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АНОТАЦІЯ 

Наукова робота під девізом «Вівчар» 

Актуальність: В умовах трансформації економіки України внаслідок 

фінансово-економічної кризи більшість сільськогосподарських виробників 

стали неконкурентоспроможними. Аграрний сектор втратив свій виробничий 

потенціал знизився рівень рентабельності виробництв та платоспроможності 

сільськогосподарських підприємств, матеріально технічна база на сьогодні 

морально застаріла і не відповідає сучасним вимогам [5]. Аналогічні 

проблеми спостерігаються і в галузі вівчарства. Незважаючи на свою 

унікальність вівчарство в Україні зазнало найбільших втрат протягом 

останніх років і нині перебуває у фінансовій економічній кризі. [9]. 

  У Постанові Верховної Ради України від 11.02.2015 р. №182-VIII було 

визнано необхідність здійснення заходів щодо посилення координації 

проведення прикладних наукових досліджень у сфері аграрних наук 

організації використання отриманих результатів, формування сучасної 

інноваційної інфраструктури, реалізації пілотних проектів, інноваційно- 

інвестиційного розвитку аграрної галузі. Економетричне моделювання 

функціонування вівчарства дає змогу будувати стратегії для її регулювання і 

прогнозування [1].  

У зв’язку з вищезазначеним, актуальними є питання визначення 

ефективності різних медикаментозних способів корекції порушення 

репродуктивної функції вівцематок, зумовлених дефіцитом вітаміну А. 

 Мета дослідження: встановити причини порушення відтворення овець 

і визначити ефективність  методів   корекції репродуктивної функції у овець 

за дефіциту вітаміну А в крові та кормах. 

 Для досягнення мети було поставлено такі завдання: 

- провести дослідження і визначити стан відтворення поголів’я вівцематок в 

умовах фермерського господарства  залежно від функціонального стану 

тварин  та з’ясувати причини низької заплідненості вівцематок господарства.                                        



4 
 

- визначити ефективність методів корекції репродуктивної здатності 

вівцематок за дефіциту вітаміну А.                                                                            

- розрахувати економічну ефективність проведених заходів корекції 

репродуктивної функції у овець.      

Методика досліджень. Наукову роботу проведено упродовж 2017-

2018 років в умовах фермерського господарства «Агрофірма-Вівчар» 

Арцизького району Одеської області та на кафедрі хірургії, акушерства та 

хвороб дрібних тварин факультету ветеринарної медицини та біотехнологій 

Одеського державного аграрного університету. 

 Для з’ясування взаємозв’язку між біохімічним гомеостазом у 

вівцематок та заплідненням їх під час парувального сезону у піддослідних 

тварин відібрати проби крові за місяць до початку парування. Лабораторні 

дослідження морфологічних та біохімічних показників крові корів до  та 

після отелення  проводили в Обласній держаній лабораторії ветеринарної 

медицини за загальноприйнятими методиками. Всього досліджено 40 проб 

крові. 

 За матеріалами статистичної та ветеринарної звітності проведено аналіз 

стану відтворення вівцематок в умовах фермерського господарства. Для 

дослідження використовували овець (порід романівська і цигайська) віком 

1,5-6 років, масою 30-55 кг, а також одержаних від них ягнят. 

З метою з’ясування причин неплідності овець проводили аналіз умов 

годівлі та утримання тварин. Досліджували репродуктивні показники овець, 

зокрема, кількість отриманих ягнят у розрахунку на 100 самок, заплідненість 

і втрати при відтворенні (мертво народження і аборти), поширеність інтра- та 

постнатальних патологій і неплідності серед овець, а також захворюваність 

та збереженість ягнят до відлучення. 

Діаностику акушерської та гінекологічної патології у овець проводили 

методом загального клінічного, акушерського та гінекологічного 

дослідження тварин згідно методики акушерської та гінекологічної 
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диспансеризації, яка є загальноприйнято в Україні [16,20]. Всього досліджено 

379 овець. 

  Ефективність застосування медикаментозних методів корекції 

репродуктивної функції у овець визначали шляхом проведення науково-

господарського досліду на 3-х групах вівцематок (2 дослідні та  контрольна), 

за місяць до початку парувального сезону. В кожну групу за принципом 

аналогів включали по 20 вівцематок. В першу дослідну групу включали 

овець з гіпогонадизмом, а в другу – з гіполютеолізом (найбільш поширені 

репродуктивні патології, що призводять до неплідності). Вівцематкам  

контрольної групи для корекції репродуктивної функції використовувати 

тетравіт у дозі 5 мл триразово з інтервалом 7 діб і естрофан у дозі 0,2 мл 3 

рази з інтервалом 3 доби. Вівцематкам першої дослідної групи  

використовувати Кадагін (інтраабдомінально, у дозі 2 мл, 3 рази через 3 

доби) і естрофан (в/м у дозі 0,2 мл 3 рази з інтервалом 3 доби). Вівцематкам 

другої дослідної групи використовувати Каплаестрол (інтраабдомінально, у 

дозі 2 мл, 3 рази, через 3 доби і естрофан (в/м у дозі 0,2 мл 3 рази з 

інтервалом 3 доби).  

Загальна характеристика наукової роботи. Основний зміст наукової 

роботи викладено на 37 стр. комп’ютерного тексту і включає: анотацію, 

вступ, огляд літератури, результати власних досліджень, обговорення 

результатів власних досліджень, висновки і пропозиції, список використаних 

літературних джерел, що налічує 48 найменувань. Робота ілюстрована 7 

таблицями. 

Ключові слова: вівці, ягнята, репродуктивна функція, діагностика, 

профілактика, терапія, корекція, вітамінно-гормональні препарати. 
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ВСТУП 

Основними причинами втрат при відтворенні тварин є тимчасова чи 

тривала анафродизія, неможливість зустрічі та взаємодії статевих клітин 

після осіменіння, ембріон-та фетопатії, неповноцінність новонароджених. Ці 

питання необхідно розглядати з урахуванням паралельності існування 

проблем шляхом розроблення та впровадження системи діагностичних, 

лікувальних та профілактичних заходів, що забезпечать нормальний перебіг 

вагітності, родів та післяродового періоду у самок і створять оптимальні 

умови для розвитку ембріона, плода, новонародженого та забезпечать 

охорону їх здоров’я [3]. 

 Вівці  та кози є одними з найпоширеніших та перших видів 

одомашнених тварин, що мають пластичність, Мінливість і величезний 

потенціал адаптивності до різних умов. Вони характеризуються  високою 

господарською скоростиглістю, забезпечуючи ринок повноцінною 

продукцією. У зв’язку з цим, вівчарство і козівництво – полі продуктивні, 

традиційні  і стратегічні галузі аграрного сектору і промисловості України, 

добре поєднуючись з іншими. Плодючість овець більшості порід складає 120-

150%, а романівських 250-300% [18]. 

 Натомість, у сільському господарстві України кризові явища особливо 

негативно відбилися саме на цих галузях, що призвело до різкого зниження 

показників господарської діяльності. Значно скоротилося поголів’я, 

проблемою стало відтворення тварин, племінна справа. 

 У виникненні репродуктивних патологій провідну роль відіграють 

аліментарно-дефіцитні фактори і зокрема А-вітамінний дефіцит (Петров 

С.П., Кошевой В.П., 1990, 2003, 2011; Яблонський В.А., Таов І.Х., 1992; 

Федоренко С.Я., 2007; Цимерман О.О., 2008; Беседовський В.П., 2011; 

Науменко С.В., 2011). Недостатність вітаміну А (каротину) обумовлює зміни 

структури та функції статевих і ендокринних органів, а отже й втрати при 

відтворенні.Однак, механізмів впливу вітаміну А на репродуктивну функцію 

овець залишаються переважно нез’ясованими. 
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 У зв’язку з вищезазначеним, актуальними є питання визначення 

ефективності різних медикаментозних способів корекції порушення 

репродуктивної функції вівцематок, зумовлених дефіцитом вітаміну А. 

 Мета дослідження: встановити причини порушення відтворення овець 

і визначити ефективність  методів   корекції репродуктивної функції у овець 

за дефіциту вітаміну А в крові та кормах. 

 Для досягнення мети було поставлено такі завдання: 

- провести дослідження і визначити стан відтворення поголів’я вівцематок в 

умовах фермерського господарства  залежно від функціонального стану 

тварин і встановити причини  низької заплідненості вівцематок господарства.                                        

- визначити ефективність методів корекції репродуктивної здатності 

вівцематок за дефіциту вітаміну А.                                                                            

- розрахувати економічну ефективність проведених заходів корекції 

репродуктивної функції у овець.      

Предмет дослідження: визначення показників гомеостазу, клінічна 

оцінка прояву репродуктивної функції  овець в нормі та за дефіциту вітаміну 

А; розробка методів корекції порушень репродуктивної функції у овець, 

зумовлених дефіцитом вітаміну А, іх терапевтична та економічна 

ефективність. 

Методи дослідження: акушерсько-гінекологічна диспансеризація 

(клінічні: огляд, пальпація:  біохімічні: визначення окремих показників 

гомеостазу); статистичні, біометрична обробка цифрових даних. 

Практичне значення одержаних результатів: виявлення 

особливостей прояву репродуктивної функції у овець фермерського 

господарства, визначення причин ії порушення та механізмів розвитку. 

вивчення морфологічних, біохімічних показників крові овець до осіменіння 

дозволяє вчасно проводити комплекс лікувальних і профілактичних заходів із 

високою ефективністю.  
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1.Репродуктивна здатність овець. 

Розширене відтворення поголів’я овець в Україні з одночасним 

зростанням продуктивності тварин с одним із основних завдань подальшого 

підвищення конкурентоспроможності галузі. Вівці і кози є спорідненими 

видами тварин, у т.ч. й за більшістю репродуктивних особливостей, проте є й 

особливості, подекуди принципові (табл.1.1.). 

Таблиця 1.1.          Репродуктивні особливості овець та кіз 

Показники Вівці Кози 
Статева зрілість 7-10 (5-12) міс. 6-8 міс. 

Матка Двороздільна Двороздільна 
Тривалість статевого циклу 17 (13-19) діб 21 (17-24) доба 

Ритм статевого циклу 
Сезонно 

поліциклічні 
Сезонно 

поліциклічні 
Тривалість охоти 30 (18-48) год 30 (16-50) год 

Тип овуляції Спонтанна Спонтанна 

Початок овуляції 
20-30 год після 
початку тічки 

12-36 год після 
початку тічки 

Кількість яйцеклітин за овуляцію 1-2 2-3 
Процес пересування запліднених 

яйцеклітин у яйцепроводі 
3-4 доби 3-4 доби 

Імплантація 14-18 діб 10-11 діб 

Плацента 
Множина, 

десмохоріальна 
Множина, 

десмохоріальна 
Тривалість вагітності 144-151 діб 146-151 діб 
Кількість приплоду 1-2 1-3 

Маса приплоду 4-5 кг. 3-5 кг. 
Маса тварин при відлученні 10-20 кг 14-16,5 кг 

Вік відлучення 30-180 діб 55-70 діб 
Перша стадія збудження після родів Статевий сезон Статевий сезон 

Перше осіменіння після родів 
Перша тічка і 

охота 
Перша тічка і 

охота 

Оптимальний час осіменіння 
18-24 год після 
початку охоти 

Кожен день тічка 

 

Одним з основних моментів підвищення продуктивності тварин, як 

вважають В.П. Кошовий, П.М. Скляров та ін. [22] є отримання від них 



9 
 

приплоду як можна у більш ранньому віці. У зв’язку з цим рання статева і 

зрілість організму у овець та кіз є цінною біологічною особливістю. 

М.І. Харенко, С.П. Хомин і В.П. Кошовий довели, що плодючить 

залежить від породи, віку, умов годівлі й утримання та ряду інших факторів. 

Плодючить – породна ознака овець. Одні породи, наприклад романівська, 

фінський ландрас, кланфорест, колбред – багатоплідні. Самки цих порід 

зазвичай народжують по 2-3 ягняти. В інших порід (каракульських, 

курдючних) двійневість у середньому складає 10-15%, а трійні – явище 

рідкісне. У м’ясо-вовнових самок двійне вість у середньому складає 25-30%. 

Короткошерстні м’ясо-шерстні вівці більш багатоплідні, ніж довгощерстні 

[55]. 

Для складання помісячних і річних оборотів стада вихідними 

матеріалами є: план реалізації поголів’я; наявність (фактична або очікувана) 

поголів’я по статево-вікових групах на початок року; план осіменіння 

вівцематок і ярок і терміни їх ягніння; надходження приплоду, надходження 

поголів’я зі сторони для поповнення маточного стада. Оборот стада 

складають окремо по поголів’ю овець з різною якістю [54]. 

При закінченні розрахунків оборотів стада підраховують валовий 

приріст, живу масу поголів’я по статево-вікових групах на кінець року та 

живу масу отриманого приплоду і реалізованого поголів’я. Приріст живої 

маси поголів’я овець визначають із врахуванням середньодобового приросту 

та тривалості періоду. Валовий настриг вовни планують, виходячи із 

чисельності поголів’я в розрізі статево-вікових груп, який визначають в масі 

немитої вовни і в перерахунку на чисте волокно, виходячи з показників 

попереднього року. 

Терміни осіменіння і ягніння. Баранів-плідників починають використо-

вувати для осіменіння у віці і -1,5 ріку при живій масі 35-45 кг, ярок - в 

такому ж віці при живій масі 25-30 кг. Норма навантаження маток при 

природному паруванні на барана-плідника - 35-40 голів, при ручному - 50-60, 

при штучному осіменінні - 500-700 гол. 
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При інтенсивному веденні вівчарства доцільно застосовувати циклічне 

осіменіння маток, мета якого полягає в тому, щоб окіт у всіх отарах проходив 

у короткі терміни і різниця у віці ягнят не перевищувала декілька днів. 

Організація циклічного осіменіння вівцематок можлива тільки на великих 

фермах з однорідною по якості вовною. Перевага циклічного осіменіння 

вівцематок полягає в скороченні потреби в теплих вівчарнях для проведення 

скотів у кращому використанні приміщень і обладнання, в зниженні затрат 

праці в 1,5 – 2,5 рази та в зменшенні кількості баранів-плідників у структурі 

стада в 1,5 – 2 рази [58]. 

Найбільш відповідальним технологічним процесом у відтворенні стада 

є проведення ягніння, яке здійснюється у два терміни: зимовий і весняний. 

Зимовий проводять у січні – лютому, для чого готують теплі вівчарні, 

достатню кількість високоякісних кормів, підстилки та необхідний інвентар. 

З метою проведення зимових окотів осіменіння маток здійснюється в 

південних регіонах країни в серпні-вересні, в північних - в липні-серпні. 

Інтенсифікація галузі вівчарства вимагає впровадження ранньої 

відбивки ягнят, що досягається в результаті організації рівномірного на 

протязі року осіменіння та ягніння відповідної кількості вівцематок при 

інтенсивному їх використанні (до трьох окотів у два роки) і раціональної 

системи вирощування і відгодівлі молодняку (відбивка 40 % ягнят від маток 

в 1-3-денному віці, інших - в 40-денному віці) з наступним інтенсивним 

вирощуванням на замінниках молока і спецкомбікормах у батарейному і 

бройлерному цехах. 

Відомо, що ріст, розвиток ягнят і збереження приплоду багато в чому 

залежить від правильного формування сакманів, кількість яких при зимовому 

ягнінні визначається, головним чином, наявністю приміщень. Оскільки в 

другий період окоту (у березні) отара молодняку протягом доби 

утримувалася в приміщенні, бригада мала можливість збільшити кількість 

сакманів за рахунок використання другого приміщення (тимчасового) [29]. 
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Таким чином, в умовах підвищення рівня спеціалізації і концентрації 

вівчарства доцільно переходити на організацію укрупнених чабанських 

бригад. Більш сприятливі умови для організації укрупнених чабанських 

бригад складаються на півдні України, у степовій зоні, де рівень концентрації 

поголів’я овець вищий [37]. 

 

1.2. Причини порушення відтворної здатності овець. 

     Проблема неплідності серед овець і кіз можливо й не стоіть так 

гостро як у скотарстві, проте це не знижує актуальності питання. Більш того, 

у звʼязку з особливістю розмноження дрібних жуйних тварин (тривалий 

природний анеструс), чергова стадія збудження проявиться у наступний 

статевий сезон. Тобто вівця чи коза залишатимеся незаплідненою 9-10 міс. 

 Неплідність завдає значних збитків, обумовлюючи: 1) недоотримання 

приплоду; 2) зниження продуктивності; 3) неокупні витрати на годівлю й 

утримання неплідних (непродуктивних) тварин; 4) витрати на лікування 

неплідних тварин, їх додаткове осіменіння. У тваринництві збитки, завдані 

непилідністю, нерідко перевищують втрати, що виникають від всіх інших 

заразних і незаразних хвороб. Тому боротьба з неплідністю тварин є 

нагальним завданням науки і практичної ветеринарної медицини. 

 Неплідними вважають овець і кіз (включаючи фізіологічно зрілих ярок 

і кізочок до 12-18 міс. Віку, що не прийшли в охоту або не запліднилися 

протягом 20-30 діб від початку статевого сезону [27,35]. 

Як повідомляє П.М. Скляров, безпосередньо малопліддя самок може 

бути повʼязане зі зниженою генеративною функцією яєчників – виділенням 

меншої кількості яйцеклітин, придатних для запліднення) із-за низького 

рівня ФСГ у крові. Сприяючими факторами слід вважати недостність та 

неповноцінність годівлі (гіпо- та авітаміноз, голодування, одностороння 

годівля), неналежні умови утримання, осіменіння, використання неякісної 

спермии, травми вагітних самок (при групповому утриманні), споріднене 
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розведення, а також порушення процессу запліднення або підвищення 

ембріональної смертності [39,42]. 

Як відомо недостатня годівля чинить негативний вплив на показники 

гомеостазу та зокрема на репродуктивну функцію організму у тварин. 

Характерною особливістю деяких вітамінів та мінеральних речовин є те, що 

вони не синтезуються в живих організмах і повинні регулярно надходити з 

кормами і водою [3]. 

П.М. Скляров встановив, що порушення репродуктивної функції у 

овець і кіз в досліджуваних господарствах спричинюють неплідність та пери 

–анте-, інтра-, та постнатальні патології і зумовлені аліментарно-дефіцитним 

фактором, зокрема А-гіповітамінозом. За дефіциту вітаміну А зменшуються 

на 14,7% довжина, на 18,2% ширина та на 21,7% масса яєчників [45]. 

За вагітності в організмі самки відбувається ряд адаптаційно-

пристосувальних процесів, спрямованих на забезпечення адекватного 

перебігу гестаційного періоду, росту й розвитку плода. Така перебудова 

обумовлює зміни, у тому числі й у системі гомеостазу. Визначення цих 

показників може бути складовою моніторингових досліджень, а також 

основою розробки терапевтичних та превентивних заходів. 

Біологічна роль життєво необхідних мікроелементів та вітамінів зараз 

добре відома і не викликає сумніву [6]. Такі речовини як каротин (вітамін А) 

та цинк стали об’єктом підвищеної уваги. Тривалий дефіцит каротину 

(вітаміну А) призводить до значного зниження показників відтворної 

здатності тварин. Витрата вітаміну зростає у високопродуктивних тварин, в 

період вагітності і лактації [32].  

Серед ессенціальних мікроелементів особливе місце займає цинк. Він 

присутній у всіх клітинах організму, бере участь у різних метаболічних 

процесах, є складовою більше 200 ферментів [7]. 

Це зобов’язує спеціалістів в період вагітності слідкувати за станом 

годівлі та утримання овець, і якщо усунення причин порушень годівлі та 

утримання пов'язано з певними труднощами, і усунути їх неможливо, то 
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необхідно проводити фармакологічну корекцію. Саме це буде метою наших 

наступних досліджень [2,24,47]. 

О.С. Жулінська, С.Л. Дрозд  та ін.[12] провели дослідження з метою 

визначення залежності показника неплідності від віку у вівцематок порід 

асканійської селекції на сучасному етапі їх розведення. Дослідження тривали 

впродовж п’яти років або п’ять репродуктивних циклів (1 цикл = осіменіння 

+ ягніння). Обов’язковою умовою при розведенні даних порід є штучне 

осіменіння. Показник неплідності визначали за часткою тварин (% від 

призначеного до парування поголів’я), які не привели потомство. Окремо 

визначали частку неплідних тварин, які проявляли ознаки статевого 

збудження 1-4 дні поспіль за один або за кілька (2-3) послідовних фіксованих 

статевих циклів впродовж парувальної кампанії (категорія НСЗ), та частку 

неплідних овець, які не проявляли ознак статевого збудження (категорія 

НБСЗ).  

          Важливе значення в етіопатогенезі неплідності самок, зокрема, 

вівцематок і кіз має сперма. Сперма на сучасному етапі розвитку науки є 

актуальним об’єктом досліджень, що має широке значення як для біології, 

біотехнології, так і для еволюції життя щодо передачі інформації від 

покоління до покоління, забезпечення вічності життя [8].  

        В.М. Давиденко, Н.П. Чунсина [8] вважають, що головними вимогами 

для сперміїв є їх рухливість та здатність до запліднення яйцеклітини, а для 

цього необхідне визначення мітохондріальної активності (або ж наявність 

мітохондріальної недостатності) та стану генетичного коду (фрагментації 

ДНК). Особливу увагу зараз приділяють дії патогенів різного походження на 

сперматогенез в конкретних позиціях формування та розвитку сперміїв. У 

гуманній медицині в останні роки широко розповсюджене дослідження 

сперми за критеріями Крюгера та спермограми за нормативами ВООЗ.  

         У ветеринарній репродуктології застосуванням цих критеріїв бажано 

було б доповнити існуючі стандарти новими інформативними даними. Зараз 

у виробничих умовах застосовуються мікроскопічні методи оцінки 
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рухливості і виживання сперміїв, які є суб’єктивними і не завжди корелюють 

з запліднюючою здатністю сперми, яка прямо пов’язана з точністю 

комплексної оцінки та в значній мірі залежить від цілісності і стабільності 

цитоплазматичних мембран.  В.Ф. Осташко [34] довів, що за статистичними 

даними якість еякуляту та запліднююча здатність сперміїв не завжди прямо 

корелюють. Для вирішення цієї проблеми у гуманній медицині були 

розроблені методи з визначенням критеріїв Крюгера (Крюгера-Тайгенберга), 

мітохондріальної недостатності, змін генетичного коду. Саме вони дають 

можливість зробити висновок стосовно етіології зниження запліднюючої 

здатності (фертильності) сперміїв. Згадані показники можуть бути 

діагностичним тестом при визначенні патологій спермато- та андрогенезу.  

 

1.3. Методи відновлення репродуктивної функції у овець 

Удосконалення методів і способів відтворення тварин особливо 

актуально в умовах реформування сільськогосподарського підприємства, 

коли частково втрачений генофонд потребує особливо обережного  ставлення 

до себе, а старі організаційні форми штучного осіменіння стали 

неприйнятними [56]. Вивчення фізіологічної реакції самок під час їх 

доставки до місця штучного осіменіння показало, що стреси, які виникають у 

цьому разі порушують моторну функцію статевого апарату, негативно 

впливають на заплідненість. Вочевидь, що осіменіння тварин у їх 

природному середовищі, місцях їх безпосереднього утримання, можуть бути 

ефективними [48,50]. 

Репродуктивний цикл у овець і кіз має закономірні особливості, 

існування яких необхідно враховувати. Біологічні – сезона статева 

циклічність, виробничи – проведення осіменіння  стисло у короткі терміни. 

Тож контроль за результативністю осіменінь, а разом з тим з’ясування 

питань, пов’язаних з неплідністю розглядаються паралельно. Диспансерному 

огляду підлягають вівці, що не запліднилися. Розробляються для 
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застосування ефективні методики профілактики. Ризик роботи значний, 

незапліднена вівця (коза) вибуває із виробничого циклу на цілий рік [43]. 

У зв'язку з цим, необхідним є своєчасне виявлення репродуктивних 

патологій, пошук біологічно безпечних, терапевтично ефективних і 

економічно вигідних препаратів для їх усунення [41]. 

М.І. Звєряков [13] вивчив вплив комплексних вітамінних препаратів на 

вміст вільних амінокислот у сироватці крові та на перебіг родів у тварин і 

встановив, що комплексні вітамінні препарати декамевіт і тетравіт 

регулюють амінокислотний гомеостаз крові корів у запуску, а у овець під час 

підготовки їх до парування, що забезпечує нормальний перебіг родів та 

плодючисть. 

Упущення у відтворенні овець і кіз наносять господарствам 

економічний збиток, який перевищує витрати від усіх заразних і незаразних 

захворювань тварин. І ситуація тут вряд чи поліпшиться без широкого 

використання біотехнологічних методів корекції їх репродуктивної функції з 

використанням біологічно активних речовин [52]. 

 Вітаміни та мінерали являють собою біологічно активні речовини. 

Однак якість вітамінно-мінеральних добавок визначається тим, що вони 

повинні максимально зберігати цінність діючих речовин з моменту їх 

додавання до корму і до остаточного засвоєння їх в організмі [38]. 

Вітамінізація, яка проведена за 2 місяці до початку парувальної компанії в 

комплексі з активним моціоном позитивно відобразилася на відтворювальній 

функції  вівцематок і більш ефективним є використання тетравіту. 

Заплідненість становила 76 %, що на 38 % вище ніж у контролі [47]. 

В.П. Кошовий, М.М. Іванченко, Н. Турченко та С.П. Кудинова [56] 

розробили та апробували серію ін’єкційних стерильних препаратів (каролін, 

карток, карсеп) на основі природного бета-каротину на тваринах господарств 

Краснодарського краю і отримані результати підтвердили ефективність 

застосування Кароліна для профілактики акушерських захворювань.  
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П.М. Скляров, В.П. Кошевой запропонували використовувати 

комплексну схему лікування овець і кіз з порушенням репродуктивної 

функції шляхом активізації лізису жовтого тіла і стимуляції фолікулогенезу в 

яєчниках та активації реабілітаційних процесів у матці. Для цього 

застосовувати комплекс вітамінних і гормональних препаратів під час 

підготовки самок до парування [46]. 

Поліпшення заплідненості корів,овець і кіз після двох безрезультатних 

осіменінь, на думку С.Н. Слипченко, можливо досягти використанням 

синтетичного аналога рилізінг-гормону – препарату сурфагона або хоріо 

нічного гонадотропіну – хоріогоніну [50]. Застосування перед введенням 

сперми сурфагону самкам з   багаторазовими безрезультатними осіменіннями 

підвищило їх заплідненість  на 18,1 % порівняно з контрольними тваринами 

[46]. Отже, надзвичайно актуальною проблемою, яка потребує негайного 

вирішення, є профілактика неплідності поголів’я сільськогосподарських 

тварину господарствах усіх форм власності [38,46]. 

 

1.4. Заключення по огляду літератури. 

Аналіз літературних джерел свідчать про те, що однією з нагальних 

проблем відтворення овець і кіз є гінекологічні хвороби. Які зумовлені 

анафродизією і призводять до значних економічних втрат у тваринництві  із-

за недоотримання запланованого приплоду. Підвищення собівартості 

продукції та зниження рентабельності галузі вівчарства [3]. 

Однією з причин порушення здатності самки до розмноження є 

порушення функції яєчників. Вони можуть проявлятися гіпогонадизмом, 

передчасним лізисом жовтого тіла або, навпаки, затримкою його регресії  

(гіполютеолізом), а також кистозною регенерацією яєчників. [4]. 

 Отже, для виявлення порушень репродуктивної функції у овець і кіз, 

обумовлених аліментарно-дефіцитним фактором необхідно застосовувати 

комплекс діагностичних прийомів, що включають визначення фактичної 
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забезпеченості тварин поживними речовинами, зокрема, каротином, 

виявлення параметрів гомеостазу. Проведення акушерської й гінекологічної 

диспаесеризаціцї з використанням комп’ютерних програм диференціації 

гіпогонадизму та гіполютеолізу дає змогу об’єктивно оцінити стан 

відтворення у стаді тварин[20,22]. 

Тільки на основі всебічного вивчення усіх ланок причинної 

послідовності, синтезу та глибокого аналізу отриманих даних можна 

досягнути успіху при вирішенні проблеми неплідності худоби. Профілактика 

та ліквідація неплідності і яловості маточного поголів’я залишаються в 

тваринництві проблемою, вирішення якої вимагає повсякденної уваги. 

Усвідомлюючи всю неоднозначність ситуації, ветеринарні акушери України 

вважають її тимчасовою і не припиняють досліджень з наукового вирішення 

проблеми відтворення тварин [23,55,59].  

Ліквідація та ефективна профілактика неплідності являється одним із 

основних резервів збільшення поголів’я худоби в Україні і підвищення її 

продуктивності. Відомо, що сільськогосподарські тварини володіють 

значними потенціальними можливостями розмноження, тому підвищен ня їх 

плодючості - одна із основних практичних задач спеціалістів [25,49,53]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Стан відтворення  овець в умовах фермерського  господарства 

«Агрофірма-Вівчар» Арцизького району Одеської області 

 При аналізі стану відтворення поголів’я тварин досліджуваного 

фермерського господарства встановлено, що прояв репродуктивної функції у 

овець різної породи характеризується значною варіабельністю. Показники 

відтворення овець у приватному господарстві  ФГ «Агрофірма–Вівчар» 

Арцизького району Одеської області наведені в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1. Показники відтворення овець різних порід в умовах ФГ 

«Агрофірма-Вівчар» 
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Романівська порода 

2015-2016 169 87,0 128,6 8,6 4,4 94,9 

2016-2017 140 73,2 118,9 11,5 15,3 96,0 

Цигайська порода 

2015-2016 226 90,9 143,3 7,2 3,0 94,1 

2016-2017 239 77,2 121,9 14,8 8,0 95,5 

 

Аналізуючи данні таблиці 2.1. видно, що за 2015-2016 репродуктивний 

період ягнились вівцематок романівської породи 87,0 % самок від приз 

наченого поголів’я, а у 2016-2017 р.р. ягнились 73,2%. що на 13.8% менше. 

Показники відтворення вівцематкок цигайської породи суттєво відрізняються  
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від таких у тварин романівської породи. Так, за репродуктивний період 2015-

2016 р.р. ягнилось на 3,9% більше вівцематок, а за 2016-2017 р.р. на 4,0%  

більше самок ніж за ці періоди вівцематки романівської породи. Плодючість 

у вівцематок романівської породи у 2015-2016 репродуктивному періоді була 

значно  нижче ніж у овець цигайської породи – 128,6% проти 143,3%, що на 

14,7% менше. А у 2016-2017  репродуктивний період навпаки плодючість 

була вищою у вівцематок цигайської породи  на 3,0% і становила 121,9% 

проти 118,9%. 

Однак, аналізуючи плодючість вівцематок за останні два 

репродуктивних періоди відно, що у вівцематок незалежно від породи даний 

показник відтворення значно знизився у 2016-2017 р.р. – на 9,7% у самок 

романівської породи та на 21,4% у овець цигайської породи. 

Після завершення парувальної компанії найбільша кількість неплідних 

була  зареєстрована серед овець романівської породи – 13,0% і 26,8% 

відповідно за 2015-2016 р.р. та 2016-2017 р.р. репродуктивного періоду. 

Серед вівцематок цигайської породи неплідність становила 10,2% і 22,8% 

відповідно, що на 2,8% і 4,0% менше  неплідних, ніж у самок романівської 

породи. При цьому неплідність внаслідок прояву статевого збудження була 

вищою у вівцематок обох порід у 2016-2017 р.р. репродуктивного періоду і 

становила 11,5-14,8% від неплідних самок. Також неплідних овець без ознак 

статевого збудження реєстрували у самок обох порід у звітному 2016-2017 

р.р. репродуктивного віку – 15,3% і 8,0%.випадків. 

Збереженість молодняку до 3-4 денного віку була у ягнят романівської 

породи – 94,9% і 96,0%  від живих новонароджених. Серед новонароджених 

ягнят цигайської породи збереженість становила 94,1% і 95,5% , що на 0,8% 

та 0,5% нижче, ніж у новонароджених від вівцематок романівської породи. 

 Результати гінекологічного обстеження неплідних вівцематок 

наведенні в таблиці 2.2. 
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Таблиця 2.2. - Результати акушерської  і гінекологічної диспансеризації  

         вівцематок ФГ «Агрофірма-Вівчар» Арцизського району                    

Одеської облоасті 

Показники 

Фермерське 
господарство 

«Агрофірма-Вівчар» 

1. Кількість обстежених неплідних вівцематок 185 

2. Виявлено  акушерських захворювань, гол/% 
    у т.ч.:  
- патологічний перебіг окотів, гол/% 
- патологія післяродового періоду,гол.% 
- захворюваність новонароджених,гол/% 
аборт, гол/% 
мертвонародженість, гол/% 

 
70  /37,8 
12/17,2 
14 /20,0 
21/30,0 
9/12,9 
14/20,0 

3. Виявлено гінекологічних захворювань, гол/ % 
у т.ч. обумовлені: 
гіпогонадизмом,% 
лютеолізом,% 
інші патології неплідності,% 

115/62,2 
 

63/54,8 
34/29,6 
18/15,6 

 

Як видно з даних,  наведених в таблиці 2.2. за результатами 

акушерсько-гінекологічної диспансеризації із 185 вівцематок акушерські 

захворювання було реєстровано під час суягності та окотів у 70 випадків, що 

складає 37,8%. Найбільший відсоток припадає на захворюваність 

новонароджених –30,0%, патологію післяродового періоду  та 

мертвонародженість  по – 20,0% випадків. Найменше реєстрували аборти – 

12,9% та патологію окотів – 17,2% випадків. 

Гінекологічні захворювання реєстрували у  62,2% вівцематок, які були 

обумовлені анафродизією і багаторазовими безрезультатними осіменіннями. 

Анафродизія у вівцематок під час парувальної компанії була обумовлена 

лютеолізом (затримка лізису жовтого тіла в яєчнику) - 29,6% та 

гіпогонадизмом - 54,8% (недостатня функція яєчників – гіпофункція). На 

інші патології неплідності припадало у середньому - 15,6%.  
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Таким чином, за результатами акушерсько-гінекологічної 

диспансеризації овець в умовах ФГ «Агрофірма-Вівчар» основною 

проблемою у відтворені є акушерські та гінекологічні захворювання, 

наслідком яких є неплідність та зниження плодючості. 

 

2.2. Причини і патогенез порушення відтворної функції у овець 

Нами встановлено, що кормова база досліджуваного господарства 

представлена кормами місцевого походження. При цьому, як свідчать дані 

лабораторного дослідження, раціони є надлишковими за переважною 

кількістю складових, найчастіше реєструється дефіцит вітаміну Д і в 

поодиноких випадках – мікроелементів. Однак, при дослідженні окремих 

показників крові вівцематок перед початком парувальної компанії нами 

встановлено відхилення від норми вмісту вітаміну А (78,8%) і загального 

білка (19,4%). Результати біохімічного дослідження крові вівцематок перед 

початком парувальної компанії наведені в таблиці 2.3. 

 Таблиця 2.3.    Біохімічні показники крові дослідних вівцематок. 

Показники Норма І-дослідна ІІ-дослідна Контроль 

Загальний білок, г/л 72 – 86 70 ±2,2 71±2,0 69,5±2,8 

Глюкоза, ммоль/л 4,4 – 4,7 4,5 ± 0,2 4,6±0,3 4,5±0,05 

Резервна лужність, 
ммоль/л 

20,7- 28,9 20,3±0,09 19,5±0,2 18,5±0,08 

Кетонові тіла, 
ммоль/л 

0,34 – 1,2 0,30 ± 0,1 0,31±0,09 0,29±0,1 

Загальний кальцій, 
ммоль/л 

2,25 – 3,0 2,20±0,29 2,19±0,25 2,17±0,21, 

Фосфор 
неорганічний, 
ммоль/л 

1,45 – 2,1 1,40± 0,14 1,42±0,16 1,39±0,15 

Каротин, мкмоль/л 0,4 – 1,0 0,290±0,02 0,280±0,03 0,277±0,02 

Вітамін А мкмоль/л 4,2-7,0 2,64±0,22 2,83±0,24 2,69±0,27 
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   Аналізуючи результати дослідження крові вівцематок дослідних груп  

за два місяці до початку парувальної компанії, видно, що усі біохімічні 

показники були  нижче фізіологічної норми, а вміст глюкози був в межах 

фізіологічної норми. Проаналізувавши дані біохімічного дослідження крові 

неплідних вівцематок видно, що загалом показники знаходяться нижче меж 

фізіологічної норми. Спостерігається суттєвий дефіцит каротину та вітаміну 

А. Каротин в організмі вівцематок відіграє важливу роль у процесах 

відтворення. 

Протягом 3 міс. вивчали поширення основних форм неплідності. Було 

встановлено, що перед початком осіменіння неплідність виникала у 34,0% 

вівцематок і 42,0% ярочок. Головним чином це схудлі вівцематки, які 

протягом 25 – 30 днів від початку парувальної компанії не виявляли ознак 

стаії збудження  статевого циклу. 

Таблиця – 2.4. Поширення основних форм неплідності вівцематок в умовах 

ФГ «Агрофірма-Вівчар» Арцизького району Одеської області. 

Основні форми неплідності вівцематок 
Поширенність  % 

Вівцематки Ярочки 

Аліментарна неплідність 13 25 

Симптоматична неплідність 12 6 

Імунна неплідність 9 11 

 

Було встановлено, що перед початком парувальної компанії 

аліментарна неплідність виникала у 13% вівцематок і 25% ярочок. На 

ділянці осіменіння 12% вівцематок і 6% ярочок були з ознаками анафродизії, 

які виявлялись впродовж 25 днів і більше від початку осіменіння. Ці 

вівцематки входили в групу тварин з симптоматичною неплідністю. Крім 

того, було 9,0% вівцематок й 11,0% ярочок з імунною формою неплідності, з 
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ознаками німфоманії, кількість їх безрезультатних осіменінь від початку 

парувальної компанії становила від 3 до 6. 

.Показники неплідності вівцематок залежать не тідьки від породи, а й 

від їх віку. (Таблиця 2.5.) 

Таблиця 2.5. Залежність показника неплідності вівцематок різних порід від 

віку в умовах ФГ «Агрофірма –Вівчар». 

Не 
плідні 
вівці 

 

Вік вівцематок, роки , 
% 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Романівська порода 

Не 
порушен

ий 
статевий 

цикл 

10,5± 
3,35 

9,2± 
3,72 

6,8± 
3,02 

7,3± 
0,87 

8,6± 
3,55 

7,3± 
1,20 

13,8± 
6,22 

13,4± 
6,78 

0 0 

З 
анафрод

изією 

10,4± 
4,12 

7,0± 
2,38 

6,0± 
2,62 

3,4± 
2,34 

3,3± 
2,21 

2,8± 
2,18 

10,1± 
5,34 

9,6± 
6,83 

21,6± 
11,39 

100,0 

Разом 
20,9± 
7,20 

16,2± 
4,79 

12,8± 
5,36 

10,7± 
1,81 

11,9± 
5,57 

10,1± 
2,80 

23,8± 
6,60 

23,0± 
11,44 

21,6± 
11,39 

100,0 

Цигайська порода 

Не 
порушен

ий 
статевий 

цикл 

9,7± 
1,89 

7,3± 
0,66 

7,1± 
3,43 

5,2± 
1,56 

7,7± 
0,67 

10,5± 
4,55 

12,4± 
5,04 

9,4± 
3,97 

14,3± 
10,11 

45,8± 
24,08 

З 
анафрод

изією 

4,9± 
1,70 

1,6± 
0,67 

3,1± 
0,70 

1,4± 
0,79 

1,9± 
1,15 

5,4± 
3,20 

5,4± 
4,38 

4,2± 
2,55 

10,9± 
4,73 

18,8± 
13,82 

Разом 
14,5± 
3,36 

9,0± 
1,06 

10,1± 
3,91 

6,6± 
1,33 

9,6± 
1,54 

15,9± 
5,47 

17,8± 
9,26 

13,6± 
2,69 

25,2± 
11,19 

64,5± 
23,74 

 



24 
 

Найменший рівень неплідності вівцематки романівської породи 

демонстрували у 4-7-річному віці, вівцематки цигайської породи – у 3-6 –

річному віці. 

Найбільший показник неплідності у віці 2-3 роки було виявлено у 

овець романівської породи – до 37,1%, найменший по-казник у цьому віці 

демонстрували вівці цигайської породи – 23,5%. Ці дані вказують на більш 

пізніші терміни статевої та фізіологічної зрілості у овець вовнового напрямку 

продуктивності.  

Відсутність стадії збудження статевого циклу найбіше спостерігали у 

вівцематок романівської породи – 21,6% та 100% у 9-10 річному віці., в той 

час, як у вівцематок цигайської породи у цьму віці спостерігали анафродизію 

у 10,9% та 18,8% випадків. 

Таким чином, за результатаи аналізу стану відтворення поголівʼя овець 

досліджуваного фермерського господарства «Агрофірма-Вівчар» основними 

проблемами при відтворенні нами намии визнано неплідність, репродуктивні 

витрати, патології родів та післяродового періоду, спричинені недоліками в 

годівлі тварин, що обумовлюють у них аламентарно-дефіцитний стан. 

 

2.3. Ефективність корекції репродуктивної функції у овець за 

дефіциту вітаміну А в умовах фермерського господарства «Агрофірма-

Вівчар» Арцизського району Одеської області. 

 

Впровадження у виробництво комплексной терапии овець с 

гипогонадизмом и гиполютеолизом дало позитивні результати, щодо корекції 

репродуктивної функції у овець за дефіциту вітаміну А.  

Отримані результати проведення експериментального досліду наведені 

в таблиці 2.6. 
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Таблиця 2.6. - Ефективність корекції репродуктивної функції у овець за 

дефіциту вітаміну А. 

Групи 
тварин 

Проявили ознаки 
збудження,гол./% 

Заплід 
неність, 
гол.% 

Кратність 
обробок 

Термін від початку 
обробки до першої 
стадії збудження, 

діб 

Контроль 
За період дослідження (3-4 міс.) жодна з тварин не проявила 

ознак збудження 

Перша 
дослідна 

15/75,0 16/80,0 6,23 ±0,39 23,3 ± 1,91 

Друга 
дослідна 

14/ 70,0 15/75,0 3,77 ± 0,20 21,4 ± 2.42 

 

Як свідчать одержані дані, терапевтична ефективність комплексної 

терапії овець з гіпогонадизмом дорівнює 75,%, при заплідненості  80,0%, 

кратності обробок - 6,23±0,39, терміну від початку обробки до першої стадії 

збудження статевого циклу 23,3±1,91 доби. Натомість у контролі за період 

дослідження (3-4 міс.) жодна з тварин не проявила ознак стадії збудження 

статевого циклу. 

Упровадження комплексної терапії овець з гіполютеолізом дало 

наступні результати.Терапевтична еффективність комплексної терапії овець з 

гіполютеолізом становить 70,0 % при заплідненості  - 75,0 %. Кратність 

обробок становить 3,77 + 0,20. Термін від початку обробки до першої стадії 

збудження статевого циклу становить 21,40 + 2,42 доби, що на 1,9 діб менше, 

ніж у овець з гіпогонадизмом . В той же час в контрольній групі за період 

дослідження (3 - 4 міс.) жодна з тварин ознак стадії збудження статевого 

циклу не проявила.  

Таким чином, препарати, які використовували для корекції порушень 

репродуктивної функцииїїії овец, позитивно впливають на показники 

гомеостазу і органи статевої системи вівцематок, внаслідок чого 

забезпечується терапевтичний еффект на рівні 70,0 -75,0 % - у овец при 

заплідненості 75,0 -80,0 %.  
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 РОЗДІЛ 3. ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Відтворення стада овець пов'язане з формуванням маточного поголів'я, 

обгрунтуванням структури і обороту стада, визначенням строків осіменіння 

та ягніння маток, раціонального утримання і годівлі маточного поголів'я, 

організацією племінної роботи. Раціональна система відтворення стада у 

вівчарстві передбачає проведення таких заходів: досягнення встановленої 

структури стада, яка відповідає спеціалізації галузі; правильного формування 

отар і закріплення їх за чабанськими бригадами; ліквідації яловості маток; 

широкого впровадження штучного осіменіння у потрібні строки; своєчасного 

вибракування низькопродуктивного поголів'я та поповнення маточного стада 

більш якісним молодняком; забезпечення повноцінної та безперебійної 

годівлі тварин; організації раціонального утримання овець за високого рівня 

механізації виробничих процесів; збереження одержаного приплоду. 

Проведеними дослідженнями в умовах ФГ «Агрофірма–Вівчар» 

Арцизького району Одеської області нами встановлено, що плодючість  у 

2017 році знизилась на 13,8%, середній настриг вовни від вівцематки на 9,4-

8,0%, а від ярочки – на 20,3%. Молочна продуктивність вівцематок за 

лактацію знизилась на 13,7%, а жирність молока на 6,4%. 

За 2015-2016 репродуктивний період у ФГ «Агрофірма-Вівчар» 

ягнилось вівцематок романівської породи 87,0 % самок від призначеного 

поголівзя, а у 2016-2017 р.р. - 73,2%, що на 13,8% менше. Показники 

відтворення вівцематкок цигайської породи суттєво відрізняються  від таких 

у тварин романівської породи. Так, за репродуктивний період 2015-2016 р.р. 

ягнилось на 3,9% більше вівцематок, а за 2016-2017 р.р. на 4,0%  більше 

самок ніж за ці періоди вівцематки романівської породи. 

Плодючість у вівцематок романівської породи була значно  нижче ніж 

у овець цигайської породи – 128,6% проти 143,3%, що на 14,7% менше.

 Однак, аналізуючи плодючість вівцематок за останні два 

репродуктивних періоди відно, що у вівцематок незалежно від породи даний 
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показник відтворення значно знизився у 2016-2017 р.р. – на 9,7% у самок 

романівської породи та на 21,4% у овець цигайської породи. 

Після завершення парувальної компанії найбільша кількість неплідних 

була зареєстрована серед овець романівської породи – 13,0% і 26,8% 

відповідно за 2015-2016 р.р. та 2016-2017 р.р. репродуктивного періоду. 

Серед вівцематок цигайської породи неплідність становила 10,2% і 22,8% 

відповідно, що на 2,8% і 4,0% менше  неплідних, ніж у самок романівської 

породи.  

Збереженість молодняку до 3-4 денного віку була у ягнят романівської 

породи – 94,9% і 96,0%  від живих новонароджених. Серед новонароджених 

ягнят цигайської породи збереженість становила 94,1% і 95,5%, що на 0,8% 

та 0,5% нижче, ніж у новонароджених від вівцематок романівської породи. 

Однією з нагальних проблем відтворення є гінекологічні хвороби. Які 

обумовлюють анафродизію та призводять до значних економічних втрат у 

тваринництві їз-за недоотримання приплоду. Підвищення собівартості 

продукції і зниження рентабельності галузі [9,11,27]. Найбільш поширеною 

причиною порушення здатності тварин до розм ноження є порушення 

функції яєчників. Вони можуть проявлятися у вигляді гіпогонадизму, 

передчасного лізису жовтого тіла або, навпаки, затримки його регресії 

(гіполютеоліз), а також кистозної дегенерації яєчників [22,23].  

Проведеними дослідженнями встановлено, що в умовах 

ФГ»Агрофірма-Вівчар» гінекологічні захворювання реєстрували у  62,2% 

вівцематок, які були обумовлені анафродизією і багаторазовими 

безрезультатними осіменіннями. Анафродизія у вівцематок під час 

парувальної компанії була обумовлена лютеолізом (затримка лізису жовтого 

тіла в яєчнику) - 29,6%  та гіпогонадизмом- 54,8% (недостатня функція 

яєчників –гіпофункція). На інші патології неплідності припадало у 

середньому - 15,6%.  

Таким чином, за результатами акушерсько-гінекологічної 

диспансеризації овець в умовах ФГ «Агрофірма-Вівчар» основною 
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проблемою у відтворені є акушерські та гінекологічні захворювання, 

наслідком яких є неплідність та зниження плодючості. Отримані нами дані 

співвідносяться з даними, які отримали у своїх дослідженнях  В.П.Кошовой, 

П.М.Скляров, С.В.Науменко на поголів’і овець і кіз східних, центральних та 

південних областей України [21]. 

 Проаналізувавши дані біохімічного дослідження крові неплідних 

вівцематок, ми зробити висновок, що загалом показники знаходяться нижче 

меж фізіологічної норми. Спостерігається суттєвий дефіцит каротину та 

вітаміну А. Каротин в організмі вівцематок відіграє важливу роль у процесах 

відтворення. Ці відхилення спричинюють  певні порушення в обміні речовин,    

сприяють при цьому порушенню функції відтворення у овець. 

Протягом 3 міс. вивчали поширення основних форм неплідності. Було 

встановлено, що перед початком осіменіння неплідність виникала у 34,0% 

вівцематок і 42,0% ярочок. Головним чином це схудлі вівцематки, які 

протягом 25-30 днів від початку парувальної компанії не виявляли ознак стаії 

збудження  статевого циклу. Поширення основних форм неплідності овець в 

умовах ФГ «Агрофірма-Вівчар» співвідноситься з результатами 

гінекологічного обстеження вівцематок А.М. Айбазовим у Ставропольському 

краї [2]. 

В основі способів регуляції і корекції репродуктивної функції особлива 

увага приділяється використаню гормональних препаратів. Однак, 

використовуючи той чи інший  гормональний препарат, слід мати на увазі, 

що дія його на статеву систему самки може проявлятися по різному залежно 

від вихідного функціонального стану репродуктивних органів та 

гормонального статусу організму.  Неправильне, без урахування показань, 

введеня препарату може мати негативні наслідки [6, 7,10,14]. 

 Терапевтична ефективність комплексної терапії овець з 

гіпогонадизмом дорівнює 75,%, при заплідненості  80,0%, кратності обробок 

- 6,23±0,39, терміну від початку обробки до першої стадії збудження 

статевого циклу 23,3±1,91 доби, а у овець з гіполютеолізом становить 70,0 % 
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при заплідненості  - 75,0%, кратність обробок - 3,77 + 0,20, термін від 

початку обробки до першої стадії збудження статевого циклу -21,40 + 2,42 

доби, що на 1,9 діб менше, ніж у овець з гіпогонадизмом . В той же час в 

контрольній групі за період дослідження (3 - 4 міс.) жодна з тварин ознак 

стадії збудження статевого циклу не проявила.  

Терапевтична ефективність проведеної корекції відтворної функції 

овець з гіпогонадизмом і гіполютеолізом за дефіциту вітаміну А ми 

пояснюємо правильно підібраними препаратами та схемою їх введення. 

Характеристика препарату Кадагін. Препарат відповідає вимогам 

ТУ 24.4-1452420732-001:2008. В 1см міститься 10 мг каротину. Препарат 

призначений для профілактики та лікування тварин при гіповітамінозі та 

авітамінозі А, а також для підвищення репродуктивної здатності і нормалізує 

морфо-функціональний стан ембріонів і плодів; профілактує приховані 

аборти (ембріональну смертність); активізує родову діяльність та 

профілактує патологічні роди; підвищує показник заплідненості та кількість 

отримуваних новонароджених від самки. 

Характеристика препарату Каплаестрол. Препарат є олійним 

розчином каротиноїдів та сумарних естрогенів: й1 см містить 10,0 мг 

каротиноїдів та 1,0 мг естрогенів. Препарат каплаестрол необхідний для: 

нормалізації розвитку ембріонів і плода, профілактики антенапальної 

патології, профілактики патологічних родів, терапії тварин з післяродовими 

монадо- та метропатіями, підвищення життєздатності новонароджених, 

потенціалу їх розвитку. 

 

 

 

 

 



30 
 

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 

1. Порушення репродуктивної функції овець у ФГ «Агрофірма-Вівчар» 

Арцизького району Одеської області спричинюють неплідність і зумовлені 

аліментарно-дефіцитним факторами, зокрема А-гіповітамінозом. Плодючість 

вівцематок за останні два репродуктивних періоди незалежно від породи 

значно знизився у 2016-2017 р.р. – на 9,7% у самок романівської породи та на 

21,4% у овець цигайської породи. 

2. Після завершення парувальної компанії найбільша кількість неплідних 

була  зареєстрована серед овець романівської породи – 13,0% і 26,8% та 

серед вівцематок цигайської породи -10,2% і 22,8% . 

3. Збереженість молодняку до 3-4 денного віку була у ягнят романівської 

породи – 94,9% і 96,0%  від живих новонароджених. Серед новонароджених 

ягнят цигайської породи збереженість становила 94,1% і 95,5%, що на 0,8% 

та 0,5% нижче, ніж у новонароджених від вівцематок романівської породи. 

4. В умовах ФГ «Агрофірма-Вівчар» гінекологічні захворювання реєстрували 

у  62,2% вівцематок, які були обумовлені анафродизією і багаторазовими 

безрезультатними осіменіннями. Анафродизія у вівцематок під час 

парувальної компанії була обумовлена лютеолізом (затримка лізису жовтого 

тіла в яєчнику) - 29,6%  та гіпогонадизмом- 54,8% (недостатня функція 

яєчників –гіпофункція). На інші патології неплідності припадало у 

середньому - 15,6%.  

5. Терапевтична ефективність комплексної терапії овець з гіпогонадизмом 

дорівнює 75,%, при заплідненості  80,0%, кратності обробок - 6,23±0,39, 

терміну від початку обробки до першої стадії збудження статевого циклу 

23,3±1,91 доби. 

6. Терапевтична ефективність комплексної терапії овець у овець з 

гіполютеолізом становить 70,0 % при заплідненості - 75,0%, кратність 

обробок - 3,77 + 0,20, термін від початку обробки до першої стадії збудження 

статевого циклу - 21,40±2,42 доби, що на 1,9 діб менше, ніж у овець з 
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гіпогонадизмом . В той же час в контрольній групі за період дослідження (3 - 

4 міс.) жодна з тварин ознак стадії збудження статевого циклу не проявила.  

7. Економічна ефективність  корекції порушень репродуктивної функції  у 

овець за дефіциту вітаміну А в ФГ «Агрофірма-Вівчар» у розрахунку  на 1 

грн. затрат становила 15,60 – 12,83 грн. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

1. Для встановлення порушень репродуктивної функції в овець, обумовлених 

дефіцитом вітаміну А, застосовувати комплекс діагностичних прийомів, що 

включають визначення фактичної забезпеченості тварин каротином, 

виявлення параметрів гомеостазу, проведення гінекологічної 

диспансеризації. 

2. Для комплексного лікування овець з гіпогонадизмом використовувати 

Кадагін (інтраабдомінально, у дозі 2 мл, 3 рази через 3 доби) і естрофан (в/м 

у дозі 0,2 мл 3 рази з інтервалом 3 доби).  

3. Для комплексного лікування овець з гіполютеолізом використовувати 

Каплаестрол (інтраабдомінально, у дозі 2 мл, 3 рази, через 3 доби і естрофан 

(в/м у дозі 0,2 мл 3 рази з інтервалом 3 доби).  
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Додаток 1. 

Норми годівлі маток овець і баранів-плідників романівської породи, 

гол/діб 

Жива 
масса, 

кг 

Кормові 
одиниці 

Обмінна 
енергія, 

МДж 

Суха 
речовина, 

кг 

Перетравний 
протеїн, г 

Сирий 
протеїн, 

г 

Сіль 
поварена, 

г 

Холостий період і перщі 12-13 тижнів кітності 

50 1,05 12,5 1,75 95 160 10 

60 1,15 13,5 2 105 170 11 

70 1,25 14,5 2 115 185 12 

Останні 3-4 тижні кітності 

50 1,35 14,5 1,9 135 200 13 

60 1,45 16,5 2,1 145 215 14 

70 1,55 17,5 2,3 155 220 15 

Лактуючі, перщі 6-8 тижнів лактації 

50 2,2 23 2,3 230 350 16 

60 2,4 24 2,4 245 370 17 

Друга половина лактації 

50 1,6 16,8 1,9 145 220 13 

60 1,7 17,7 2 155 235 14 

Барани плідники в період парувальної компанії, турова технологія 

60 2,41 24,15 2,5 260 395 15 

70 2,52 25,2 2,6 280 425 16 

80 і 
більше 

2,73 27,3 2,8 300 455 18 

Барани плідники в період парувальної компанії, поточна технологія 

60 2,42 24,15 2,3 300 440 16 

70 2,62 26,25 2,5 325 480 17 

80 і 
більше 

2,84 28,35 2,7 350 515 20 
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Додаток 2. 

Норми поживних речовин для молодняку, гол/діб 

Жива 
масса, 

кг 

Кормові 
одиниці 

Обмінна 
енергія, 

МДж 

Суха 
речовина, 

кг 

Перетравний 
протеїн, г 

Сирий 
протеїн, 

г 

Сіль 
поварена, 

г 

Ярочки 

4‒6 0,9 8,9 0,85 108 145 5 

8‒10 1 10,5 1,1 120 176 7 

14‒18 1,1 11,2 1,3 125 180 9 

Ягнята 

4‒6 1,1 11,2 1 135 180 6 

8‒10 1,3 13,2 1,3 155 215 8 

14‒18 1,5 14,1 1,5 155 230 9 

 

 

Фото 1. Романівська порода овець 
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Додаток 3. 

 

 

 

 

Фото 2. Утримання вівцематки разом з ягнятами у підсисний період 
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