИНАРИ 24,6% 28,9% 36,7% 

ТЕХНОЛОГИ З 

ОСІМЕНІННЯ 

58,9% 58,7% 53,4% 

СПЕЦІАЛІСТИ З 

ОСІМЕНІННЯ 

ВЛАСНОГО 

ПОГОЛІВ'Я 

16,5% 12,4% 9,9% 

    

 

2.2 Оцінка якості сперми 

Аналіз сперми – рекомендовані показники       Еякулят (нерозбавлений) 

параметр до 2 років понад 2 роки 

консистенція від маслянистої до молочної 

колір cлонової кістки - білий 

динаміка  хороша динаміка, жвавий (активний) рух у 
формі хвиль або скупчень з темними 

згустками 

моторика руху вперед  ≥ 70 % 

сперматозоїди зі змінами < 20 %, ≤ 5 , ≤ 10 змін в головці 
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сперматозоїда  

показник pH 6,4 - 7 

щільність/мл. ≥ 600000 

об'єм/мл. ≥ 2 ≥ 4 

загальне число x 10
9

 
в середньому близько 6 

 

Консервація сперми 

Консервація свіжої сперми 

 використання розчинника з вмістом капронової кислоти 

 доза осіменіння: 2 - 5 млн. сперматозоїдів! 

 обробка порції, що використовується для інсемінації, азотним газом 

 здатність до запліднення сперматозоїдів близько 3 днів 

 застосування наразі в місцях високої концентрації ВРХ (наприклад, 

північно-західна Німеччина, Баварія) або в разі великої потреби у 

спермі елітних биків 

Кріоконсервація (TG-сперма) 

 найважливіші методи обробки сперми ВРХ 

 яєчний жовток в різних розчинниках як і раніше доволі придатний для 

вжитку  

 кількість сперматозоїдів на дозу: 15-25 млн., після розтавання – близько 

10 млн. живих сперматозоїдів (пороговий показник) 

 нові розчинники: на базі соєвих лецитинів  

витіснення яєчного жовтка у розчиннику? 

 

методика T: °C розчинник здатність до 
запліднення 

рідка сперма +5 цитрат натрію, ТРІС-буфер, 
молочний гліцерин з яєчним 

жовтком, антибіотики 

4 дні 

рідка сперма +15 до 
+25 

розчинник з капроновою 
кислотою 

+ глюкоза + антибіотики 

3 дні 
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TG-N2-сперма - 196 Гліцерин цитрат-натрію з 
додаванням фруктози, ТРІС-

розчинник


,  

соєві лецитини, антибіотики 

без обмежень 

 

Вплив числа сперматозоїдів на дозу на Non-Return-Rate (NRR) молочних 

корів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 суттєве зниження NRR в разі застосування низької кількості сперматозоїдів: 

менше 8 млн. сперматозоїдів на дозу 

 

2.3 Оцінка здатності до запліднення 

Симптоми тічки 

 «ревіння», неспокійна поведінка, потовиділення 

 спроби стрибати догори (підскакування) 

 зниження кількості молока 

 набухання піхви, тічковий слиз 

 

Система: Herd Navigator Delaval 

число сперматозоїдів на дозу 

NRR (%) 
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-> сечовина, бета-гідроксимасляна кислота  (BHB), прогестерон, LDH 

(лактатдегідрогеназа) 

-> висновки про тічку на основі параметрів молока  

Симптоми помилок у моніторингу тічки: 

 впродовж перерви в осіменінні здійснюється спостереження лише за 

кількома коровами, або воно взагалі не проводиться 

 висока частка корів, що потребують повторного осіменіння через 

більш як 42-46 днів 

 багато корів, котрі під час обстеження на тільність, виявляються не 

тільними. 

 

Симптоми помилок у моніторингу тічки: 

 Через 2-3 дні після осіменіння доводиться вдаватися до «повторного 

осіменіння» більш як 5 – 10 % корів. 

 Часовий проміжок між двома осіменіннями у більш як 10 % корів 

складає 25 – 35 днів. 

 Деякі корови отелюються на 3-6 тижнів раніше очікуваного терміну 

(нормальне отелення). 

Проте: без осіменіння тільності немає!! 

 

Допоміжні засоби діагнозу тічки 

 огляд із застосуванням дзеркал 

 вагінальна паличка 

 прилад для вимірювання тічки 

 тест на вміст прогестерону в молоці 

 вимірювання температури тіла 

 OestruFlash 

 тічковий пластир 

 Tail Paint 

 використання детекторних тварин 

 заміри на рухливість 

 заміри на активність рубця 

час: 24 години 
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 „Webcam“ 

 техніка стає кращою! 

 техніка змінює селекцію  

 досвід використання – 

вирішальний чинник подальшого 

розвитку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Штучне осіменіння – методи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEA Rescounter II 

AFI 

Pedometer + 

Track a Cow BouMatic 

HeatSeeker II 

Dairy Master 

MooMonitor/S

electDetect 

SCR HR 

день/Al2

4 

Цервікс 

Тазова кістка 
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a) Складання попереднього звіту 

1. порода, походження, вік 

a. порода: селекція схрещуванням чи лише як виняток 

b. походження: з метою уникнення схрещування близькоспоріднених 

тварин 

c. вік: важливо для самок до першого отелення/не тільних корів! 

звертати увагу на стан розвитку 

 

2. останнє отелення 

a. перебіг пологів 

b. післяпологовий період 

 

3. Симптоми тічки: що? коли? як? 

a. Перша тічка після останніх пологів  тривалість перерви? 

b. Часовий проміжок між двома останніми тічками 

c. Нинішня тічка: початок, симптоми 

 

4. Перше чи повторне осіменіння 

a. з'ясування вірогідності фертильності 

b. виявлення самця-батька від попереднього осіменіння 

(ситуація із здатністю до запліднення самця-батька?) 

 

b) Підготовка сперми (розморозка) 

 

Заходи 
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• Розморозка кристаликів  (38°C, водяна баня) 

o Мілкі кристали: близько 10 сек. 

(мотильність (моторика)  сперматозоїдів:  50%) 

• Висихання кристаликів 

• Вкладання кристаликів в апарат для осіменіння  

• Обрізання кінчиків кристалика 

• Накладання інсемінаційної гільзи 

 

c) Підготовка тварин 

d) Фіксація в решітці для годівлі 

e)  

 

 

 

 

 

 

 

Безпека праці в решітці для годівлі! Тварина повинна бути належним чином 

зафіксована!  

Чи присутній асистент під час осіменіння? 
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f) Осіменіння з ректальним контролем 

Техніка введення сперми, що використовується нині у всьому світі: інсемінація з 

ректальним контролем і фіксацією цервіксу. 

 

Цервікс зсувається у краніальному напрямку. Завдяки цьому згладжується 

слизова оболонка вагіни й полегшується введення інсемінаційної піпетки 

Техніка інсемінації: закладка сперматозоїдів з ректальним контролем 

•  Розсування статевих губ 

• Введення інсемінаційного апарата глибоко у вагіну 

• Проникнення рукою в пряму кишку 

•  Правильний захват і проходження цервіксу 

• Контроль пальцями правильного розташування кінчика інсемінаційного 

апарату 

• Інсемінація 

 інтрацервікальна 

 внутрішньоматочна  

 внутрішньорогова 

• вилучення й контроль апарату осіменіння 

•  ректальний масаж шийки матки (за необхідності – масаж клітора) 
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Застосування 

• глибоко внутрішньо-

маточно? 

• Fixed Time AI 

Підготовка й перепідготовка 

• на муляжі тварини 

• вебінари 
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Результати запліднення в залежності від місця закладки сперматозоїдів  

 

Місце закладки 

сперматозоїдів 

Макферсон, 1968 

NR 60/90 днів 

Моллер, 1972 

NR 49 днів 

Цервікс 63 % 57 % 

Тіло  матки 73 % 67 % 

Ріг матки 68 % 61 % 

 

g) Технічні помилки 

 

Якщо технік з осіменіння 
тягне цервікс занадто 
сильно до себе, слизова 
оболонки вагіни 
морщиться, і в цих 
зморшках може 
заплутатися апарат для 
осіменіння. 
 

 

 

Якщо цервікс береться 

занадто сильно в 

краніальному напрямку, 

відламується Orificium 

externum (зовнішнє устя) і 

його неможливо віднайти 

знову. 
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2.5 Штучне осіменіння й гігієна 

Проводити осіменіння можна: 

• з усіма здоровими тваринами з нормальною тічкою 

Не можна проводити осіменіння: 

• хворих тварин 

• тварин без тічки 

• тільних тварин 

 

З певними застереженнями можна проводити осіменіння: 

• тварин з неявними ознаками тічки (надто рано/надто пізно) 

• тварин з неявними ознаками хвороби (підозра на захворювання) 

• тварин сперматозоїдами  не високоякісних самців-запліднювачів 

 штучне осіменіння в разі існування застережень: завжди інформувати 

фермера й робити відповідні помітки в журналі осіменіння! 

 

Гігієна: 

• всі профілактичні заходи з метою збереження здоров'я поголів'я й 

запліднювача 

 чистота й повна стерильність від бактерій або її високий рівень на 

всіх ділянках штучного осіменіння 

• гігієна 

+ самців-батьків 

+ забору й обробки сперматозоїдів 

+ введення сперматозоїдів 

+ ветеринарна гігієна 

 

1.) Гігієна обслуговуючого персоналу 

• Перенесення інфекцій 

– Чистий робочий одяг:  

   Головні убори, чоботи, халати 

    використання робочої одежі підприємства? 

2.) Інструменти  

• для кожної операції введення сперматозоїдів слід застосовувати 

стерильні інструменти 

 стерилізувати після кожного використання??? 

• Одноразові предмети з точки зору гігієни дуже безпечні 

АЛЕ: дотримуватися вимог гігієни охорони довкілля!!! 
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3.) Техніка осіменіння 

• Тварина, що проходить запліднення, не повинна поранитися 

o кров пошкоджує сперматозоїди 

o можлива інфекція статевого апарату 

• Апарат  для осіменіння має вводитися у максимально можливому 

стерильному стані 

o передня третина апарату з осіменіння може торкатися 

«лише» чистої слизової оболонки 

4.) Технік із осіменіння 

– самозахист 

 небезпека інфекцій 

 заразні для людини: Ку-лихоманка, сказ, лептоспіроз, … 

– дотримуватись особистої гігієни після кожного відвідання 

підприємства 
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3. ШТУЧНЕ ОСІМЕНІННЯ Й АРГУМЕНТИ НА ЙОГО КОРИСТЬ 

Число корів (зелений колір) та частка корів, що пройшли осіменіння (синій колір) 

 

Цілеспрямована селекція 

безрогих порід шляхом 

застосування CRISPR/Cas9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штучне осіменіння й надалі зростатиме, бо: 

 збільшується кількість підприємств й вони не бажають упустити останні 

досягнення в селекції 

 розширюється підготовка техніків з осіменіння власного поголів'я 

 зростає застосування систем моніторингу стада 

o фіксація сплесків активності 

o розпізнавання ознак тічки і заходи із здорового утримання 

 

Nafta    AR/BR           Європа       Рос./Укр.         Індія CN/JP     Океанія 
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Аргументи на користь штучного осіменіння 

 уникнення/профілактика інфекцій тварин (інфекцій внаслідок парування) 

 забезпечення продуктами харчування 

 селекційний інструментарій: менеджмент стада (нинішній етап!) 
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4. ШТУЧНЕ ОСІМЕНІННЯ Й ПАТОЛОГІЇ 

4.1 Порушення репродуктивної функції 

Принципове положення: в разі росту виробництва  утримання, догляд та годівля 

мають вирішальне значення для фертильності корів! 

 

Динаміка виробництва молока й фертильності за останні десятиріччя  у 

США 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фертильність та вплив на тривалість використання 

 Причина відсіву: стерильність 20,5% у Німеччині в 2009 р.  -> головна 

причина відсіву 

 Вік корів: в середньому 4,7 років 

 Вік вибуття: в середньому 5,4 роки 

 Лактації: в середньому 2,8 
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Поповнення в залежності від паузи між пологами і наступною злучкою  

 

Головні причини поганої фертильності та високого 

рівня поповнення стада: 

 високе навантаження на фермера/співробітників  

 соціальні стреси тварин (висока скупченість, часті зміни в групі, особини 

низького рангу) 

 погане освітлення й погані кліматичні умови у корівнику 

 недоліки в спостереженні за тічкою  

 помилки в годівлі (перш за все негативний енергетичний баланс в період 

отелення)   

 ріст виробництва  

 недостатньо комфортні умови утримання корів  

 недоліки в менеджменті, пов'язаному з отеленням (спостереження за 

тваринами, заміри температури тіла, контроль прийому корму й поїння)   

 відсутність задокументованих діагнозів та обробки 

 поганий менеджмент стада! 

 

 

 

 

Поповнення у % 

Пауза між пологами й 

наступною злучкою у 

днях 



 

 

 

38 

5 найбільш важливих порушень фертильності: 

o затримання посліду   

o катар геніталій/ ендометрит/запалення матки  

o тиха тічка  

o цистит яєчника  

o загибель ембріона (плоду) 

1. Затримання посліду 

Проблема:  
• відсутність виходу плаценти через 12 годин 
• можливе захворювання загального характеру  
• втрата молока через обробку  
• надалі – часто катар геніталій  
• кожна третя корова з затриманням посліду вибраковується з 

підприємства через безпліддя 
Причина: 

• важкі пологи або двійня 
• аборти й передчасні пологи  
• порушення обміну речовин під час сухостійного періоду  
• дефіцит грубого волокна, вітамінів A, E, селену або бета-каротину:  
• забруднення нітратами 
• медикаментозне ініціювання пологів 
• ацидоз: порушення обміну на клітинному рівні 
• синдром «мобілізації жиру» 
• інфекції: BVD, BHV1, неоспора, лептоспіри, стрептокок піогенний. 

Терапія: 

• спроба прийняти пологи (сумнівний варіант)  
• внутрішньоматкові палички кожні 2-3 дні  
• відрізання звисаючих частин від затримання посліду й щоденні 

вимірювання температури від 39,5°C систематичний антибіоз 
(наприклад, цефтіофур)   

• гомеопатичні засоби як альтернатива (Sabina ) 
• на 20-й – 22-й день - ін'єкції простагландину 

Профілактика: 

• усунення можливих причин  
• оптимізація перехідної фази  
• прийом вітаміну E, селену до отелення  
• прийом кальцію в період отелення  
• пропіленгліколь  в період отелення  
• окситоцин тривалої дії після пологів 
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2. Катар геніталій, ендометрит, запалення матки 

 

Корови, які після отелення 

хворіють на запалення матки, 

пізніше стають тільними! 

 

 

 

 

 

Ступінь тяжкості ендометриту/запалення матки 

E1    слизисто-гнійний витік (частка гною < 50%)      

E2    збільшення розміру матки, гнійний витік 

E3   збільшення розміру матки, ,буро-червоні витоки 

E4   збільшення розміру матки, флуктуація з гнійним ендометритом 

Проблема:  

• може спостерігатися  ще на фазі очистки (10-20 днів p.p.)  
• важлива терапія на ранній стадії  
• блокує настання циклу   
• субклінічні форми катару геніталій часто не розпізнаються 

Причина: 

• затримання посліду та його причини 
• змішані інфекції неспецифічними бактеріями  
• недоліки в гігієні пологів  
• ожиріння перед отеленням 
• дефіцит енергії після отелення (NEB) 
• забезпечення організму білками 
• забруднення нітратами 
• брак каротину, марганцю, селену і т.д.  
• надмірний вміст калію, дієтичний катіон-аніонний баланс (DCAB) 
• інфекції (вірусна діарея (BVD), вірус інфекційного ринотрахеїту 

(BHV1), хламідії, Ку-лихоманка та ін.) 

Терапія: 

• В залежності від ступеня важкості:  
 3-й і 4-й ступінь: простагландин   
 перший і другий ступінь:  промивання матки антибіотиками: 

метрікур (Metricure) тотоцилін  або дезинфікуючі субстанції, 
наприклад: 

частка тільних корів 

trächtiger Kühe in % 

день лактації   

без ендометриту 

з ендометритом 

Endometritis 
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a. лотаген 4%.   
b. утерофертил (Uterofertil) 2% 

 
• Для одужання важлива регулярна циклічність 

 

 

Ендометрит першого ступеня – слизисті, гнійні 

витоки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ендометрит другого й третього ступеня – 

гнійний витік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ендометрит четвертого ступеня - піометра 
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Допоміжні засоби постановки діагнозу при ендометриті 

 

 

Метричний тест: в гумовій капсулі збирається 

слиз чи інші секреторні виділення 

 

 

 

 

 

3. Тиха тічка 

 

Проблема:  

• нечіткі симптоми тічки аж до повної відсутності тічки  

• більша тривалість періоду між отеленнями 

причина: 

• недоліки в утриманні й годівлі (освітлення, повітря, підлога, 

температура)  

• надмірне скупчення  
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• дефіцит енергії  

• ожиріння з наступним різким схудненням після отелення  

• поганий моніторинг тічки 

Заходи: 

• покращення умови тримання в корівнику 

• ведення календаря тічки  

• перевірка годівлі  

• гормональна терапія (простагландин (PGF); гонадоліберин (GnRH); 

синхронізація овуляції; спіраль) 

• контроль яєчників  

• за необхідності аналіз крові на вітаміни і сліди мікроелементів 

 

4. Захворювання яєчників 

 

 Хвороби яєчників: 

• затримка овуляції 

• атрезія фолікули  

• кіста фолікули  

1. кіста тека-тканини фолікули 

2. кіста лютеїнової тканини фолікули 

 Мікрокістозні дегенеративні процеси 

дистрофія яєчника  

а) затримка овуляції 

 

Визначення:  

Вилив фолікулярної рідини разом з яйцеклітиною відбувається не через 6 – 16 

годин після завершення періоду готовності до покриття (спарювання) а через 24 

години або на 3 дні пізніше  

 

Частотність: 

 Ø 10-15% від загального числа високопродуктивних корів 

 

Причина:  

• порушення гормонального балансу 

• надмірне або надто низьке забезпечення організму енергією  

• незбалансоване забезпечення мінеральними речовинами 

• брак бета-каротину  

• брак світла  

• генетично зумовлені недоліки гормональної системи 

Наслідки:  
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• процеси старіння яйцеклітини 
• зниження здатності до запліднення сперматозоїдів  

 запліднення не відбувається  
 повторні симптоми тічки після осіменіння (20-22 d)  

 
Терапія:  

• повторне осіменіння (не проводиться більш як через 48 годин після 
закінчення тічки)  

• гонадоліберин (GnRH) до осіменіння 
• в разі частої появи - усунення причин (годівля, утримання, стрес …) 

 

 

б) атрезія фолікула 

 

Визначення:  

Відсутність розриву стінки й виливання фолікулярної рідини з яйцеклітиною, 
зупинка у розвитку й зменшення сформованого фолікула   
 
Частотність: 

Ø 1-5% всіх тварин з повторними симптомами тічки 
 

Причина:  

• помилки в годівлі, утриманні, висока продуктивність (див. затримки 
в овуляції), як правило, брак лютеїнізуючого гормону ( LH)  

 
Симптоми:  

• передчасна зупинка симптоматики тічки до повного прояву основної 
фази тічки 

• ненормальний перебіг тічки (частково «тиха тічка») 

Терапія:  

• в разі необхідності – GnRH (гонадотропін-рилізінг-гормон) до 

осіменіння 

   

в) кіста яєчника/фолікули 

 

Визначення:  

Пухирі на яєчниках розміром > 25 мм впродовж тривалого часу 
 

• персистуючий фолікул Граафа, тобто фолікул тічки 

• одна чи багато камер  

• передовсім на третій – восьмий тиждень p.p., тварини з високою 

молочною продуктивністю (NEB) 

Проблема: 

• тварини, піддані осіменінню, вважаються тільними 

• відсутність циклу – відсутність ретракції (скорочення) матки  
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• кістозні утворення прокладають дорогу запаленню матки 

• чим довша тривалість їхнього існування, тим гірші перспективи 

одужання 

 

Причина:  

• генетичні та зумовлені поганою екологією хвороби 
• дефіцит енергії  
• стрес від перегріву (спеки) 
• надмір білка 

 

Профілактика: 

• усунення дефіциту енергії  

• відмова від різких змін у кормах 

 

Тека-кіста фолікула (Theka Zysten) 

Причина: 

 висока продуктивність (10-40% у 

стаді)  

 годівля, переведення на інший 

корм, надмір калію 

 недостатня кількість LH або ж не потрапляння LH у кров 

 

Ознаки: 

 німфоманічні прояви нині зустрічаються рідко  

 персистуюча фолікула >2,5 см, тонкостінна 

Терапія: 

 чим раніше почати терапію, тим кращий прогноз! 

 видавлювання «ранніх», тонкостінних форм кісти (спірно) 

 гормональне лікування   

- GnRH: рецептал, оварелін, гонавет, фертагил і т.д. 

- хоріонічний гонадотропін (HCG): овогест  

- прогестерон:   

• PRID (Progesterone Releasing Intravaginal Device) вагінальна спіраль або 

зажим (хомут) 7-10 днів 

• CIDR (Controlled Internal Drug Release device) зажим  7-10 днів 

• таблетки синхрозину на 12-18 днів 
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Профілактика: 

 Оптимальна годівля й утримання 

  

Кіста лютеїнізуючої тканини фолікули  

Причина: 

 передчасне виділення LH  

 попри зміни у формі стінки 

фолікули овуляції не 

відбувається 

 

Симптоми: 

 персистуюча фолікула > 2,5 см 

 товсті стінки ( > 3 мм завтовшки) 

 

Терапія: 

 здебільшого не потрібна  

 простагландин 

 при перехідних формах між кістою тека- й лютеїнізуючої тканини 

o комбінована терапія простагландином та  GnRH 

велика кіста матки, зліва й справа       3 кісти і 2 жовті тіла 

 

a) відмирання плоду (ембріону) 

Проблема: 

 відмирання плоду в межах перших 50 днів тільності  

 у 10-20% всіх випадків саме таким чином відбувається втрата тільності 

 відсутність помітних зовнішніх ознак 

 корови теляться поза рамками циклу 
 

Причина:  



 

 

 

46 

 спадкові дефекти (наприклад, аномалії розвитку або ж схрещування 

близькоспоріднених тварин) 

 інфекції (передовсім, вірусна діарея ВРХ (BVD), інфекційний ринотрахеїт 

ВРХ (BHV1)  

 запалення або ж неповна ретракція (скорочення) матки  

 гормональна недостатність материнської особини 

 фримартинізм 

 стрес внаслідок перегрівання (спеки) 

 ситуація дефіциту тварини-матері 

 

Терапія: 

 лише профілактика 

 в разі необхідності – програми щеплення проти BVD або BHV1  

 потрібний достатній сервіс-період (50-60 днів)  - в разі важких пологів або 

кесаревого розтину потрібно більше часу  

 перевірка режиму годівлі (наприклад, на бета-каротин взимку)  

 спіраль або зажим на четвертий день після осіменіння 

 

б) інші захворювання яєчника 

 пухлина  (ракові захворювання яєчника):  

  аденома граафових пухирців/фолікулома (німфоманія або 
відсутність статевої циклічності) 

 карцинома лютеїнових клітин ( відсутність статевої циклічності) 

 зумовлені особливостями матки порушення яєчника:  

 довша від норми лютеїнова фаза, зумовлена змінами слизистої 
оболонки матки (не виділяє простагландин)  

  зміни, зумовлені запалювальними процесами:  

 спайки, зрощення, абсцеси  

  кровотечі яєчника:  

 через видавлювання жовтого тіла 
 

 

 

4.2 Захворювання, що впливають на штучне осіменіння 

a) Захворювання печінки й синдром Бадда-Кіарі (BCS) 
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Яскраво виражений жировий гепатоз 

 

Взаємозв'язок між жировим гепатозом й кетозом 

Дані щодо фертильності (%) в разі порушень обміну речовин в 

період пізньої вагітності 

клінічний 
статус 

затримка 
посліду 

дефекти у 
ретракції 

(скороченні) 
матки 
-  до 14-го дня     
- до 45-го дня 

проблеми 
в роботі 

яєчника 

результативне 
перше 

осіменіння 
(%) 

здорова 8 10 7 1 44  

субклінічний 
кетоз 

10 27 33 13 17 

субклінічний 
гепатоз 

33 72 48 12 10 

клінічний 

синдром 
гепатозу 

57 100 100   
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Оцінка фізичних кондицій (синдром Бадда-Кіарі/BCS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 худа комплекція          оптимальна    ожиріння 

BCS потрібно проводити „щомісяця», в оптимальному варіанті – під час 

перевірки на продуктивність (сухостій / отелення / 6 тижнів p.p.)  

Мета:  оптимізація годівлі (корму) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Захворювання копит 

Хвороби, що уражають копита, безпосередньо впливають на фертильність! 

 отелення до першої тічки: на 6-12 днів довше 

 отелення до першого штучного осіменіння:  на 8-12 днів довше 

 KB-індекс: на 0,4 вищий 

 ZKZ на 12-18 днів довший 

Оптимальні фізичні кондиції породи Флекфі 

Fleckvieh 

Дні лактації 

Konditions-

note 

Оптимальний 

перебіг 
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 рівень відсіву на 6,2 % вищий 

 

Проблеми з копитами 

 

Підходи до вирішення 

Настил – сухий, зручна опора для ніг, м'який 

 

Мийка для копит – замкнута система – Eurotier 2008 
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Утримання в чистоті щілин – посипання боксів для лежання –  дотримання гігієни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запалення копит 

 Дифузне негнійне запалення основи шкіри копита – порушення обміну 

речовин, що проявляється на копитах 
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 Зумовлене помилками в годівлі, високим навантаженням, 

післяпологовими порушеннями або гострим маститом 

 Ризик хронічного запалення копит в разі повторних субклінічних приступів 
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5. ОРГАНІЗАЦІЯ ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ 

5.1. Програми синхронізації 

Розпізнавання тічки як обмежуючий чинник в менеджменті фертильності 

 Недостатній моніторинг тічки – головна причина низької репродуктивності 

у всьому світі.  

 Рівень розпізнавання не > 70 %, а на багатьох підприємствах < 50 %. 

 Допоміжні технічні засоби (наприклад, педометри, тічкові пластирі, 

прилади Heatime) дають змогу поліпшити або замінити моніторинг. 

 Проблема наявна в рівній мірі на великих і сімейних підприємствах. 

 

Причини недоліків у спостереженні тічки 

 Брак часу або надмірна завантаженість  

o ріст поголів'я корів -> менше часу на догляд/ спостереження за 

тічкою 

 Короткотривалі форми тічки 

o високопродуктивні корови Ø готовність до спарювання лише 7,3 

год. й 8,5 спроб 

o у молодняка/теличок натомість 10,7 год. і 17 спроб 

 Затухання тічкової активності 

o підвищення продуктивності -> вища частка корів з нижчою тічковою 
активністю 

o >50% всіх корів мають лише слабко виражені симптоми тічки 
o для <10% характерна достатньо тривала тічка з високою 

активністю (більш як 1,5 спроб/на годину при тривалості тічки > 7 
год.)    

 Коливання в тривалості циклу  

o близько 25% - цикл <18 або >25 днів 
o лише близько 50% - цикл 21 день 

Наслідки незадовільного спостереження за тічкою 

• зайва тривалість сервіс-періоду (> 85 днів p.p. 2,50 – 4 €/ в день) 

• ризик ожиріння в період пізньої лактації  

• програмування проблем з обміном речовин та фертильністю під час 

наступної лактації 

Молодняк/ телички  

• молодняк/ телички попри інтенсивне дорощування покриваються надто 

пізно 

• ризик ожиріння  
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• надто високий вік першого отелення (Ø 28.4 місяців у Німеччині)  

• витрати на місяць дорощування близько 70-75 € 

• збільшення відсіву через безпліддя або атрезію фолікули 

Молода тварина з ожирінням та ураженими ожирінням статевими органами 

 

Програми синхронізації як підхід до вирішення проблеми 

Синхронізація з тічкою – осіменіння з орієнтацією на тічку  

• програми застосування простагландину (PGF 2 apha 2 рази) без попереднього 

відбору 

• програми застосування простагландину з попереднім відбором 

• спіраль/зажим  

  

Синхронізація овуляції – осіменіння у визначені строки  

без моніторингу тічки (естрального циклу)  

• синхронізація овуляції (статевого циклу) 

• попередня синхронізація 

• повторна синхронізація 

• скорочена синхронізація, синхронізація, повторна синхронізація 

• (спіраль/зажим (хомут) 
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Простагландин (PGF 2 alpha): Програма без попереднього відбору  
 
Переваги:  
  

 застосування відбувається в залежності від циклів без попереднього 
обстеження 

 всі тварини можуть бути залучені до процесу осіменіння 

 моніторинг тічки необхідний лише після другої ін'єкції  

 вигідне з точки зору економії праці, передовсім у роботі з поголів'ям 
молодняка  

  
Недоліки:  
  

 результат щодо фертильності - близько 50%, тобто нижчий, аніж у 
програмах з попереднім відбором 

 непотрібна й нерезультативна обробка тварин з гінекологічними 
порушеннями (наприклад, ендометрит, ациклія, кістоз, тощо)   

 відсутня можливість довільної повторної обробки через ризик виникнення 
гормональних розладів 

  
Простагландин (PGF 2 alpha): Програма з попереднім відбором  

Переваги:  

 висока результативність (55-65%) завдяки попередньому відбору  

 близько 80% оброблених таким чином тварин здатні до осіменіння  

 низький рівень застосування препаратів (близько 1,3 ін'єкцій на тварину, 

що запліднюється) 

 уникнення непотрібної й нерезультативної синхронізації тварин з 

гінекологічними порушеннями (наприклад, ендометрит, ациклія, кістоз, 

тощо)   

 

Недоліки:  

 спостереження за тічкою хоча й скорочується до декількох днів, але все ж 

залишається неодмінною умовою  

 необхідність попереднього ректального обстеження тварин з метою 

відбору -> додаткові витрати 

 

Спіраль + PGF2 alpha 

Переваги:  

 застосування відбувається в залежності від циклу, тобто можливість 

залучення до обробки усіх тварин.  

 хороші результати в плані синхронізації й фертильності (55-65%). 
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 теоретично можливе осіменіння у встановлені строки (56 годин після 

зняття спіралі), але результат кращий при осіменінні з орієнтацією на 

тічку 

 можливість використання і для обробки молодняка (теличок) за 

допомогою застосування спіралі з попередньою обмоткою 

 можливість обробки тварин з порушеннями циклу 

  

Недоліки:  

 втрата спіралі у близько 5-10% корів, рідко у молодняка 

 порівняно часті вагінальні витоки проте без впливу на фертильність 

 

вилучення спіралі – тут: PRID Delta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синхронізація овуляції 

Переваги:  

 теоретично можливе використання в залежності від циклу   

 відпадає потреба в моніторингу тічки 

 можливість осіменіння  з орієнтацією на встановлені строки 

 можливість обробки тварин з порушеннями циклу, бо часто попри 

безуспішність першої спроби осіменіння відбувається запуск циклу 



 

 

 

56 

 хороші результати (близько 50%) корів з «тихою тічкою», що перебувають 

у циклі   

 

Недоліки: 

 при застосуванні в залежності від циклу – низькі показники фертильності 
(близько 30%) 

 біля 20% корів ще до другого прийому GnRH (впродовж 48 годин після 
прийому PGF) перебувають у стані тічки, тобто в разі осіменіння з 
орієнтацією на встановлені строки, будуть запліднені з запізненням 

 у близько 25% корів після другого прийому GnRH відсутня овуляція – 
тобто їхнє осіменіння в будь-якому випадку не дає результату  

 менш придатна для теличок/молодняка внаслідок недостатньої 
синхронізації хвиль дозрівання фолікул 

 

Загальні переваги синхронізації: 

 більш простий менеджмент роботи 

 фінансові аспекти: 2,50 – 4,00 € за кожний день сервіс-періоду > 90 днів 

p.p або 1,80 – 2,20 € за кожний день дорощування.  

 краща керованість віку першого отелення (24 - 26 місяців) – періоди 

отелення обмежуються 

 спостереження за тічкою може скорочуватися до кількох встановлених 

днів (не на вихідні) 

 вигідна насамперед у віддалених виробничих будівлях 

 особливо ефективна для великого поголів'я   

 можливість систематизації молодняка у групи в залежності від фізичного 

визрівання 

 

5.2 Перевірка на вагітність 

Методи обстеження на фертильність 

 прогестероновий тест  

 ультразвук 

 вимірювання PAG ("pregnancy-associated glyco-protein“/) 

 ректальне мануальне обстеження фертильності 

1. Прогестероновий тест  

 Через три тижні з покриттям (накладкою) з молока чи крові 

o низький показник – тварина напевне не вагітна 

o високий показник – тварина може бути вагітною; доказів немає 

o витрати біля 3-4 €, але не може застосовуватися як єдиний засіб  
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2. Ультразвук 

 раніше, аніж мануальний спосіб (на  25-29 день) 

 інші доказові критерії, аніж при мануальній пальпації  

 надійно! 

 обережно (без дії зовнішньої сили на плід)  

 додаткова інформація про плід (живий? кількість? деформації? стать?) 

 

33 дні       36 днів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Аналіз PAG (гормон фертильності) 

 через приблизно 30-й день після запліднення 

 надійний метод ( близько 95 %) 

 специфічний протеїн із клітин трофобласту слизової оболонки яєчника  

o конц. < 1 нг/мл. – тварина на 95 % не вагітна 

o конц. > 2 нг/мл. – тварина вагітна 

 Увага: з моменту останнього отелення має пройти не менше 90 днів  

 досі можливими були лише аналізи крові -> з 2014 року – можливий і 

аналіз молока  

 витрати -  5-6 €/1 аналіз 

 

4. Ректальне мануальне обстеження фертильності 

 Критерії можливості здійснення мануального обстеження 

o розмір яєчника або рогів яєчника  

o симетрія 

o консистенція 

 наповнення 

 переваги мануального обстеження 
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o можливість негайної реалізації 

o реалізація без особливого устаткування чи апаратури 

o можлива оцінка тривалості періоду фертильності 

o можливість негайного діагностування аномалій 

o наразі все ще найвища надійність після осіменіння за прийнятних 

затрат у часі і низький рівень витрат 

 

   ембріон 35 днів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матка без ознак фертильності 

повертається вручну в тазову 

порожнину 

Прощупування починається в 

місці розділу і закінчується на 

верхівці рога матки 

Кожний ріг матки ретельно 

прощупується товстим і вказівним 

пальцями 
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6. НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ 
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ДОДАТОК 

Щотижневий робочий план програми синхронізації 

Простагландин (PGF2 alpha) без попереднього відбору 

Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Субота Неділя 

 PGF      

       

PGF  - тічка й штучне осіменіння -   

 

Простагландин (PGF2 alpha) з попереднім відбором 

Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Субота Неділя 

 PGF  - тічка й штучне осіменіння -  

       

PGF  - тічка й штучне осіменіння -   

 

Спіраль/зажим + PGF2 alpha 

Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Субота Неділя 

Введення 

спіралі 

      

PGF Вилучення 

спіралі 

 - тічка й штучне осіменіння -  

       

 

Синхронізація овуляції 

Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Субота Неділя 

GnRH       

PGF  GnRH Штучне 

осіменіння 
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Скорочена синхронізація овуляції 

Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Субота Неділя 

GnRH       

PGF  GnRH Штучне 

осіменіння 

   

       

Овуляція з попередньою синхронізацією 

Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Субота Неділя 

PGF  GnRH     

 GnRH      

 PGF  GnRH Штучне 

осіменіння 

  

 

Ре-синхронізація (повторна синхронізація овуляції,що починається до 

обстеження на фертильність) 

Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця Субота Неділя 

26 – 33 

день після 

штучного 

осіменіння 

      

PGF  GnRH Штучне 

осіменіння 

   

       

 

- обстеження на тільність - 


