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Покращення відтворення корів метод активізації їх статевої 

функції 

Проблема відтворення стада залишається складною і важко 

вирішуваною. У багатьох високопродуктивних корів секреція гонадотропних 

гормонів, особливо після отелення, пригнічена, сповільнюється інволюція 

статевих органів. Все це створює передумови до виникнення післяродових 

захворювань, порушення функції яєчників і затримки першої статевої охоти. 

Нерідкі випадки припинення статевої циклічності після прояву 1-2 охот. 

Уміння підібрати відповідний препарат і оптимальний час для його 

використання зумовить успіх в запобіганні розладам функції статевих 

органів, а також в регулюванні термінів прояву статевої охоти і запліднення. 

Статеві гормони, природні і синтетичні - найбільша група біологічно 

активних речовин, яка широко використовується в активізації статевої 

функції корів. Для регулювання термінів прояву статевої охоти застосовують 

гестагени, простагландини і гонадотропні гормони, нерідко в комбінації з 

естрогеном. 

Введення гормональних препаратів групі тварин забезпечує настання 

статевої охоти синхронно у більшості з них. При цьому потрібно менше часу 

на виявлення охоти. Більше можливостей з'являється для поліпшення 

організації штучного запліднення і скорочення термінів його проведення. 

Метою досліджень було покращити відтворення корів у стаді 

активізацією їх статевої функції шляхом використання гормональних та 

біологічно активних речовин. Для проведення експериментальних 

досліджень були підібрані 2 групи, кожна з 11 корів. 

Коровам дослідної групи з метою підвищення загального біологічного 

тонусу і мобілізації захисних сил організму застосували вітамінний препарат 

«Тетравіт», який ін'єктували в дозі 10 мл внутрішньом'язово, трикратно з 

інтервалом між введеннями 7 днів. Тваринам обох груп незалежно від 

гормональної фази (дня) статевого циклу був ін'єктований препарат 

«Естрофан» в дозі 2 мл внутрішньом'язово (табл. 1). 



Вибірку корів після ін'єкції їм препарату «Естрофан» обох груп 

проводили за проявом ними клінічних ознак стадії еструсу статевого циклу і 

результатів ректального дослідження, яке проводили вранці і увечері. Корів, 

що не проявили стадію еструса статевого циклу, піддавали повторній ін'єкції 

препаратом «Естрофан» на 11-й день після першого введення даного 

препарату. 

Таблица 1 

Схема використання препаратів в період проведення досліджень 

 

Показники Препарати 

групи день обробки «Тетравіт» «Естрофан» «Сурфагон» 

дослідна 

1-й 10 мл 2 мл  

7-й 10мл   

11-й  2 мл  

14-й 10 мл   

за 1 год. до штучного 

осіменіння 
  5 мл 

контрольна 

1-й  2 мл  

11-й  2 мл  

 

В період дослідження корови, що проявили стадію еструса статевого 

циклу, знаходилися під ретельним спостереженням до прояву ними 

феномену статевої охоти. У міру прояву коровами дослідної групи цього 

феномену ін'єктували внутрішньом'язово препарат «Сурфагон» в дозі 5мл 

(25мкг) за годину до проведення їх штучного запліднення. 

В період проведення досліджень враховувалися тривалість періоду від 

першої ін'єкції препарату «Естрофан» до прояву коровами обох груп стадії 

еструса статевого циклу (у годинах), сервіс-періоду і індексу-запліднення. 

Ін'єкція препарату «Сурфагон» обумовило підвищення заплідненості 

корів дослідної групи (табл. 2). Вказаний препарат стимулює зростання 

концентрації в крові лютеїнізуючого гормону. Відбувається овуляція зрілого 



фолікула і вихід повноцінної яйцеклітини в оптимальні фізіологічні терміни 

при штучному заплідненні. 

Таблиця 2 

Результати стимуляції стадії еструсу статевого циклу та підвищення 

заплідненості корів при використанні «Сурфагону» 

Показники 
Групи 

контрольна, п=11 дослідна, п=11 

Сервіс-період 

Х ± S х  59,27±6,80 42,81±5,36* 

СV 47,32 44,02 

Lim 115-32 79-25 

Індекс запліднення 

Х ± S х  2,50±0,30 1,80±0,30** 

СV 27,42 23,50 

Lim 2-1 3-2 

 

Таким чином використання коровам дослідної групи препаратів 

«Естрофан» і «Сурфагон» обумовлює скорочення сервіс - періоду на 16,5 

днів і індексу запліднення на 0,7 в порівнянні з коровами контрольної групи. 

Апробовані на молочно-товарній фермі господарства «Естрофан» і 

«Тетравіт» в комплексі з іншими препаратами є ефективними засобами 

синхронізації і стимуляції стадії еструсу статевого циклу у корів. Отримані 

результати повністю узгоджуються з літературними даними з цього питання. 

 


