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ВСТУП 

Актуальність теми. У вирішенні м'ясної проблеми важливе місце 

відводиться свинарству як одній з найбільш ефективних галузей тваринництва, 

що обумовлюється біологічними особливостями свиней, які проявляються у 

високій їх багатоплідності, скороспілості та значній інтенсивності росту. 

Раціональне ведення даної галузі базується на зниженні показників неплідності 

маточного поголів'я, підвищенні заплідненості самок, отриманні максимальної 

кількості приплоду від кожної свиноматки та зменшенні ембріональної 

смертності [19, 57, 153]. Відтворювальна здатність значною мірою зумовлена 

морфофункціональним станом статевої системи свиноматок, що залежить від 

факторів навколишнього середовища, рівня годівлі та умов утримання [73, 198, 

77, 37]. 

Інтенсифікація відтворювальної здатності свиней практично неможлива 

без використання таких біотехнологічних заходів, як відновлення, стимуляція і 

синхронізація статевої охоти і овуляції у свиноматок із використанням 

різноманітних методів, засобів та фармакологічних препаратів, які впливають 

на фолікуло- і лютеогенез в яєчниках самиць [7, 24, 108, 202]. Широкого 

застосування для відновлення репродуктивної функції свиноматок набули 

гормональні препарати, білково-вітамінні та мінеральні добавки [4, 5, 6, 8, 32, 

39, 42, 51, 75, 280]. 

Але багато з цих способів є малоефективними, оскільки їх застосування 

передбачає ін’єктування, що потребує значних фізичних та фінансових затрат, 

зумовлює стресову ситуацію свиноматок,а також їх застосування може мати 

негативний вплив на статеву систему та організм самиць в цілому. 

Тому розробка нових та удосконалення існуючих схем використання 

біологічно активних, негормональних, екологічно безпечних препаратів для 

стимуляції відтворювальної здатності свиноматок залишається актуальним 

напрямом наукових досліджень, що є необхідною умовою за виробництва 

продукції свинарства. 
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Серед таких препаратів особливе місце посідають біологічно активні 

препарати нейротропно-метаболічної дії: Глютам, Глютам 1М, Стимулін-Вет та 

Нановулін-ВРХ, діючою речовиною в яких є глутамінат натрію, яка приймає 

участь в обміні речовин у нервовій системі та позитивно впливаю на 

репродуктивну систему сільськогосподарських тварин [38,183]. 

Наразі залишилося невивченим питання біотехнологічного способу 

регулювання відтворювальної здатності самиць за використання нейротропно-

метаболічних препаратів введених відразу після закінчення лактаційного 

періоду у свиноматок. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є частиною комплексних досліджень держбюджетної теми 

кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин Національного 

університету біоресурсів і природокористування України «Розробити 

теоретичні основи моніторингу продуктивності племінних ресурсів свійських 

тварин в Україні» (номер державної реєстрації 0114U000655). 

Мета та задачі досліджень. Мета досліджень полягала в розробці 

біотехнологічних способів стимуляції відтворювальної здатності свиноматок на 

підгрунті негормональних, біологічно активних препаратів. 

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі: 

– розробити схеми та дозу згодовування нейротропно-метаболічних 

препаратів Глютам 1М та Нановулін-ВРХ; 

– встановити вплив біологічно активних препаратів на заплідненість 

піддослідних свиноматок; 

– дослідити вплив препарату на показники відтворювальної здатності 

залежно від породи свиноматок; 

– визначити вплив препарату на показники відтворювальної здатності 

залежно від кількості опоросів у свиноматок; 

– визначити вплив нейротропного препарату на рівень глюкози в крові 

свиноматок в різні дні статевого циклу; 
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– дослідити динаміку фолітропіну, лютропіну, пролактину, прогестерону 

та естрадіолу в сироватці крові свиноматок; 

– дослідити зміни біохімічного складу крові свиноматок за використання 

нейротропно-метаболічного препарату; 

– визначити економічну ефективність застосування біологічно активних 

препаратів для стимуляції відтворювальної здатності свиноматок. 

Об'єкт досліджень: біотехнологічні схеми застосування біологічно 

активних препаратів для стимуляції відтворювальної здатності свиноматок 

після відлучення поросят. 

Предмет досліджень: біологічно активні препарати Глютам 1М та 

Нановулін-ВРХ, Інтровіт, свиноматки великої білої породи та ландрас, 

заплідненість, показники відтворювальної здатності, кров. 

Методи дослідження: біотехнологічні, зоотехнічні, біохімічні, 

статистично-математичні, економічні, аналітичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше встановлено, що 

нейро-гуморальна система свиноматок після відлучення поросят чутлива до 

нейротропно-метаболічних препаратів, оскільки після введенння препарату 

Глютам 1М підвищується їх заплідненість, багатоплідність, зменшується 

кількість мертвонароджених поросят та скорочується холостий період. 

Встановлено синергічну дію на статеву систему свиноматок 

нейротропно-метаболічного глутамату натрію та комплексу вітамінів з 

незамінними амінокислотами лізином і метіоніном в функціонально 

напружений період репродуктивного циклу самиць, а саме в фолікулярну фазу 

після відлучення поросят. Синергічна дія зумовлює підвищення фолітропіну, 

пролактину та інтенсифікує вуглеводний (глюкоза), білковий (загальний білок, 

сечовина) та жировий (холестерин) обміни.  

Вперше встановлено, що багатоплідність свиноматок, взаємозв'язана з 

концентрацією глюкози в крові після останнього дня підсисного періоду 

(r = 0,966, р ≤ 0,01). 
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Уперше досліджено, що введення свиноматкам під час осіменіння 

нейротропно-метаболічного препарату Нановуліну-ВРХ позитивно впливає на 

показники репродуктивної здатності. 

Наукова новизна одержаних результатів підтверджена чотирма 

патентами на корисну модель: № 89187, № 96140, № 101492, 

№ 112725 (додаток Б, В, Д, Е). 

Практичне значення одержаних результатів полягає у покращенні 

відтворювальної здатності свиноматок за використання розроблених 

біотехнологічних способів стимуляції відтворювальної здатності свиноматок 

біологічно активним препаратом Глютам 1М та Нановулін-ВРХ. Застосування 

вітамінного препарату в день відлучення поросят та згодовування на наступні 

три дні холостого періоду Глютам 1М сприяє вірогідному збільшенню 

заплідненості на 20–28,6 %, багатоплідності – на 1,3–1,9 поросяти та 

великоплідності – на 15,2–16,4 % за зменшення кількості мертвонароджених 

поросят в 3,5 рази. Введення свиноматкам нановулін-ВРХ під час осіменіння 

зумовлює тенденцію до збільшення заплідненості на 21,4 %, багатоплідності – 

на 2,2 голови, великоплідності – на 13,4 % та зменшення мертвонароджених 

поросят на одну голову. 

Розроблений біотехнологічний спосіб стимуляції відтворювальної 

здатності свиноматок впроваджений в ТОВ «Еліта» Білоцерківського району 

Київської області (додаток З). 

Матеріали дисертаційної роботи використовуються у навчальному 

процесі на кафедрі акушерства та хірургії Житомирського національного 

агроекологічного університету (додаток Ж). 

Затверджено методичні рекомендації «Стимуляція відтворювальної 

здатності свиноматок біологічно активними препаратами» на засіданні науково-

технічної ради Науково-дослідного інституту (НДІ) технологій та якості 

продукції тваринництва НУБіП України (протокол № 11 від 30 червня 2016 

року). 
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Особистий внесок здобувача. Матеріали дисертаційної роботи 

одержані в результаті власних досліджень автора. Дисертант особисто за 

консультативної допомоги керівника брала участь у розробці методики 

досліджень, провела статистичну обробку одержаних результатів, здійснила їх 

аналіз і узагальнення, сформулювала висновки та практичні пропозиції. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали досліджень викладено у 

доповідях, обговорено і схвалено на: міжнародній науково-практичній 

конференції молодих учених, аспірантів і докторантів «Наукові пошуки молоді 

у третьому тисячолітті. Новітні технології виробництва та переробки продукції 

тваринництва» (Біла Церква 15-16 травня 2014 р.); конференціії науково-

педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів «Актуальні 

проблеми розвитку галузей тваринництва та рибництва» Національного 

університету біоресурсів та природокористування України (Київ 25 березня 

2014; 22 березня 2015; 23–24 березня 2016); міжнародній науково-практичній 

конференції «Теоретичні та інноваційні розробки з генетики, розведення та 

біотехнології відтворення тварин» (Київ 26–28 листопада 2014 р.); міжнародній 

науково-практичній конференції «Теорія і практика годівлі 

сільськогосподарських тварин» (Київ 12-13 березня 2015 р.); ӀӀӀ міжнародній 

науково-практичній конференції молодих вчених «Актуальні проблеми наук 

про життя та природокористування» (Київ, 28-31 жовтня 2015 р.); 

всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми виробництва і 

переробки продовольчої сировини та якості і безпеки харчових продуктів» 

(Житомир 19-20 листопада 2015 р.); міжнародній науково-практичній 

конференції «Селекційно-генетичні та технологічні засади підвищення 

ефективності галузі свинарства» Миколаївського національного аграрного 

університету (Миколаїв 15–17 квітня 2015);VІ міжнародній науково-практичній 

конференції вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки у вирішенні 

актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і 

безпеки продовольства» (Київ 28-29 квітня 2016 р.); міжнародній науково-



11 

 

практичній конференції «Інноваційні технології годівлі на сучасному етапі 

розвитку тваринництва в Україні» (Дніпропетровськ 12-13 травня 2016 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 22 наукових 

працях, з яких 4 статті у наукових фахових виданнях України, 6 статей у 

наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних 

наукометричних баз даних, 1 стаття у науковому виданні України, включеному 

до міжнародних наукометричних баз даних, 2 статті у наукових виданнях 

інших держав, 1 стаття в іншому науковому виданні України, 4 патенти на 

корисну модель, 3 тези наукових доповідей та методичні рекомендації. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація викладена на 157 сторінках 

комп’ютерного тексту, складається зі вступу, огляду літератури, результатів 

власних досліджень, аналізу та узагальнення власних досліджень, висновків, 

пропозицій виробництву, списку використаних джерел, який включає 285 

найменувань, у тому числі – 52 іноземною мовою, містить 33 таблиці, 11 

рисунків та 7 додатків. 
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ОСНОВНА ЧАСТИНА 

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1 Ендогенні та екзогенні фактори, що спричиняють зниження 

відтворювальної здатності свиноматок 

 

У свинарстві, як і в інших галузях, пов’язаних з розведенням тварин, 

особливе значення відводиться питанням підвищення продуктивності 

маточного поголів’я та інтенсифікації процесів відтворення [57, 58, 153]. 

В умовах свинокомплексів біологічні особливості відтворювальної 

здатності свиноматок реалізуються не повністю. В цілому на відтворний 

потенціал свиноматок впливає ряд ендогенних (неплідність, кількість овуляцій, 

пренатальна смертність, вік осіменіння, гормональний статус, кондиція, 

генотип, розмір матки, інфекції) та екзогенних факторів (порушенням 

технології відлучення поросят, відсутність моціону, підвищення температури 

навколишнього середовища (особливо в літній період), мікроклімат 

приміщення, склад і якість корму та води, утримання). Всі ці фактори 

зумовлюють порушення рівня гормонального фону в організмі свиноматок, що 

призводить до зниження їх відтворювальної здатності [4, 36, 74, 104, 120]. 

У репродуктивному циклі свиноматок підсисний період зумовлює 

інтенсивність їх використання в технологічному процесі. Підсисний період 

залежно від технології утримання може тривати 21–60 діб [92, 120]. Відомо, що 

після відлучення поросят свиноматки приходять в статеву охоту в середньому 

через 5 діб. При цьому тривалість холостого періоду може коливатися від 3 до 

40 і більше діб [72, 245, 283]. 

Додавання до раціону свиноматок вітамінно-зародкового концентрату 

ячменю і ліпоєвої кислоти дозволяє скоротити тривалість холостого періоду на 

2,2 доби та підвищити заплідненість тварин від першого осіменіння [125]. 



13 

 

Швидке відновлення статевого циклу зумовлене переключенням 

лактаційної домінанти на статеву. Унаслідок цього гіпоталамус збільшує 

частоту секреції рилізинг-гормону, що стимулює синтез та виділення із гіпофіза 

в кров фолікуліна та лютропіна і розпочинається фолікулярна фаза статевого 

циклу [173,208]. 

Фактори зовнішнього середовища особливо впливають на молодий 

організм. Цей вплив починається вже з ембріонального розвитку. Лише 

оптимальні умови утримання та годівлі поросних та підсисних свиноматок 

можуть сприяти отриманню більшої кількості приплоду з високою 

життєздатністю та продуктивністю [198]. 

Однією з причин, яка порушує налагоджену систему виробництва 

свинини, вважають неплідність. Вона унеможливлює своєчасну заміну 

вибракуваних тварин ремонтним молодняком, планове формування 

технологічних груп і дотримання циклу відтворення [40,170]. 

Неплідність свиноматок може бути вродженою, тимчасовою та 

невідновною втратою їх відтворювальної здатності [197]. 

Найпоширенішими причинами вродженої неплідності у свинарстві є 

інфантилізм та гермафродитизм. Найчастіше спостерігають істинний 

гермафродитизм: одночасна наявність у тварини яєчників і сім’яників або 

однієї складної статевої залози, частина якої має будову яєчника, а інша – 

сім’яника. При цьому здатність до запліднення мають обидві статеві клітини 

[26].  

У свиноматок атрофія репродуктивних органів починається в 

середньому з восьмого опоросу. Цей період, як правило, пов’язаний з 

погіршенням заплідненості, збільшенням ембріональної смертності (> 10%), 

відсотком прохолостів (> 20%), кількістю мертвонароджених (> 5%) і випадків 

гіпотрофії новонароджених поросят, а також зниженням багатоплідності 

(< 8 поросят на опорос) [9, 33, 34, 43]. 

Основою ефективного відтворення свиноматок є їх повноцінна годівля 

[117, 162, 163]. Необхідно чітко контролювати збалансованість раціонів, 
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особливо в період перед заплідненням, упродовж поросності й лактації, 

запобігаючи як схудненню, так і ожирінню свиноматок [144]. 

Додавання до основного раціону 10 % зерносінажу замість 10 % 

кукурудзяного силосу сприяє підвищенню відтворювальної здатності 

свиноматок і збільшенню термінів їх використання [171]. 

Було встановлено, що додавання до раціону поросним свиноматкам 

препарату Сувар до 50 мг/кг сприяє поліпшенню репродуктивних функцій 

свиноматок, підвищенню збереженості та інтенсивності росту і розвитку 

поросят-сисунів [222]. 

Складаючи раціон свиноматок перед заплідненням, слід враховувати, 

що життєздатність яйцеклітин і ембріонів значною мірою залежить від 

повноцінної годівлі та стану організму свиноматок після відлучення, адже під 

час овуляції дозріває більше яйцеклітин, ніж народжується поросят. Так, 

у молодих свиноматок дозріває у середньому 15,7 (від 9 до 22), а у дорослих – 

20 (від 12 до 25) яйцеклітин. Однак уже через 48 год після овуляції значна 

їх частина гине: 6–7 % через брак енергії. На пізніших термінах (розвиток 

плодів) рівень ембріональної смертності із цієї ж причини сягає 15–30 %. 

Порушення внутрішньоутробного розвитку загалом спричиняють загибель 

близько 40 % плодів від потенційної їх кількості [20]. 

Нестача енергії є причиною ще однієї проблеми – затримки розвитку 

ембріонів. Як наслідок, свиноматка народжує фізіологічно недорозвинених 

поросят-гіпотрофіків. Новонароджені поросята з живою масою 0,5–0,9 кг 

значно відстають в рості. Їх жива маса і середньодобові прирости в 1,5–2,0 рази 

менші, ніж у більших ровесників, а збереженість складає 12–53 % [96, 226]. 

Гіпотрофія уповільнює темпи встановлення самостійних функцій, 

знижує стійкість новонароджених до дії несприятливих факторів зовнішнього 

середовища, затримує ріст та розвиток поросят. Поросята-гіпотрофіки також 

частіше хворіють на диспепсію, колібактеріоз, респіраторні та інші 

захворювання [189]. 
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Додавання до основного раціону свиноматок і поросят біостимулятора у 

вигляді сухого подрібненого щавеля шпинатного Румекс К-1 сприяє 

збільшенню багатоплідності та молочності свиноматок, збереженості і 

приростам живої маси молодняку поросят [126]. 

З іншого боку, перегодовувати свиноматок також не слід, адже і в худих, 

і в жирних тварин під час овуляції виділяється мало яйцеклітин, порівняно 

з біологічним потенціалом. При цьому більшість із них містить недостатньо 

речовин, необхідних для успішного запліднення, дроблення зиготи, імплантації 

ембріонів та фізіологічного перебігу поросності [139]. 

Однією з найбільш частих причин безпліддя свиноматок є порушення 

функції яєчників. Зниження функціональної активності статевих залоз і 

порушення статевого циклу у самиць пов’язано з недостатньою 

функціональною активністю гіпоталамо-гіпофізарної системи та матки [79,82]. 

Інколи фолікулярні кісти плутають з поросністю (особливо коли свиноматкам 

масово роблять УЗД-діагностику поросності). Тварини з цією проблемою 

приходять в охоту через кожні 10–12 діб, тому точна діагностика допоможе 

вчасно вибраковувати холостих свиноматок. Найчастіше у свиноматок 

виникають комплексні порушення функції репродуктивних органів, які 

проявляються в метрит-мастит-агалактії (ММА), атонії матки, затримці 

посліду, ендометриту, що зменшують можливість запліднення тварин [56, 112, 

116, 148, 168, 172,186, 187, 224, 225]. 

В основі всіх порушень обмінних процесів в організмі свиноматок, 

лежить розлад нейро-ендокринної регуляції статевої циклічності [94, 147, 242] в 

різні періоди репродуктивного циклу [31, 79, 80, 281]. Наявність синдрому 

метрит-мастит-агалактія в значній мірі порушує функцію гіпофізу, щитовидної 

залози і яєчників [89, 190]. Явище чого деякі дослідники відзначають зниження 

рівня тироксину в крові, підвищення концентрації прогестерону за незмінного 

рівня естрогенів в крові [22, 89, 228]. 
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Встановлено, що виникнення і розвиток метриту і маститу у свиноматок 

може бути припинено в перинатальному періоді шляхом введення вітамінів А, 

Д, Е, С і мікроелементу селену [98, 143, 236]. 

В результаті осіменіння фізіологічно незрілих ремонтних свинок, 

подовження підсисного періоду, застосування різних гормональних препаратів 

з метою покращення показника заплідненості та багатоплідності у свиноматок 

розвивається експлуатаційна патологія статевої системи [9, 11].  

Унаслідок порушень технології штучного запліднення, таких як 

використання неякісної сперми (рухливість сперміїв менше 7 балів і 

концентрація у спермодозі менше 3 млрд), осіменіння не в стадії збудження 

(50–60 % помилок), запліднення уже поросних тварин, одноразове осіменіння 

маток, виявлення стадії збудження та запліднення, не використовуючи кнура-

пробника, порушення правил асептики під час введення сперми, багаторазове 

використання одноразових інструментів розвивається штучно набута 

неплідність [198]. 

На організм свиноматок також істотно впливають температура, 

освітлення, вологість, концентрація шкідливих газів у повітрі та швидкість його 

руху [74]. 

Так, підвищення температури в цеху осіменіння (більше 22°С) негативно 

впливає на функціональну діяльність репродуктивної системи свиноматок. 

Відбувається гальмування фолікулогенезу, порушуються статеві цикли («тиха 

охота»), в результаті чого зменшується кількість фолікулів, які овулювали. Тоді 

в господарстві погіршується відсоток заплідненості та багатоплідності 

свиноматок, що спричинене порушенням транспорту сперми у статеві органи 

самок, подовжується час капацитації сперміїв, збільшується відсоток 

прохолостів, ембріональної смертності та абортів [91]. 

Висока температура в цеху опоросу спричиняє біологічну депресію 

свиноматок, виснаження, слабку родову діяльність, зменшення інтенсивності 

переймів і потуг. Як наслідок, опорос триває довше (більше 6–12 годин), паузи 
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між виведенням поросят збільшуються (> 20 хв.), відсоток мертвородів зростає 

на 10–15 % [137, 235]. 

Отже, фактори, що спричиняють зниження відтворювальної здатності 

свиноматок є досить різними і, перш за все, пов`язані з годівлею та утриманням 

тварин, порушенням правил організації та проведення осіменіння. Всі ці 

причини призводять до морфофункціональних змін в органах статевої системи, 

що знижує відтворювальну здатність тварин.  

 

1.2 Нейрогуморальна регуляція репродуктивної здатності свиней 

Репродуктивна функція організму самок сільськогосподарських тварин 

спрямована на збереження виду тварин і є однією з головних. Її особливістю 

для даного виду ссавців є полі- та моноциклічність. Ритмічний прояв 

естрального циклу через певний період часу у свинок, що досягли статевої 

зрілості, знаходиться в безпосередній залежності від центральної нервової 

системи та її взаємодії з ендокринною системою [18, 53,72,110, 141]. 

В даний час в біологічній науці накопичилися численні 

експериментальні та клінічні дані про роль кори головного мозку, гіпоталамо-

гіпофізарного комплексу, яєчників і матки у регуляції відтворної системи у 

самок домашніх тварин. Кожна ланка проявляє свою дію з певною 

періодичністю, в певний час залежно від фази статевого циклу [67, 68, 103, 151, 

185, 241]. 

Вивчаючи гормональні взаємовідносини в організмі тварин, у тому числі 

і на прикладі гіпофіз-гонадної системі, М. М. Завадський (1963 р.) розробив 

концепцію про плюс-мінус взаємодії, яка в даний час поширена і на інші рівні 

організації нейрогормональної системи [52]. 

Завдяки нейрогуморальній регуляції фізіологічних процесів, у тому 

числі відтворювальної здатності, центральна нервова система ссавців отримала 

можливість більш досконало здійснювати свої функції.  

Центральна нервова система координує і регулює відтворну функцію, а 

також структурну організацію залоз внутрішньої секреції, що здійснюється 
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через гіпоталамус, який забезпечує функціональний зв'язок головного мозку з 

ендокринною системою [85, 102, 119, 185, 225, 273]. 

Роль гіпоталамусу в регуляції циклічної репродуктивної функції тварин 

була виявлена в результаті відкриття в гіпоталамусі фізіологічно активних 

речовин – нейрогормонів (рилізинг-гормони, рилізинг-фактори), які 

безпосередньо впливають на синтез і секрецію гормонів гіпофіза [230, 231, 

239]. Ці нейросекрети утворюються в специфічних клітинних скупченнях – 

ядрах гіпоталамуса. У передньому відділі гіпоталамуса розташовуються 

супраоптичні, паравентрикулярні, передні перивентрикулярні і 

супрахіазматичні ядра [275, 277, 278]. 

Завдяки тому, що нейросекреторні клітини поєднують нервову і 

ендокринну функцію, в гіпоталамусі відбувається перемикання початкового 

нервового імпульсу в гуморальні ланки еферентних ланцюгів. Гіпоталамічна 

регуляція статевого циклу свиноматок відбувається через секрецію 

гонадотропін-рилізинг гормонів (Гн- Рг) зумовлюючи синтез та виділення з 

гіпофізу гормонів лютропіну (ЛГ) та фолітропіну (ФСГ) [185].  

За дослідженнями науковців цей процес здійснюється наступним чином: 

нервові закінчення з гіпоталамуса виділяють нейрогормональні речовини в 

капіляри первинного сплетіння портальної системи серединного узвишшя, і 

переносяться через гіпофізарну ніжку в синуси передньої долі гіпофіза, де 

впливають на секреторну активність гіпофізарних клітин [234, 237, 253, 259]. 

Під дією рилізинг-гормонів гіпоталамуса в гіпофізі починають 

синтезуватися гіпофізарні гормони [263, 272]. У передній частині гіпофіза 

виділено 7 різних гормональних речовин, білкової або пептидної природи. 

Синтезовані передньою часткою гіпофіза, гормони називають тропними, так як 

основне призначення їх полягає в регуляції функції периферичних ендокринних 

залоз. До тропних гормонів відносяться: адренокортикотропний (АКТГ), 

тиреотропний (ТТГ), лютеїнізуючий (ЛГ), фолікулостимулюючий (ФСГ), 

соматотропний (СТГ), ліпотропіний і пролактини [154]. За хімічною будовою 

фолітропін і лютропін є глюкопротеїдами. Фолітропін надає стимулюючу дію 
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на ріст і розвиток фолікулів, проліферацію клітин гранульози [251]. Лютропін 

стимулює морфологічні процеси в яєчнику, як і фолітропін. Завдяки лютропіну 

і фолітропіну в яєчниках самок сільськогосподарських тварин відбуваються 

дозрівання граафових фолікулів до овуляції. Під безпосереднім впливом 

лютропіну відбувається розсмоктування стінки фолікула, а на місці 

овульованого фолікула через кілька діб утворюється функціонально активне 

жовте тіло. 

Лютеїнізуючий гормон, крім стимуляції овуляції фолікулів та 

лютеїнізації клітин гранульози і теки, відіграє важливу роль у контролі 

скорочення яйцепроводу [269]. 

Початковий ендокринний імпульс, який сприяє початок росту і розвитку 

фолікулів, відбувається в першій половині другої декади статевого циклу. У 

цей період відбувається короткотривале збільшення концентрації 

гонадотропінів фолітропіну і лютропіну в крові тварин. Завершивши ріст і 

розвиток, фолікул досягає великих розмірів і випинається над паренхімою 

яєчника [157]. Під безпосереднім впливом гонадотропних гормонів процес 

дозрівання фолікула закінчується, відбувається розрив його стінки, яйцеклітина 

виходить з фолікулярної порожнини, остання спадає, відбувається лютеїнізація 

клітин гранульози, починає формуватися жовте тіло. Перші стадії формування 

жовтого тіла починаються з інтенсивної проліферації і гіпертрофії клітин, їх 

пігментації, розростання кровоносних судин і клітин theca interna. Стадія 

проліферації і васкуляризації триває кілька діб і з 7-ї доби після овуляції 

починається фаза розквіту жовтого тіла, секреція прогестерону, прогестинів та 

естрогенів [199, 238, 271]. 

Жовте тіло відіграє специфічну роль в ендокринології поросності 

завдяки синтезу і секреції прогестерону, який має значний вплив на процеси 

запліднення, ранній ембріональний розвиток, дозрівання ооцитів, овуляцію, 

транспорт гамет і ембріона, ділення, гаструляцію та імплантацію. Занадто 

високий рівень прогестерону в період еструсу може призвести до значних змін 

фолікулярного та порушення ембріонального розвитку, що може призводити до 
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ембріональної смертності, оскільки 30 % відмирання ембріонів припадає на 

передімплантаційний період [254]. 

Гормони, які входять в групу естрогенів – естрадіол, естрон і естріол, 

беруть участь в розвитку і функції статевих органів самок, статевої поведінки, 

регулюванні статевих циклів і розвитку вагітності. Прогестерон виробляється, 

переважно, жовтим тілом яєчника і плацентою [119, 157, 273]. Основна 

біологічна роль прогестерону в організмі самок сільськогосподарських тварин – 

це збереження вагітності шляхом дії його на матку, підготовки тварин до 

вагітності, опоросу та лактації. Він нівелює дію естрогенів в проліферації 

ендометрія. Жовте тіло яєчників є тимчасовою залозою статевозрілих ссавців 

[157]. 

В. Б. Розен (1994 р), відзначає, що загальна тривалість оваріального 

циклу тварин знаходиться в прямій залежності від функціонування жовтих тіл 

[154]. Частота овуляцій знаходиться в зворотній залежності від тривалості 

функціонування жовтого тіла. Протягом вагітності тварини, коли жовті тіла 

функціонують і секретують прогестерон в кров, овуляція в яєчнику не 

відбувається. Прогестини, а також андрогени утворюються в циклічних жовтих 

тілах у високих концентраціях, гальмуючи за механізмом зворотного 

негативного зв'язку на рівні гіпоталамуса і гіпофіза тонічну секрецію 

гонадотропінів і в наслідок цього перешкоджає дозріванню фолікулів і овуляції. 

Аналогічний гальмуючий ефект на овуляцію надають і жовті тіла вагітності, а 

також плацента, ще більш активно утворюючи прогестерон і його похідні. 

Поряд з прогестинами, жовті тіла статевого циклу і вагітності утворюють деяку 

кількість естрогенів. Лютеальну секрецію естрогенів науковець B. Hoffman 

(1974) et al., зводить до сенсибілізації гіпоталамусу і гіпофізу, а також органів 

статевого циклу до прогестинів. При цьому стверджуючи, що індуктором 

формування жовтих тіл є лютропін [255]. Якщо вагітність не настає у тварин, 

відбувається регресія жовтого тіла і синтез прогестерону в них гальмується, 

втрачаються ліпіди, перетворюючись на білі тіла. 
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У регресії жовтих тіл у багатьох видів тварин важливу роль відіграють 

не лише низькі рівні гіпофізарних гормонів в крові і чутливість до них 

лютеїнових клітин, а й функції матки. Видалення матки (гістеректомія) може 

значно продовжити активність жовтих тіл, секрецію гістагенних гормонів і стан 

помилкової вагітності [257]. 

В даний час встановлено один з головних гуморальних факторів матки, 

стимулюючий лютеоліз – простагландини [66, 203]. 

В останні роки вчені-дослідники з'ясовували механізми і фактори, що 

підтримують функцію жовтого тіла (лютеотропний) і викликають його 

регресію (лютеолітичний). Роль простагландинів у складному механізмі 

оваріального циклу значна і в останні роки їх з успіхом застосовують для 

регуляції і синхронізації статевих циклів тварин і за трансплантації ембріонів 

[2, 69]. 

Простагландини мають різну фізіологічну дію: викликають 

скорочення гладкої мускулатури (особливо м'язів матки), впливають на 

кров'яний тиск, залози внутрішньої секреції, водно-сольовий обмін та ін. Їх 

застосовують для полегшення опоросів, а також штучного 

переривання поросного періоду. 

Секреція простагландинів F2α і Е2 в ендометрії свиней залежить від дня 

статевого циклу, типу клітин і часу інкубації. Різна пропорція типів клітин 

ендометрія відіграє важливу роль в профілі простагландинів, що виділяються 

перед і в період лютеолізу. Так, культивуванням клітин ендометрія, відібраного 

на 14-16 та 19-20 добу статевого циклу та поросності, з різними гормонами 

було встановлено їх роль в синтезі простагландинів у свиноматок. Інкубація 

ендометрія свиноматок спільно з лютропіном стимулювала секрецію 

простагландину F2α і простагландину Е2 (ПГ). Якщо вміст ПГ-F2α зростав на 14-

16 та 19-20 добу як статевого циклу, так і поросності, то концентрація гормону 

ПГЕ2 збільшувалася в ці дні лише за поросності самок. 

Одночасно лютропін стимулював активність ферменту циклооксигенази, 

яка інгібує виділення маткою простагландинів (ПГ). Дія окситоцину 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%27%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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відрізнялася від лютропіну. Він підвищує концентрацію ПГ-F2α і ПГ-Е2 на 14-

16-у добу статевого циклу, а під час поросності ПГ-Е2 збільшувалось на 14-16 

та 19-29-у добу. Лютропін викликає виділення ПГ-Е2 з ендометрія, взятих на 

початку поросності, але не протягом статевого циклу. Після початку 

лютеолітичної секреції ПГ-F2α ендометрієм кількість рецепторів ЛГ/ХГЛ в 

ньому зменшується. Автори вважають, що жовте тіло захищене від поглинання 

ПГ-F2α шляхом його протитечійного переносу із широкого судинного зв'язку з 

маткою [284, 267, 262]. 

Таким чином, овуляційний цикл періодично змінюється фолікулярною і 

лютеїновою фазами. У фолікулярну фазу домінує розвиток і зростання 

фолікулів, які продукують, переважно, естрогени, в лютеїнову – переважає 

розвиток і ріст жовтого тіла, який синтезує, в основному, прогестерон. 

Лютеїнова фаза завершується лізисом жовтого тіла і, тим самим, обумовлює 

стимуляцію фолікулярних процесів. Завершенням фолікулярної фази є овуляція 

і починає прогресувати лютеїнова фаза, тобто утворення жовтого тіла 

[113, 114, 254]. 

 

1.2.1 Ендокринна регуляція лактаційного періоду свиноматок 

Репродуктивна функція у свиноматок регулюється комплексом 

нейроендокринної системи, яка складається з трьох анатомічно і функціонально 

різних структур. Вони в належній координації регулюють репродуктивний цикл 

тварин [164, 165]. 

Жовте тіло, виділяючи прогестерон, затримує розвиток нових фолікулів 

у яєчниках, припиняє охоту і тічку, регулює процес протікання поросності, у 

свиноматок воно функціонує протягом усього періоду поросності (жовте тіло 

вагітності). У другій половині поросності функція жовтого тіла знижується. 

Прогестерон, що продукується жовтим тілом, викликає гіпертрофію та 

гіперплазію матки під час вагітності, готує її слизову оболонку до прикріплення 

бластоцисти і утворення плаценти, підтримує вагітність. Але в кінці поросного 

періоду вироблення його різко зменшується, в цей час активно починають 
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функціонувати яєчники. Їх естрогенні гормони підвищують чутливість 

мускулатури матки до ацетилхоліну, який утворюється в нервових закінченнях 

парасимпатичної нервової системи. Зростає чутливість мускулатури матки до 

окситоцину. Таким чином, звільнившись від блокуючої дії прогестерону за 

наявності ацетилхоліну і окситоцину, матка готується до родів [193]. 

Гормон окситоцин – стимулює зниження гладкої мускулатури при 

опоросі та скорочення матки, в момент молоковіддачі сприяє виділенню молока 

із альвеол. Його вплив на провідні статеві шляхи підвищується фолікулярним 

гормоном і послаблюється лютеотропним [174, 274]. 

У лактуючих свиноматок окситоцин викликає скорочення 

міоепітеліальних клітин, які оточують альвеоли і протоки молочної залози. 

Завдяки цьому молоко, вироблене під впливом гормону пролактину, 

виділяється із молочних залоз. 

Під час вагітності секреція пролактину утримується на одному рівні, 

після родів вона різко зростає. Це його виділення підтримується нервово-

рефлекторним шляхом за ссання та масажу вимені. За тривалого надходження 

пролактину жовте тіло розростається і виділяє більше прогестерону, що 

пригнічує ріст фолікулів. Тому багато тварин не приходять в охоту під час 

лактації, внаслідок створення в головному мозку лактаційної домінанти [27, 

64]. 

Встановлено, що рівень пролактину в крові свиноматок через добу після 

опоросу зростає до 86,42–96,72 нг/мл проти його концентрації 48,44–

52,20 нг/мл на 113 добу поросності [158]. 

Зі скороченням підсисного (лактаційного) періоду або із запланованим 

технологічним процесом відлученням поросят, рівень виділення пролактину 

поступово знижується, в той час як рівень лютропіну та естрадіолу в крові 

підвищується і стимулює початок тічки [177, 244, 248, 250, 260]. 

У період лактації у свиноматки відсутня тічка, оскільки підсис стимулює 

виділення пролактину, який пригнічує гормональну активність яєчників і 

гіпофізу. Основна функція пролактину полягає в регуляції репродуктивних 
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процесів [54, 83]. Він є регулятором фолікулогенезу шляхом стимуляції 

проліферативної активності клітин гранульози [30, 246, 247]. 

Вивчаючи структуру плазмового пролактину (ПРЛ) під час введення 

гонадоліберину 2,5 мкг або 10 мкг ГнРГ кожні 89 хв протягом 7 діб, починаючи 

з 21-ї доби лактації. Концентрації пролактину визначали у зразках, взятих через 

кожні 3 години з 09:00 до 21:00 години з 20-ї доби лактації до відлучення. 

Встановлено, що всі свиноматки прийшли в охоту на 6,8 ± 0,8 діб після 

введення препарату, а відлучення поросят проводили на 34,8 ± 1,3 добу 

лактації. Середня концентрація пролактину склала 19,2 ± 0,8 мкг 1
-1

 до 

введення ГнРГ. У перший день введення препарату, рівень пролактину 

знизився до 13,8 ± 0,9 мкг 1
-1

. Збільшення концентрації пролактину 

спостерігалося на другу і третю добу лікування (22–23 доба) або 4–5 добу до 

тічки. З 24 до 32 доби лактації середньодобові концентрації пролактину 

залишилися на рівні аналогічних тим, які відбуваються до лікування ГнРГ [2]. 

Спостерігається збільшення концентрації пролактину в ранню 

фолікулярну та лютеїнову фази циклу [84]. Відома його специфічна дія на 

ооцит і яйцеклітину, яка зумовлює подальший їх розвиток, підтримка 

активності жовтого тіла та синтезу прогестерону [100, 261]. В період 

поросності вміст пролактину зростає та досягає пікового значення на час родів 

[266, 249]. Відомо, що пролактин у молоці сприяє дозріванню 

нейроендокринної та імунної систем новонародженого. Крім того, доведено, що 

цей гормон відіграє значну роль у підтримці гомеостазу,  водно-сольового 

балансу та регуляції імунної системи. Тому цей гормон вважається загальним 

медіатором імуно-нейро-ендокринної системи [44, 47, 174]. 

Враховуючи, що надлишок пролактину гальмує секрецію гонадотропних 

гормонів, можна розглядати зниження здатності до запліднення самок як 

результат антагоністичної взаємодії лактаційних та репродуктивних процесів 

[270]. 

P. A. Accorsi (2002) et al., встановили, що модуляторами дії пролактину 

на фолікулогенез є соматотропін та інсулін. Про це свідчать зміна впливу 
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пролактину на оваріальну функцію у високопродуктивних корів з підвищеним 

рівнем соматотропіну та зниженим інсуліном у крові [29, 270]. 

Досліджено, що кількість кортикоїдів, прогестерону і естрогенів 

змінюється в залежності від фізіологічного стану – поросності, опоросу, 

лактації. Рівень прогестерону підвищується під час поросності, а кортикоїдів і 

естрогенів зростає за кілька днів до опоросу, а після нього – знижується. 

Застосування тимогену свиноматкам після опоросу сприяє підвищенню 

в крові 17β-естрадіолу в 10,3 рази на 5-ту добу після відлучення поросят та 

зниження прогестерону в 2,1 рази, кортизолу – в 7,5 рази і тироксину – на 

44,4 % [156]. 

Досліджено, що в крові свиноматок на 1-у добу після опоросу вміст 

естрадіолу становить 4,21 ± 1,99 нмоль/л. На 26-у добу після опоросу ( 5-а доба 

холостого періоду) його вміст становить 0,61 ± 0,10 нмоль/л. Концентрація 

фолітропіну на 1-у добу після опоросу становить 0,22 ± 0,09 нмоль/л, а на 26-

у – зростає до 1,07 ± 0,42 нмоль/л, що свідчить про активізацію процесів 

фолікулогенезу і прояву стадії збудження та статевої охоти у свиноматок після 

відлучення поросят. На 1-у добу після опоросу кількість прогестерону в крові 

становить 43,55 ± 10,65 нмоль/л. На 15-у і 21-у добу після опоросу рівень 

гормону знижується до 5,37 ± 1,55 нмоль/л, і 6,47 ± 1,48 нмоль/л. На 5-у добу 

після відлучення поросят концентрація його зростає до 7,72 ± 0,3 нмоль/л 

[37,149]. 

Встановлено, що через 24 години після введення препарату Інтергонан, 

рівень естрадіолу зріс у 1,6 рази, а прогестерону – у 1,3 рази, тоді як коефіцієнт 

П:Е співвідношення знизився у 1,1 рази відповідно. Введення біологічно 

активних речовин свинкам парувального віку, у яких статевий цикл проявлявся 

один раз, сприяло зниженню рівня естрадіолу і прогестерону у крові тварин у 

1,6 та 1,4 рази. Поряд зі зниженням рівня естрадіолу та прогестерону у крові 

тварин відбувалося і зменшення коефіцієнту П:Е співвідношення у 1,4 рази 

[196]. 
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Іноземними науковцями було досліджено вплив загального та 

фракційного відлучення поросят на рівень пролактину, окситоцину, інсуліну, 

глюкагону, глюкоза, гастрину і соматостатину в крові першоопоросок. Так, 

встановлено, що за загального відлучення рівень пролактину, глюкагону і 

гастрину значно зменшився, в той час як вміст інсуліну і соматостатину значно 

зростав. Загальна концентрація окситоцину і глюкози залишалися незмінними 

після відлучення. Фракційне відлучення не призвело до значних відмінностей в 

гормональних і біохімічних показниках в порівнянні із загальним відлученням 

поросят від свиноматок [268]. 

Досліджуючи концентрацію гормонів лютропіну, пролактину,            

17β-естрадіолу та прогестерону в крові відлучених свиноматок після тривалості 

підсису протягом 10 або 35 діб, R. N. Kirkwood (1984) et al., встановили що 

середній рівень пролактину за день до відлучення в групі свиноматок, у яких 

лактаційний період тривав 10 діб, був стабільно вищий, ніж у тварин з підсисом 

у 35 діб, а рівень пролактину різко знизився в обох групах свиноматок після 

відлучення. Значне підвищення даного гормону спостерігалось під час тічки і 

знаходилось в межах 6,98 ± 1,68 і 8,93 ± 2,33 нг/мл. Концентрація пролактину в 

плазмі крові досягала піку в середині тічка і не залежала від тривалості 

попередньої лактації, проте, цей фактор вплинув на час піку пролактину по 

відношенню до піку лютропіну. У свиноматок, тривалість лактації у яких був 

35 діб, пік пролактину проявлявся за 24 години до піку лютропіну, тоді як в 

групі тварин з підсисом 10 діб в плазмі крові рівень пролактину зростав 

протягом усього часу і досяг свого піку протягом 24 годин після піку 

лютропіну. Концентрація прогестерону в плазмі крові обох груп зросла з 0,9 і 

1,4 нг/мл, а в день піку лютропіну – 4,3 і 4,7 нг/мл і продовжували рости надалі 

[264].  

Отже, в післялактаційний період відбуваються функціонально активні 

зміни репродуктивної системи в організмі свиноматок. Цей процес регулюється 

комплексом внутрішніх нейрогуморальних факторів. Тому, забезпечуючи 
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нервову систему метаболітами, що підвищують їх обмін речовин та енергії, 

можливо покращити відтворювальну здатність самок. 

 

 

1.3 Способи стимуляції відтворювальної здатності свиноматок 

Зростання темпів розвитку свинарства в нашій країні можливе шляхом 

інтенсивного використання свиноматок, поліпшення їх відтворювальної 

здатності та збільшення виходу і збереженості поросят, результатом чого є 

можливість отримувати від однієї свиноматки впродовж року більше двох 

опоросів [57, 153]. 

Тривалість поросного періоду свиноматки становить в середньому 

114 діб, після чого наступає лактація. Оптимальний термін підсисного періоду 

у свиноматок, яких утримують в умовах виробництва, становить 35 діб 

(допустимо – від 26 до 45), а тривалість холостого періоду становить в 

середньому 7 діб, впродовж яких в статеву охоту приходить до 90 % маток [92]. 

Якщо тварина здорова і в добрій кондиції, через 4–5 діб після відлучення 

вона приходить в охоту і готова до запліднення. За таких умов господарство 

отримує 2,4 опороси на свиноматку на рік [91]. 

Для ритмічної роботи господарств необхідно добиватися відновлення 

регуляції репродуктивної функції свиноматок після підсисного періоду, що 

дозволяє осіменяти їх в короткий час після відлучення поросят. В умовах 

сучасного виробництва збільшується потреба в застосуванні різних 

гормональних, вітамінних препаратів, що нормалізують метаболізм, 

підвищують резистентність організму самиць, покращують життєздатність і 

розвиток поросят [5, 10, 18, 32, 60, 105, 129, 130, 256]. За останній час 

розроблені нові методи застосування різних препаратів на основі амінокислот, 

глютамінової кислоти гістидину та метіоніну [6, 19,205, 146, 214, 219, 220]. 

Рядом науковців було запропоновано використання різних біологічно 

активних препаратів шляхом додавання їх до корму, води або введенням 
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внутрішньом'язово [12, 25, 45, 62, 70, 87, 97-99, 111, 169, 192, 200, 210, 212, 215, 

216, 240, 258]. 

Відтворювальна здатність свиноматок може погіршуватись за нестачі в 

раціоні білку, фосфору, марганцю, вітамінів А і В. Для нормального розвитку і 

функціонування органів генітального апарату у свинок необхідно забезпечити 

достатнє надходження в організм вітамінів і мінералів як в період вирощування, 

так і під час репродуктивного періоду [74, 143]. Тому для покращення 

показників відтворювальної здатності досить часто застосовують вітамінно-

мінеральні препарати та кормові добавки. Так, введення свиноматкам 

вітамінно-мінерального препарату Вітоліго М сприяє підвищенню 

багатоплідності тварин [152]. Дослідниками було встановлено, що згодовуючи 

селенометіонін свиноматкам, можна збільшити вміст селену в різних тканинах, 

чого не вдається досягти за допомогою інших його сполук. Застосування 

органічної форми селену зумовлює його високий рівень в молоці свиноматок, 

тканинах поросят, що позитивно впливає на їх кількість, живу масу при 

народженні і відлученні, а також на їх збереження [123]. 

Додавання кормової добавки Біоплекс Залізо в дозі 470 г/т до складу 

комбікорму свиноматок сприяє підвищенню їх репродуктивної функції та 

поліпшенню внутрішньоутробного розвитку поросят [107]. 

Додавання вітаміну А до раціону свиноматок сприяє зниженню 

ембріональної смертності і збільшує багатоплідність свиноматок [282]. 

Відтворювальний потенціал свиноматок, що характеризується числом 

поросят в гнізді, був найбільш високим, коли в раціоні містилося 85 мг/кг Zn, 

0,40 мг/кг Se і 45 МО/кг вітаміну Е [279]. 

Вважають, що використання біологічно активного препарату Баксін-вет 

як роздільно свиноматкам і хрякам, так і в комплексі впливає на відтворну 

функцію свиноматок, збільшуючи заплідненість, багатоплідність, збереження 

молодняку до відлучення [108]. 
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Додавання в раціон свиноматок добавки з металохелатом в період 

поросності і підсосу сприяє збільшенню багатоплідності і великоплідності 

маток, підвищує збереженість поросят від народження до відлучення [142]. 

Для того щоб підвищити живу масу новонароджених поросят, тим самих 

збільшити їх збереженість у багатьох господарствах, застосовують стимулюючі 

препарати різного походження. Так встановлено, що внутрішньом'язове 

введення свиноматкам за 3 тижні до опоросу 8 мл глептоферрону сприяло 

підвищенню продуктивності свиноматок і життєздатності одержаних від них 

поросят [115]. 

Встановлено, що включення до раціону поросних свиноматок препаратів 

Ровабіотм EKCELC в дозі 5 г і ДАФС-25 в дозі 40 мг на 1 кг преміксу П-51-7/8 

сприяє збільшенню живої маси новонароджених поросят на 280 г [49, 229]. 

Досліджено, що поросята, отримані від свиноматок, яким ін’єктували 

фітобіотик Нормотрофін, за 60, 30, 15 діб до родів і в день опоросу, 

відрізнялися більш високими показниками живої маси при народженні. 

Середня жива маса новонароджених поросят, отриманих від дослідних маток, 

була вища на 22,4 % [90]. 

Застосування біологічно активних стимуляторів СІТР і СТ в дозі 0,2 мг 

на 1 кг живої маси 3-х кратно, з інтервалом 1 день ремонтним свиноматкам 

сприяє підвищенню їх відтворювальних якостей і збільшенню великоплідності 

новонароджених поросят та маси гнізда при народженні [140]. 

Внутрішньом'язове введення свиноматкам налоксону в дозі 2 мг/гол за 3 

доби до, та 3 доби після відлучення поросят з інтервалом 12 год сприяло появі 

першої тічки після відлучення уже через 85 ± 5,2 години. Тривалість статевої 

охоти у дослідних свиноматок тривала 89,6 ± 3,9 год проти 49,6 ± 3,9 год [276]. 

Додавання до основного раціону свиноматок за 1 місяць до запліднення 

дворазово протягом 10 діб з перервою в 10 днів сірчанокислого цинку (0,03 г/кг 

маси тіла), сірчанокислого кобальту (0,05 г/кг маси тіла) і сірчанокислої міді 

(0,03 г/кг маси тіла) призводило до збільшення маси новонароджених поросят 

на 30-50 грамів [101]. 
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Встановлено, що підвищення заплідненості свиноматок та їх 

багатоплідність досягається додаванням в спермодози кнурів біологічно 

активних речовин [175]. 

Були проведені дослідження щодо спільного застосування сурфагону й 

окситоцину. Сурфагон ін’єктували за 8–10 год до осіменіння в дозі10–15 млг, а 

окситоцин – через 5 хв після заключного осіменіння в дозі 10–15 ОД. Такі 

заходи дозволили підвищити рівень багатоплідності в середньому на 1 голову 

на опорос. Післязабійний огляд показав, що під впливом сурфагону відбулася 

овуляція резервних фолікулів, внаслідок чого її загальний рівень збільшився на 

14 % [71]. 

Дослідниками доведено, що ін'єктування тривітаміну та фолієвої 

кислоти на 4-у добу після осіменіння дозволило збільшити рівень заплідненості 

до 85–90 %, а багатоплідність – на 0,8–0,9 поросяти. Використовують також 

комбінацію у складі: тетравіт, нітамін та АСД-2 [121, 122, 161,191, 282]. 

Введення 5 мг динопросту (простагландин F2α у вигляді солі з 

трометаміном) у флакон зі спермою перед осіменінням та ін’єктування 

препарату Хорулон (людський хоріонічний гонадотропін  hCG) за 12 годин до 

осіменіння підвищує заплідненість свиноматок [8]. 

Одноразова внутрішньом'язова ін'єкція сурфагону в дозі 10 мг (20 мл) 

після виявлення охоти у ремонтних свинок порід СМ-1 і велика біла підвищила 

заплідненість на 6,7 %, рівень овуляції –на 12–15% і багатоплідність –на 0,6 

поросяти на опорос, що дозволяє додатково отримати по 60 поросят від кожних 

100 запліднених маток [55]. 

Після відлучення поросят лактаційна домінанта знімається і 

збуджуються нервові центри відтворної функції, що призводить до 

морфофункціональних змін в нервовій тканині. Забезпечення в цей час її 

енергетичними та пластичними речовинами повинно мати стимулюючий ефект 

також і на гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникову систему, що повинно підвищити 

показники відтворювальної здатності [93]. 
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Для динамічного розвитку свинарства недостатньо мати тварин з цінним 

генотипом. Дуже важливо постійно підтримувати оптимальний фізіологічний 

рівень репродуктивної системи стада, забезпечуючи високі показники 

плодючості і отримувати життєздатний молодняк. Налагодити ефективний 

контроль допомагають гормональні препарати [131]. Так, встановлено, що 

введення свиноматкам препарату, який містить гонадотропні гормони для 

стимуляції статевої функції у тварин після відлучення поросят, сприяє 

скороченню холостого періоду та підвищенню заплідненості самок [109, 152]. 

Комплексне застосування геставіту, катозалу і утеротоніка в різні дні 

після відлучення поросят підвищує заплідненість і багатоплідність 

свиноматок [24]. 

Введення препарату Фоллімаг в дозі 800 МО на голову після відлучення 

поросят забезпечує підвищення багатоплідності свиноматок на 39,5 % 

[155, 175]. 

Ін'єкція свиноматкам в день відлучення поросят естуфалан і суперфан в 

різних дозах скорочують холостий періоду і збільшують багатоплідність 

самок [198]. 

Авторами досліджено застосування німецького препарату 

Мапрелін ХР10 Вейкс через 24 години після відлучення поросят. Було 

встановлено, що він позитивно впливає на відновлення репродуктивної 

здатності свиноматок та збільшує багатоплідність самок [129, 150]. 

Одноразова ін'єкція PG-600 в дозі 5 мкг за 10 діб до осіменіння підвищує 

кількість свиноматок, які прийшли в статеву охоту на 17,4 %, а їх заплідненість 

на 20,4 %. Багатоплідність при цьому підвищилась на 0,4–0,8 голови, маса 

гнізда при народженні – на 2,5 кг, збереженість поросят –на 4–5 % [118]. 

Застосування фолікуліну в поєднанні з тетравітом призводить до 

підвищення заплідненості основних свиноматок протягом першого місяця після 

відлучення поросят [196]. 

З метою синхронізації статевих циклів у основних маток ефективною є 

послідовна обробка СЖК і хоріогоніном. СЖК в дозі 2000 MО вводять через 
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24 год після відлучення поросят. Через 55–58 год після ін'єкції СЖК 

внутрішньом'язово вводять 500 МО хоріогоніну, що за часом збігається з 

ендогенною інкрецією лютропіну. Потім через 36 год і повторно через 42–

48 год маток запліднюють. У цих випадках СЖК стимулює функції яєчників і 

підвищує багатоплідність свиноматок [51]. 

Одноразове внутрішньом’язеве введення ремонтним свинкам сурфагона 

в дозі 5 мкг і основним маткам – 10 мкг підвищує їх прихід в охоту протягом 

30 діб холостого періоду на 18,3–22,8 %, сприяє збільшенню заплідненості на 

17,3–20,4 %, багатоплідності – на 4,0–8,7 %, тим самим скорочує відсоток 

вибракування маток на 16,9–17,3 % [227]. 

Згодовування холостим свиноматкам кормової добавки Екстрафіт 

призводить до скорочення холостого періоду, зменшення кількості прохолостів, 

а також підвищення багатоплідності самиць [223]. 

Авторами доведено, що одноразове введення свиноматкам тривітаміну, 

в дозі 3 мл/гол та обробка їх статевим феромоном 1 раз на добу після 

відлучення поросят дозволяє скоротити тривалість холостого періоду, 

покращити заплідненість маток, а також збільшити загальну кількість 

новонароджених поросят [88]. 

Введення свиноматкам на наступну добу після відлучення поросят і 

повторно за 30 діб до очікуваного опоросу препарату ДАФС-25 (селеновмісний 

препарат, діючою речовиною якого є діацетофенонілселенід) сприяє 

підвищенню багатоплідності і великоплідності самок [21]. 

Одним із препаратів, розроблених для поліпшення репродуктивної 

функцію свиноматок, є Vitonic CH, до складу якого входять мікроелементи, 

вітаміни, амінокислоти і суміш лікувальних трав. Встановлено, що 

застосування даного продукту свиноматкам після лактаційного періоду 

забезпечує поповнення дефіциту вітамінів і мінералів, підвищує ефективність 

спаровування і знижує ембріональну смертність [60]. 

Досліджено, що результатом додавання біологічно активної природної 

добавки HAT
®
 до основного раціону свиноматкам в дозі 4 грами на голову на 
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добу після відлучення поросят до запліднення протягом 7 діб і в підсисний 

період по 4 грами до відлучення поросят є здорові свиноматки з високою 

продуктивністю та великою кількістю поросят, що відрізняються великою 

життєстійкістю і високим потенціалом зростання [145]. 

Через нестачу йоду в організмі тварин відбувається порушення в 

відновленні репродуктивних органів свиноматок після відлучення поросят та 

знижуються їх відтворювальні якості. Одноразова ін’єкція йоду свиноматкам в 

дозах 6–9 мг/гол в період відлучення позитивно впливає на розвиток 

репродуктивних органів і функціональний стан щитовидної залози [23].  

Авторами досліджено, що введення свиноматкам йодовмісних 

препаратів седимін і кайод перший раз за 8–12 діб до запліднення і вдруге, за 

20–30 діб до опоросу по 10 мл/гол призводило до збільшення живої маси 

новонароджених поросят на 90–120 грамів [39]. 

Додавання свиноматкам до основного раціону кормової добавки 

Panstimase 400 в дозі 125 грам на тонну протягом перших 10 діб, а потім 

50 грам на тонну в період між двома поросностями сприяло збільшенню 

кількості поросят в гнізді, зниженню відсотку смертності поросят, прояву 

статевої охоти протягом 7–10 діб після відлучення поросят та ефективному 

заплідненню свиноматок [146, 243, 252]. 

Т. Л. Спіциною (2014 р.) та ін., досліджено вплив біологічно активної 

добавки, що складалася з лимонної та фумарової кислот, декстрози й сорбітолу, 

яку згодовували свиноматкам щоденно, індивідуально, в дозі 130 грам на 

тварину, починаючи з третьої доби до відлучення і настання статевої охоти. 

Встановлено, що дана добавка сприяє покращанню кровопостачання в органах 

малого тазу, посилює функціональну активність яєчників, стимулюючи 

фолікулогенез та овуляцію, за рахунок чого у свиноматок скорочується період 

між відлученням та еструсом на 37,7 %, та покращується рівень заплідненості 

після першого осіменіння на 10 % [170]. 
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Н. І. Митарєм (2000 р.) вважає, що щоденний двогодинний вигул 

холостих свиноматок і ремонтних свинок спільно з кнурами-пробниками є 

дешевим і ефективним способом стимуляції статевої функції [106]. 

Отже, на сьогоднішній день існує велика кількість препаратів для 

відновлення відтворювальної здатності свиноматок після фізіологічно 

напруженого стану організму, скорочення холостого періоду, збільшення 

заплідненості, багатоплідності, зменшенню ембріональної смертності, завдяки 

чому вдається збільшити тривалість використання маточного поголів’я в 

свинокомплексах. 

1.3.1 Використання біологічно активних препаратів нейротропно-

метаболічної дії для стимуляції відтворювальної здатності тварин 

Важливим і актуальним аспектом сучасної біотехнології є розробка 

екологічно чистих стимуляторів, здатних регулювати енергетичний та 

пластичний обмін в активно функціонуючих системах організму, що сприяє 

підвищенню відтворювальної здатності тварин і спонукає до зміни 

гормональних препаратів на природні фармакологічні речовини [13, 232, 233]. 

Серед таких стимуляторів особливе місце відводиться амінокислотам. 

Однією з яких є глютамінова кислота, яка спричиняє нейротропну дію, оскільки 

є одним із основних енергетичних метаболітів у нервовій тканині.  

Глутамат або L-глутамінова кислота є карбоновою амінокислотою, яка 

відіграє важливу роль у підтримці нормального функціонування центральної 

нервової системи (ЦНС) тварин, виконуючи функції амфіболічного 

інтермедіата в процесах біосинтезу і катаболізму амінокислот і деяких 

азотистих сполук. Крім того, глютаміновій кислоті належить значна роль в 

регуляції біоенергетичних процесів, що протікають в нервовій системі, за 

рахунок прямої участі в реакціях гліколізу, глюконеогенезу, синтезу кетонових 

тіл і утворення глікогену [78]. 

Глутамінова кислота відіграє одну з основних ролей в азотному обміні, 

бере участь в білковому і вуглеводному обмінах, стимулює окислювальні 

процеси, попереджує зниження окисно-відновного потенціалу, підвищує 
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стійкість організму догіпоксії, нормалізує обмін речовин, змінюючи 

функціональний стан нервової і ендокринної систем, нормалізує процеси 

гліколізу в тканинах, проявляє гепатопротекторну дію. За стресових станів вона 

здатна перетворюватися в аміномасляну кислоту, яка є гальмівним 

нейромедіатором [78, 188, 159]. 

Глутамінова кислота може включатися в енергетичні та пластичні 

обмінні процеси в тих чи інших органах або системах організму залежно від 

функціонального навантаження, яке вони виконують у певний момент. Як 

єдиній амінокислоті, що окислюється в тканинах мозку і служить енергетичним 

джерелом для діяльності нейронів, їй властивий стимулюючий вплив на 

гіпоталамо-гіпофізарну систему [124, 219]. 

Досліджено, що застосування глутамінової кислоти сприяє підвищенню 

фагоцитарної активності нейтрофілів у тварин та достовірному зростанню 

активності аланінамінотрансферази та загального білка. Пероральне введення 

глутамінової кислоти сприятливо впливає на більшість органів і систем, що 

може значно знизити ступінь гіперкатаболізму, відновити показники білкового 

обміну при стресах [159]. 

На основі глутамінової кислоти були створені такі біологічно активні 

препарати як Глютам, Глютам 1М, Стимулін-Вет, які є екологічно чистими та 

легко виготовляються як в умовах самого господарства, так і в заводських 

умовах. Діючою речовиною даних препаратів є глютамінат натрію. В організмі 

тварин глютамінат натрію включається в обмін речовин і не переходить у 

продукти, які споживає людина. Біологічно активні препарати діють в період 

функціонального напруження в організмі тварин. Такими періодами є 

інволюція репродуктивних органів та статеве збудження. Вплив на організм 

тварин відбувається через нейроендокринну регуляцію, що підвищує ензимну 

активність у клітинах, стимулюючи енергетично-вуглеводні обмінні процеси 

[15, 207, 209, 210]. 

На основі препарату Стимулін Вет було створено новий біологічно 

активний препарат Нановулін-ВРХ [128]. 
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Нановулін-ВРХ – біологічно активний препарат нейротропно-

метаболічно дії, до складу якого входить: глутамінат натрію, сукцинат натрію, 

наноаквахелат Купруму та дистильована вода ГОСТ 6702-92. 

Дослідниками було встановлено, що введення препарату Нанавулін-ВРХ 

коровам через 12 та 24 години після першого осіменіння сприяє збільшенню 

кількості корів з овуляцією фолікулів у яєчниках та зменшенню кількості 

самиць з ановуляторним циклом [38]. 

Біологічно активний препарат Глютам, введений в організм корів та 

телиць української чорно-рябої молочної породи різними способами, 

призводить до змін в активності ферментів та вмісту статевих гормонів, 

інтенсифікує енергетичний, вуглеводний та білковий обміни без істотного 

впливу на імуногематологічний гомеостаз та хімічний склад молока. Ці 

імунобіохімічні зміни в організмі тварин сприяють процесу приживлення 

ембріонів у статевих шляхах самиць великої рогатої худоби, що підвищує 

заплідненість та не справляє негативного впливу на подальшу репродуктивну 

здатність. Так, введення Глютаму під шкіру на 6–8-у та 13–15-у добу статевого 

циклу збільшує енергетичний потенціал організму корів. У дослідних корів 

співвідношення коефіцієнту коферментів NAD/NADH був вищим на 13,4 % та 

майже вдвічі переважав контроль [165]. Також спостерігається тенденція до 

зростання імунологічних показників крові та встановлюються позитивні 

кореляційні зв’язки (р < 0,05) між рівнем тестостерону та вмістом лімфоцитів, 

що не справляє негативного впливу на заплідненість телиць [207]. 

Препарат Глютам, введений коровам під шкіру на 6–8-у добу статевого 

циклу, вірогідно підвищує заплідненість на 17,9 %, а його введення на 13–15-у 

добу – на 13,7 % порівняно з контролем [164]. Крім стимуляції відтворювальної 

здатності, після препарату Глютам спостерігається тенденція до підвищення на 

0,1–0,15 % та 0,04 % масових часток жиру та білка в молоці корів [166].  

Ін’єкція Глютаму 1М дві доби поспіль у хвостову складку в загальній 

дозі 40 мл на 6–7-у добу після першого осіменіння, зумовлює підвищення 

заплідненості на 20 %, а після другого і більше – на 11,4 % [176]. Збільшення 
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дози препарату до 60 мл і уведення його на 6–8-у добу після першого штучного 

осіменіння зумовлює вірогідне зростання заплідненості на 26,6 % [127, 219]. А 

введення три доби поспіль під шкіру коровам української чорно-рябої породи 

Глютам 1М у дозі 20 мл з інтервалом між 306 добами післяродового періоду 

сприяє вірогідному збільшенню заплідненості на 15,2–17,5 % [167, 209, 210]. 

Встановлено, що препарат Глютам 1М за внутрішньом’язевого введення 

його під шкіру за лопаткою у сухостійний період в останньому триместрі 

тільності в дозі 20 мл один раз на добу впродовж трьох діб, позитивно впливає 

на показник відтворювальної здатності корів [180]. Так введення коровам 

Глютаму 1М впродовж 265–267 доби тільності зумовлює вірогідне підвищення 

заплідненості на 7,7–42,8 % корів після першого осіменіння, скорочення сервіс-

періоду та зниження індексу осіменіння на 17,1–38,9 доби (р < 0,001) та 0,3–0,7 

(р < 0,05) відповідно [179, 180, 182, 184, 221]. А також застосування цього 

препарату інтенсифікує зміни у стероїдогенезі та стимулює гліколіз. У крові 

корів зростає уміст естрадіолу на 54 % та зменшується концентрація 

прогестерону на 13 %; глюкози – на 10,2 % (р < 0,01); фосфору неорганічного – 

на 10,7 % (р < 0,001); альбуміну – на 11,5 % (р < 0,05) та холестерину на 12,0 % 

(р < 0,05), чим зумовлюється процес родів та зменшується тривалість тільності 

на 2-4,8 (р < 0,001) доби [178, 181, 183, 212, 218]. 

Уведення самкам великої рогатої худоби Стимулін-Вет та Нановулін-

ВРХ через 12 та 24 год після осіменіння сприяє підвищенню заплідненості 

корів на 22,2 та 22,3 %. За введення препаратів Стимулін-Вет та Нановулін-

ВРХ на другу добу статевого циклу у сироватці крові підвищується рівень 

інсуліну на 39,9 та 50,3 %, а на 7-у – прогестерон на 29,8 та 28,1 %. У сироватці 

корів телиць, якім двократно ін’єктували Нановулін-ВРХ на 7-у добу статевого 

циклу вміст загального білка, глюкози та креатиніну зріс відповідно на 7,1; 11,7 

та 11,9 % (р < 0,05), тоді, як за внутрішньом’язевого введення Стимуліну-Вет 

вміст загального білка підвищився на 8,3 % (р < 0,05), а активність АСТ на – 

27,5 % [38, 215]. 



38 

 

Введення препарату Глютам 2М під шкіру вівцематкам на другий день 

після штучного осіменіння три дні поспіль у дозі 2,7–3,0 мг діючої речовини на 

кілограм живої маси інтенсифікує їх відтворювальну здатність шляхом 

збільшення на 21,4 % кількості вівцематок із двійнями, стимулює ріст плодів в 

ембріональний період і скорочує тривалість суягності на 2 доби [217]. 

Згодовування свиноматкам біологічно активних препаратів Глютам 1М 

та Стимулін-Вет на 1–3 добу статевого циклу сприяє підвищенню заплідненості 

на 11,4 та 10,9 % (р < 0,05), багатоплідності– на 1,4 і 1,1 голів та зменшує 

кількість мертвонароджених поросят на 25,0 %. Застосування свиноматкам 

упродовж трьох діб, починаючи з наступної доби після першого осіменіння, 

Глютаму 1М сприяє збільшенню на 4-у добу статевого циклу концентрацію в 

крові прогестерону та 17 β-естрадіолу відповідно на 40,2 та 8,3 %, а на 7-у – на 

18 та 8,3 % відповідно [14, 16, 211, 216]. 

Отже, для вирішення проблем, пов’язаних із погіршенням 

відтворювальної здатності сільськогосподарських самиць, використовують ряд 

біологічно активних препаратів. Але до цього часу не було досліджено впливу 

метаболічного препарату нейротропної дії Глютам 1М на організм свиноматок 

після відлучення поросят та Нановуліну-ВРХ в період статевого циклу. Тому 

розробка і встановлення ефективності використання даних препаратів, 

створених на основі солей глутамінової кислоти, у певні функціонально 

напружені періоди з метою покращення показників відтворювальної здатності 

залишається актуальним, оскільки є негормональними біологічно активними 

сполуками, що мають гонадотропну, комплексну загальностимулюючу без 

негативного впливу на організм тварин дію, низьку вартість, можуть бути 

виготовлені в умовах сільськогосподарських підприємств без складного 

обладнання.  

 

1.4 Зміни метаболічних показників крові в організмі свиноматок 

Ефективність технології виробництва свинини в значній мірі залежить 

від відтворювальної здатності свиноматок. У репродуктивному циклі 
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свиноматок підсисний період зумовлює інтенсивність їх використання в 

технологічному процесі [204].  

Концентрація глюкози у плазмі крові свиней за період з 60- до 120-

добового віку дещо зростає (з 4,49 ± 0,26 до 5,01 ± 0,44 ммоль/л), а з 120- до 

235-добового віку, коли свиноматки досягли 100 кг живої маси – вірогідно 

знижується (з 6,99 ± 0,25 до 5,49 ± 0,15 ммоль/л, р  0,05) [72]. Це зниження 

можна пояснити збільшенням використання глюкози у синтезі ліпідів у 

жировій тканині свиней із зростанням віку [41]. 

У свиноматок, залежно від їх фізіологічного стану, також 

спостерігається своєрідна динаміка концентрації глюкози в крові. Вміст 

глюкози в період охоти, порівняно зі статевим спокоєм, зменшувався у 1,4 рази 

з наступним зростанням на 15-у добу. Після закінчення першого місяця 

поросності вміст глюкози відносно періоду статевого спокою знижувалась 

майже на 40 %. В наступні другий та третій місяці відмічено незначне її 

збільшення. Останні десять діб поросності характеризуються низьким вмістом 

цього метаболіту. Після опоросу рівень глюкози в крові значно зростає [72, 86]. 

Так досліджено, що дворазове внутрішньом’язове введення поросним 

свиноматкам ізамбену за 28 та 14 діб до опоросу сприяє зростанню рівня 

загального білка, альбумінів та імуноглобулінів в сироватці крові до 68,5 г/л, 

17 та 28 %, що свідчить про стимуляцію метаболічних процесів, які лежать в 

основі росту і розвитку тварин та їх резистентності [46].  

Біотехнологічні методи стимуляції відтворювальної здатності 

свиноматок, які розроблені для забезпечення циклічного виробництва свинини 

впливають не лише на репродуктивну функцію та продуктивність самок, а й на 

обмінні процеси в їх організмі [16, 35, 63, 93].  

Після згодовування свиноматкам біологічно активної добавки щоденно, 

індивідуально, в дозі 130 г/гол, починаючи з третьої доби до відлучення і 

настання статевої охоти підвищився рівень загального білка та альбумінів, на 

6 і 8,5 %. Відбулося зниження активності ферментів переамінування 

аспартатамінотрансферази на 16,2 %, та аланінамінотрансферази на 16,6 %. З 
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іншого боку, відмічено зростання рівня глюкози на 17,2 % за одночасного 

зниження вмісту загальних ліпопротеїдів на 18,1 %, що вказує на покращання 

енергетичного статусу свиноматок [170]. 

Так, встановлено, що застосування через 2 доби після відлучення 

поросят гормональних препаратів (PG-600, Ветсурфагон, ГСЖК) у поєднанні з 

біологічно активними речовинами, сприяє скороченню холостого періоду, 

підвищенню заплідненості та багатоплідності самок. Відбуваються зміни 

біохімічного складу крові, зокрема, збільшується концентрація глюкози, 

виявленої в сироватці крові, що характеризує рівень білкового обміну в 

організмі свиноматок тазалежить від зовнішніх і внутрішніх факторів. У 

сироватці крові свиноматок вміст загального білка у післялактаційний період 

до введення препаратів, які стимулюють відтворювальну здатність, відмічено 

незначне коливання його в межах 70–85 г/л. Тоді як вміст загального 

холестеролу у сироватці крові збільшується до 2,50–3,00 ммоль/л [3, 4, 137 ]. 

Морфофункціональний стан організму свиноматки в значній мірі 

визначає динаміку вмісту глюкози в її крові. У підсисних свиноматок вміст 

глюкози в крові значно підвищується, цей процес є наслідком великої потреби 

її для утворення молока [40]. Досліджено, що за введення вітаміну Е рівень 

глюкози у лактуючих свиноматок підвищується на 5,6 % [48]. 

Згодовування свиноматкам під час штучного осіменіння 

негормонального біологічно активного препарату нейротропно-метаболічної дії 

впродовж 1–3 доби статевого циклу підвищує вміст глюкози, що 

супроводжується вірогідним збільшенням показників відтворювальної 

здатності свиноматок [16]. Тобто вуглеводний обмін в певній мірі пов'язаний з 

відтворювальною здатністю свиноматок. 

Отже, необхідно контролювати метаболічний фон в організмі тварин, 

оскільки біохімічні показники можуть бути одними з показників, за якими 

можна судити про морфобіохімічний стан організму самиці та його зв'язок з 

відтворювальною здатністю. 
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Таким чином, огляд літератури свідчить, що у технологічному процесі 

ведення свинарства існують проблеми з погіршенням відтворювальної 

здатності маточного поголів’я, які пов’язані з відсутністю прояву статевої 

охоти низькою заплідненістю, ембріональною смертністю Для вирішення даних 

проблем використовують різноманітні методи стимуляції відтворювальної 

здатності свиноматок після чергового опоросу, основою яких, в першу чергу, є 

гормональні препарати, але тривале їх застосування може негативно впливати 

на статеву систему та організм самиці в цілому. 

Тому вирішенню цих питань сприяє розробка і застосування 

негормональних, екологічно чистих препаратів, які максимально сприятимуть 

підвищенню відтворювальних показників свиноматок протягом всього 

репродуктивного циклу. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Загальна схема дослідження 

Аналіз літературних джерел показав, що після відлучення поросят у 

свиноматок відбуваються гормональні зміни, характерні для фолікулярної фази 

статевого циклу, що зумовлює їх прихід у статеву охоту через 4–6 діб. 

Наукова гіпотеза досліджень полягала в стимуляції свиноматок шляхом 

введення в їх організм нейротропно-метаболічного препарату з додатковою 

кількістю гонадотропних гормонів в період репродуктивного циклу, що 

повинно інтенсифікувати їх відтворювальну здатність. 

Для вирішення поставлених задач у період 2013–2016 років нами були 

розроблені та перевірені експериментальні схеми щодо застосування біологічно 

активних препаратів Глютам 1М і Нановулін-ВРХ з метою встановлення 

ефективності їх застосування для стимуляції відтворювальної здатності 

свиноматок. Досліди проводили в умовах двох господарств: ПАТ АК «Калита» 

Броварського району та ТОВ «Еліта» Білоцерківського району Київської 

області.  

У дослідах використовували препарати Глютам 1М та Нановулін-ВРХ, 

які вводили свиноматкам per os. Препарати виготовляли в умовах лабораторії. 

До складу біологічно активного препарату Глютам 1М входять 

глутамінат натрію та вода дистильована. Нановулін-ВРХ складається з 

компонентів, що виробляються хімічною промисловістю. Діючими речовинами 

в препараті виступають розчини натрію глутамінату (C5H8NO4Na), натрію 

сукцинату (бурштиновокислий натрій) (C4H4Na2O4) та наноаквахелат Купруму. 

У науково господарських дослідженнях  в цілому було використано 391 

основну свиноматку, зважено 4384 новонароджених поросяти. Усі тварини 

дослідних і контрольних груп були клінічно здоровими і відбиралися в день 

відлучення поросят 

Дослідження проводили згідно схеми, наведеної на рисунку 2.1. 
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Рис. 2. 1 Загальна схема досліджень 

У комплексних науково-господарських дослідженнях вивчали вплив 

препаратів Глютам 1М та Нановулін-ВРХ на заплідненість, багатоплідність та 

великоплідність новонароджених поросят, тривалість холостого періоду, масу 

гнізда при народженні, біохімічні і гормональні показники крові. Статистичну 
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обробку одержаних результатів проводили, використовуючи програмне 

забезпечення Microsoft Excel 2007, а вірогідність різниці визначали за 

допомогою критерію Стьюдента [76, 138]. 

У схемах проведених досліджень передбачали визначити: 

– оптимальну дозу використання препаратів Глютам 1М та Нановулін-

ВРХ для стимуляції відтворювальної здатності свиноматок (дослід І); 

– ефективність дії препарату Глютам 1М на відтворювальну здатність 

свиноматок за введення його згідно гіпотези на 1–3 добу після відлучення 

поросят (дослід ІІ); 

– відтворювальну здатність свиноматок за введення їм біологічно 

активного препарату Глютам 1М на фоні вітамінізації організму (дослід ІІІ); 

– ефективність дії на показники відтворювальної здатності свиноматок з 

різною кількістю опоросів препарату Глютам 1М, введеного на 1–3 добу після 

відлучення поросят на фоні вітамінізації препаратом Інтровітом (дослід ІІІ); 

– ефективність дії препаратів Глютам 1М та Нановулін-ВРХ на 

відтворювальну здатність свиноматок залежно від різних схем згодовування 

препаратів (дослід ІV). 

Перший дослід проводили в зимову пору року 2013 року в умовах ПАТ 

АК «Калита». У групи відбирали свиноматок в день відлучення поросят. 

Для встановленя застосування оптимальної дози препарату Глютам 1М  

на 1-3 добу після відлучення поросят було проведено пошуковий дослід, для 

якого було створено 1 контрольну та 5 дослідних груп, по 15 тварин у кожній. 

Групи формували за принципом груп-аналогів: за породою, вгодованістю, 

попередньою багатоплідністю та молочністю, походженням. Свиноматки мали 

середню вгодованість та живу масу 190–230 кг. Тварини знаходилися в 

однакових умовах годівлі та утримання. 

Свиноматки І дослідної групи отримували препарат Глютам 1М в дозі 

0,24мл/кг, ІІ–0,26 мл/кг, ІІІ–0,28 мл/кг, ІV–0,30 мл/кг, і V–0,32 мл/кг 

Контрольним тваринам згодовували фізіологічний розчин (табл. 2. 1). 
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Відомо, що введення під шкіру в області лопатки препарату Нановулін-

ВРХ в разовій дозі 20 мл, сприяє овуляції фолікулів на яєчниках самиць великої 

рогатої худоби та приживленню ембріонів, внаслідок чого збільшувалася їх 

заплідненість [128]. У зв’язку з цим доцільно було перевірити теоретичну 

гіпотезу про можливість покращення показників відтворювальної здатності 

свиноматок за використання препарату Нановулін-ВРХ. Тому провели 

пошуковий дослід впливу препарату на відтворювальну здатність свиноматок 

(табл. 2.1). 

Таблиця 2. 1 

Схема згодовування свиноматкам різних доз біологічно активних 

препаратів(дослід І) 

Група Препарат n 

Доза, мл/кг 
маси тіла на 

три 

згодовування 

Дні введення 

препарату 

контрольна 
Фізіологічний 

розчин 
15  

1–3 доба після 

відлучення поросят 

І дослідна 

Глютам 1М 

15 0,24 

ІІ дослідна 15 0,26 

ІІІ дослідна 15 0,28 

ІV дослідна 15 0,30 

V дослідна 15 0,32 

контрольна 
Фізіологічний 

розчин 
10  

0–2 доба статевого 
циклу 

І дослідна 

Нановулін-ВРХ 

10 0,24 

ІІ дослідна 10 0,26 

ІІІ дослідна 10 0,28 

ІV дослідна 10 0,30 

V дослідна 10 0,32 

 

Для цього було створено 1 контрольну та 5 дослідних груп, по 10 тварин 

у кожній. Групи формували зі свиноматок з другим опоросом за методом груп-

аналогів: за породою, вгодованістю, попередньою багатоплідністю та 

молочністю, походженням. Свиноматки мали середню вгодованість та живу 

масу. Тварини знаходилися в однакових умовах годівлі та утримання. 
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Свиноматки І дослідної групи отримували препарат Нановулін-ВРХ в 

дозі 0,24 мл/кг, ІІ–0,26 мл/кг, ІІІ–0,28 мл/кг, ІV–0,30 мл/кг,і V–0,32 мл /кг на 0–2 

добу статевого циклу. Контрольним тваринам згодовували фізіологічний 

розчин. 

Свиноматок в статевій охоті виявляли кнурами-пробниками. Тварин в 

статевій охоті штучно осіменяли два рази, з інтервалом у 18 годин розбавленою 

спермою кнурів-плідників. 

У першому пошуковому досліді визначили, що найбільш ефективною 

дозою застосування препарату Глютам 1М на 1–3 добу холостого періоду є 

0,28 мл/кг. Тому стало необхідністю перевірити цю дозу препарату на більшому 

поголів’ї. 

Свиноматкам дослідної групи вранці згодовували глютам 1М на 1–3 

добу відразу після відлучення поросят, в загальній дозі 0,28 мл/кг. 

Контрольним тваринам згодовували 0,28 мл/кг маси тіла фізіологічний розчин 

(табл.2.2). 

Таблиця 2.2 

Схема застосування біологічно активного препарату Глютам 1М 

(дослід ІІ) 

Група n Препарат 

Доза, мл/кг 

маси тіла на три 

згодовування 

Дні введення 

препарату 

Контрольна 30 
Фізіологічний 

розчин 
0,28 

1–3 доба після 

відлучення 

Дослідна 30 Глютам 1М 0,28 
1–3 доба після 

відлучення 

 

Свиноматок в статевій охоті виявляли кнурами-пробниками. Тварин в 

статевій охоті штучно осіменяли два рази, з інтервалом у 18 годин розбавленою 

спермою кнурів-плідників Вб-3, Вб-4, Вб-8, Роял турк, Наполеон, Денні, 

Енорм, Ла-5, що належали до різних ліній, закріплених за певною родиною 

свиноматок. Доза сперми для одноразового осіменіння однієї свиноматки 
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становила 100 мл. Кількість свиноматок, яких осіменяли спермою цих 

плідників в контрольній і дослідній групі була однаковою.  

Постало питання, як реагує репродуктивна система свиноматок на 

введення препаратів за цією схемою у поєднанні з вітаміновмісним препаратом 

Інтровіт. Для цього провели третій основний дослід в зимово-весняну пору 

2014 року. 

У третьому досліді препарат згодовували також на 1-3 добу холостого 

періоду різновіковим свиноматкам спільно з їх вітамінізацією препаратом 

Інтровіт, який ін’єктували в день відлучення поросят. 

Вітамінно-мінеральний комплекс для сільськогосподарських тварин 

Інтровіт (
®

Інтерхемі Веркен, Нідерланди) в 1 мл містить: вітамін A (ретинол-

пальмітат) 5000 МО, вітамін D3 (холекальциферол) 7500 МО, вітамін E, (альфа- 

токоферолу ацетат) 20 мг, вітамін B1 (тіаміну гідрохлорид) 10 мг, вітамін B2 

(рибофлавін натрію фосфат) 5 мг, вітамін B6 (піридоксину гідрохлорид) 3 мг, 

вітамін B12 (ціанокобаламін) 60 мг, діпантенол 25 мг, нікотинамід 50 мг, 

фолієва кислота 150 мг, біотин 125 мг, холіну хлорид 12,5 мг, метіонін – 5 мг, 

лізин – 7 мг, розчинник 1 мл. 

Інтровіт
®
 застосовують для лікування і профілактики порушень 

обмінних процесів в організмі, авітамінозів, гіповітамінозу, рахіту, 

ксерофтальмии, остеомаляції, стресових станів сільськогосподарських тварин. 

Препарат має сукупні фармакологічні особливості окремих компонентів, які 

позитивно впливають на продуктивність тварин, сприяють підтримці або 

оновленню функцій організму тварин після перенесених стресів, фізичних 

навантажень, інфекцій або паразитарних інвазій. З огляду на важливу роль 

вітамінів і амінокислот в забезпеченні метаболічних процесів, їх застосовують 

як допоміжний фактор для підвищення стійкості організму проти дії мікробних 

токсинів і для активізації імунологічних реакцій.  

Дослідження проводили в ТОВ «Еліта». Контрольну і дослідну групи 

формували із свиноматок великої білої породи та ландрас.У групах було по 70 

тварин із них: 35 –породи ландрас та 35 –великої білої, з різною кількістю 
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опоросів (від 1 до 5). Групи формували за принципом груп-аналогів: за 

породою, вгодованістю, попередньою багатоплідністю та молочністю, 

походженням. Оскільки групи формували тривалий час, їх підбирали 

ланцюговим методом. Свиноматки мали середню вгодованість та живу масу 

190–230 кг. Тварини знаходилися в однакових умовах годівлі та утримання. 

У день відлучення контрольним і дослідним свиноматкам одноразово 

внутрішньом’язево вводили препарат Інтровіт у дозі 0,05 мл/кг маси тіла. 

Перші три доби їх не годували. За цей період разом з комбікормом (300 г за три 

доби) дослідні та контрольні свиноматки отримали препарати Глютам 1М та 

фізіологічний розчин у дозі 0,28 мл/кг живої маси (табл.2.3). 

Таблиця 2.3 

Схема введення препаратів Інтровіт та Глютам 1М (дослід ІІІ) 

Група n Препарат 
Доза, мл/кг маси тіла 

на три згодовування 
Дні введення 

Контрольна 70 

Інтровіт 0,05 у день відлучення 

Фізіологічний 

розчин 
0,28 

1–3 доба після 

відлучення 

Дослідна 70 

Інтровіт 0,05 у день відлучення 

Глютам 1М 0,28 
1–3 доба після 

відлучення 

 

Свиноматок в статевій охоті виявляли кнурами-пробниками. Тварин в 

статевій охоті штучно осіменяли два рази, з інтервалом у 18 годин розбавленою 

спермою кнурів-плідників 51931 Л-рок, 51951 Ларсон, 9254 Тарк, 7299 Вест 

7374 Еландр, 51973 Джаспер, 1450 Тарк, 51935 Л-рок, що належали до різних 

ліній, закріплених за певною родиною свиноматок. Доза сперми для 

одноразового осіменіння однієї свиноматки становила 100 мл. Кількість 

свиноматок, яких осіменяли спермою цих плідників в контрольній і дослідній 

групі була однаковою. 

Відомо, що препарат Нановулін-ВРХ сприяє овуляції фолікулів на 

яєчниках самиць великої рогатої худоби та приживленню ембріонів, внаслідок 

чого збільшувалася їх заплідненість [38]. Тому доцільно було перевірити 
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теоретичну гіпотезу про можливість збільшення багатоплідності свиноматок за 

використання цього препарату. 

Для встановлення найефективнішої схеми застосування біологічно 

активних препаратів було проведено четвертий порівняльний дослід. 

У даному досліді групи піддослідних тварин формували в весняно-літній 

період, опороси проводили в літньо-осінній період 2015 року. Було сформовано 

чотири групи свиноматок: три –дослідні і одну –контрольну, по 14 голів у 

кожній. Групи формували зі свиноматок великої білої породи (7 голів) та 

ландрас (7 голів) з 1-м і 2-м опоросом, за принципом груп-аналогів: за породою, 

вгодованістю, попередньою багатоплідністю та молочністю, походженням. 

Свиноматки мали середню вгодованість та живу масу 190–220 кг. Тварини 

знаходилися в однакових умовах годівлі та утримання. 

В день відлучення поросят, всім піддослідним свиноматкам робили 

ін'єкції препарату Інтровіт в дозі 0,05 мл/кг маси тіла. Після відлучення поросят 

свиноматок утримували в індивідуальних станках (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Схема введення Глютам 1М та Нановулін-ВРХ на основі 

вітамінізації Інтровітом (Дослід ІV) 

Група n Препарат 

Доза, мл/кг маси 

тіла на три 

згодовування 

Дні введення 

Контрольна 14 

Інтровіт 0,05 в день відлучення 

Фізіологічний 

розчин 
0,28 

1–3 доба після 

відлучення 

Дослідна І 14 

Інтровіт 0,05 в день відлучення 

Глютам 1М 0,28 
1–3 доба після 

відлучення 

Дослідна ІІ 14 

Інтровіт 0,05 в день відлучення 

Глютам1М+ 

Нановулін-ВРХ 
0,28 + 0,28 

1–3 доба після 

відлучення+0–2 доба 

статевого циклу 

Дослідна ІІІ 14 

Інтровіт 0,05 в день відлучення 

Нановулін-ВРХ 0,28 
0–2 доба статевого 

циклу 
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Протягом трьох діб, починаючи з наступної доби після відлучення 

поросят, свиноматки І-ї дослідної групи отримували препарат Глютам 1М в 

загальній дозі 0,28 мл/кг маси тіла, тваринам ІІ-ї дослідної Глютам 1М 

згодовували як в І дослідній групі та на 0–2 добу статевого циклу, вранці, разом 

з нормованою дозою комбікорму – нановулін-ВРХ в дозі 0,28 мл/кг маси тіла. 

Самкам ІІІ-ї групи отримували нановулін-ВРХ на 0–2 добу статевого циклу в 

загальній дозі 0,28 мл/кг маси тіла. Контрольним тваринам згодовували 

0,28 мл/кг маси тіла фізіологічний розчин. 

Тварин, які прийшли в статеву охоту, штучно осіменяли два рази, з 

інтервалом у 18 годин розбавленою спермою в дозі 100 мл кнурів 51931 Л-рок, 

51951 Ларсон, 9254 Тарк, 51935 Л-рок, 7189 Вест. У кожній групі були 

свиноматки, яких осіменяли спермою цих кнурів. 

 

2.2 Зоогігієнічні вимоги до вирощування свиноматок. Особливості їх 

утримання та годівлі 

Штучне осіменіння свиноматок. У статевій охоті піддослідних 

свиноматок виявляли кнуром-пробником два рази на добу вранці. Після 

виявлення самок статевої охоти їх осіменяли через 7–8 год. Друге осіменіння 

проводили через 18 год. 

Осіменяли спермою кнурів-плідників, що належали до різних ліній, 

закріплених за певною родиною свиноматок. Доза сперми для одноразового 

осіменіння однієї свиноматки становить 100 мл з 3–5 млрд сперміїв з 

прямопоступальним рухом за активності 7 балів.  

Для діагностики поросності свиноматок через 30 днів після осіменіння 

тварин досліджували ультразвуковим методом: у ПАТ АК «Калита» – за 

допомогою ультразвукового приладу NSShipert, у ТОВ «Еліта» – TringaVET. 

Ветеринарно-санітарні заходи підготовки та проведення опоросів. За 

5–7 діб до запланованого терміну опоросу свиноматок ретельно мили теплою 

водою з дезінфікуючим розчином і переводили в приміщення з 

індивідуальними станками, де їх утримували аж до відлучення поросят у 25–28-
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добовому віці. Масу новонароджених поросят визначали відразу після 

народження. 

Годівлю свиноматок проводили повноцінними комбікормами, який 

виготовляли на комбікормовому заводі за спеціальною рецептурою. 

Раціони свиней були збалансовані за всіма поживними речовинами, 

обмінною енергією, сирим і перетравним протеїном, амінокислотами, мікро- і 

макроелементами та які, в основному, задовольняють потреби тварин у 

комплексі необхідних поживних речовин. Годівлю свиноматок проводили за 

певною схемою (додаток А). 

 

2.3 Біохімічні методи дослідження крові свиноматок 

Дослідження проводили у двох господарствах. У весняний період 2013 

року в умовах ПАТ «Агрокомбінат» Калита» Броварського району провели І 

дослід. Було відібрано по 5 тварин великої білої породи та ландрас з першим, 

другим, третім та четвертим опоросом. У всіх свиноматок підсисний період 

тривав 28 діб. Після останнього дня підсисного періоду в свиноматок, вранці, 

до годівлі відбирали кров. Остання даванка корму була за 16 годин до взяття 

крові. Кров брали з вушної раковини, за допомогою ланцетного пристрою на 

тест-стрічки Rightest. Для дослідження рівня глюкози в крові застосовували 

глюкометр Rightest GM110.  

У весняний період 2014 року в ТОВ «Еліта» Білоцерківського району 

Київської області провели ІІ дослід, в якому формували дві групи тварин 

великої білої породи з першим опоросом – контрольну та дослідну, по 5 голів у 

кожній. Групи формували за принципом аналогів: за вгодованістю, 

попередньою багатоплідністю та молочністю. Свиноматки мали середню 

вгодованість та живу масу 190–200 кг. Тварини знаходилися в однакових 

умовах годівлі та утримання. 

У день відлучення контрольним і дослідним свиноматкам одноразово 

внутрішньом’язево вводили вітамінізований препарат Інтровіту в дозі 0,05 

мл/кг маси тіла. Перші три доби їх не годували. У цей період дослідні 
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свиноматки отримували препарат Глютам 1М в дозі 0,28 мл/кг маси тіла, а 

контрольні 0,28 мл/кг – фізіологічний розчин. Кров відбирали на наступну 

добу, після останнього згодовування нейротропно-метаболічного препарату, 

перед першим та другим осіменінням (на 0 та 1 добу статевого циклу), на 13 

добу та 28 добу після осіменіння (перед проведенням ультразвукового 

дослідження). Відбір крові проводили зранку, перед годівлею свиноматок. У 

піддослідних свиноматок брали кров з вушної раковини, за допомогою 

ланцетного пристрою на тест-стрічки Rightest. Для дослідження рівня глюкози 

в крові застосовували глюкометр Rightest GM110. 

Для визначення змін в обмінних процесах в організмі свиноматок за 

використання розробленого біотехнологічного способу в умовах ТОВ «Еліта» 

провели ІІІ дослід. 

Було сформовано контрольну і дослідну групи свиноматок великої білої 

породи по 5 тварин у кожній. Самки були пар-аналоги за віком (другий опорос), 

та живою масою (200-210 кг), які знаходились в однакових умовах годівлі та 

утримання. У день відлучення поросят всім піддослідним свиноматкам робили 

ін'єкції вітамінного препарату Інтровіт в дозі 0,05 мл/кг маси тіла. Після 

відлучення поросят свиноматок утримували в індивідуальних станках. 

Протягом трьох діб, починаючи з наступної доби після відлучення поросят, 

дослідні свиноматки отримували препарат Глютам 1М в дозі 0,28 мл/кг живої 

маси, а контрольні – 0,28 мл/кг фізіологічний розчин. 

У піддослідних свиноматок для лабораторних досліджень відбирали 10 

мл крові з очного синуса, два рази – зранку в день відлучення поросят, коли 

самки знаходились ще з поросятами, до ін’єкції інтровіту та через 24 години 

після останнього згодовування препарату.  

Сироватку отримували після годинного відстоювання пробірок з кров’ю 

при кімнатній температурі та центрифугували 20 хв при 1500 об/хв. Отриману 

сироватку відбирали автоматичною піпеткою ємністю 1,5 мл. 

В лабораторії Національного інституту раку в сироватці крові 

свиноматок визначали концентрацію глюкози, загального білка, альбумінів, 
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загального холестерину, сечовини, креатиніну та активність 

аланінамінотрансферази (АЛТ), аспартатамінотрансферази (АСТ), лужної 

фосфатази (ЛФ), гамма-глутамінтрансферази (ГГТ), лактатдегідрогенази (ЛДГ), 

креатинкінази (КК) на автоматичному біохімічному аналізаторі Vitros-250 

виробництва США з використанням набору реактивів Ortho-clinicaldiagnostics 

виробництва Великобританії згідно з інструкцією [61]. 

Визначення концентрації гормонів репродуктивної системи в сироватці 

крові піддослідних свиноматок проводили в медичній лабораторії «Аналітика» 

на автоматичному аналізаторі закритого типу BioscienceAIA-600 компанії 

TOSOH, (Японія), з використанням оригінальних японских реактивів, 

імунохемілюмінисцентним методом згідно з інструкцією [1]. 
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РОЗДІЛ 3. 

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1 Експериментальна перевірка біотехнологічного способу 

стимуляції відтворювальної здатності свиноматок  

Покращення відтворювальної здатності свиноматок є одним з основних 

завдань у свинарстві. Скорочення періоду відлучення є чи не найголовнішою 

умовою успішного отримання дорослого поголів’я свиней. Окрім того значної 

уваги слід надавати профілактиці порушень статевої циклічності за умов 

інтенсивного виробництва [285]. Чисельні стресові фактори викликають 

гормональні зрушення у системі «гіпоталамус–гіпофіз–яєчники» свиноматок. 

Відомо, що після відлучення поросят свиноматки приходять у статеву 

охоту в середньому через 5 діб. Водночас тривалість холостого періоду може 

коливатися від 3 до 40 і більше діб [59, 72]. Швидке відновлення статевого 

циклу зумовлене переключенням лактаційної домінанти на статеву. Унаслідок 

цього гіпоталамус збільшує частоту секреції рилізинг-гормону, що стимулює 

синтез та виділення із гіпофіза в кров фолікуліну та лютропіну, і починається 

фолікулярна фаза статевого циклу. Теоретичне підґрунтя застосування 

препарату одразу після підсисного періоду полягає в тому, що біологічна дія 

його складників проявляється у функціонально напружений період гіпоталамо-

гіпофізарно-яєчникової осі [208]. 

 

3. 1. 1. Дослідження оптимальної дози введення препарату Глютам 

1М для покращення показників відтворювальної здатності свиноматок 

Заплідненість свиноматок дослідних груп, яким уводили Глютам 1М у 

дозі 0,28 та 0,30 мл/кг заплідненість була вищою порівняно з контролем на 

20 та 14,3 % відповідно. За згодовування препарату в дозі 0,26 та 0,32 мл/кг 

заплідненість підвищилась на 7,7 %. За згодовування свиноматкам глютаму 1М 

в дозі 0,24 мл/кг заплідненість самок була на одному рівні з контролем 

(рис. 3.1). 
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Рис. 3.1 Заплідненість свиноматок залежно від дози введення препарату, % 

Примітка:*р ≤ 0,05-порівняно до контролю 

 

За згодовування самкам препарату в дозі 0,24 мл/кг холостий період 

скоротився на 0,3 доби, 0,26 мл/кг – 0,9 доби, 0,28 мл/кг – на 0,4 доби, 

0,30 мл/кг – 0,8 доби та 0,32 мл/кг – 0,6 доби відповідно. 

Отже, застосування свиноматкам препарату Глютам 1М у дозі 0,28 мл/кг 

сприяє збільшенню заплідненості свиноматок, а введення свиноматкам 

біологічно активного препарату в різних дозах скорочує холостий період у 

тварин на 0,3–0,9 доби. 

Багатоплідність свиноматок дослідних груп, яким застосовували 

глютам 1М, в різних дозах переважала контроль – на 0,2; 1; 2,5; 0,9 та 0,8 

голови відповідно (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2 Багатоплідність свиноматок залежно від дози препарату, гол. 
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Згодовування свиноматкам нейротропного препарату метаболічної дії в 

різних дозах також сприяє зменшенню кількості мертвонароджених поросят. 

Так, за введення препарату в дозі 0,26 мл/кг кількість мертвородів 

зменшилась на 0,4 гол, у дозі 0,28 – 0,30 мл/кг – на 0,3 гол та у тварин, які 

отримували 0,32 мл/кг – на 0,8 поросят. Кількість мертвонароджених поросят у 

тварин, які отримували препарат в дозі 0,24 мл/кг була більшою на 0,2 голови. 

Великоплідність свиноматок дослідних груп, яким застосовували 

Глютам 1М, в дозах 0,24 – 0,32  мл/кг переважала контроль – на 9,5 %; 11,8; 

12,4; 13,5; та 11,8 % відповідно (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Великоплідність свиноматок за різних доз препарату, кг. 

 

Отже, введення Глютаму 1М свиноматкам на 1–3 добу холостого 

періоду в межах доз 0,26 – 0,32 мл/кг збільшує багатоплідність – на 0,9–

2,5 поросяти, великоплідність – на 11,8 – 13,5 % та зменшує кількість 

мертвонароджених – на 0,3–0,8 голови. Найкращий результат за 

багатоплідністю та великоплідністю був отриманий за згодовування 

тваринам препарату в дозі 0,28 та 0,30 мл/кг. 

 

3. 1. 2 Дослiдження оптимальної дози застосування препарату 

Нановулін-ВРХ для покращення показникiв відтворювальної здатності 

свиноматок 
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Заплідненість свиноматок, яким згодовували нейротропний препарат 

Нановулін-ВРХ на 0–2 добу статевого циклу в дозі 0,24 мл/кг, була на одному 

рівні з контролем. За збільшення препарату до 0,26–0,32 мл/кг заплідненість 

збільшилась на 10–30 % порівняно до контролю (рис.3.4). 
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Рис. 3.4 Заплідненість свиноматок залежно від дози препарату 

Нановулін-ВРХ, % 
Примітка:*р ≤ 0,05-порівняно з контролем 

 

Тривалість холостого періоду в дослідних свиноматок скоротилася на 

0,8; 1,4; 1,3; 1,1 і 0,9 доби порівняно з контролем.  

Отже, збільшення дози препарату сприяє підвищенню заплідненості 

самок. Проте, слiд зазначити, що у тварин, якi отримували препарат в загальнiй 

дозi 0,28 мл/кг заплідненість вiрогiдно переважала контроль на 30 % (р ≤ 0,05). 

Багатоплiднiсть свиноматок, яким згодовувади нановулін-ВРХ в дозі 

0,24 мл/кг переважала контроль на 0,3 голови. Збiльшення дази препарату до 

0,26–0,32 мл/кг сприяло підвищенню багатоплідності – на 0,9; 2,5; 2,6 та 1,8 

голови. При цьому у самок, якi отримували Нановулiн-ВРХ в дозi 0,26 –

 0,32 мл/кг зменшилась кiлькiсть мертвонароджених поросят на 0,3; 0,4; 0,4 і 

0,5 поросят порівняно з контролем (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5 Багатоплідність свиноматок залежно від дози препарату 

Нановулін-ВРХ, гол. 

 

У тварин, якi отримували препарат в дози 0,24 мл/кг кiлькiсть 

мертвонароджених поросят була більшою, порiвняно до контролю на 

0,3 голови. 

Великоплідність свиноматок дослідних груп збільшилась в межах 10–

12,3 %, порівняно з контролем незалежно від дози застосування біологічно 

активного препарату.  

Отже, введення свиноматкам нейротропно-метаболічного препарату 

Нановулін-ВРХ на 0–2 добу статевого циклу у дозі 0,26–0,32 мл/кг позитивно 

впливає на репродуктивну систему свиноматок. Збільшується 

багатоплідність – на 0,9–2,6 поросяти, та зменшується кількість 

мертвонароджених – на 0,3–0,5 голови.  

Таким чином, препарати Глютам 1М та Нановулин-ВРХ найбільш 

позитивно впливають на показники відтворювальної здатності свиноматок при 

застосуванні їх в загальній дозі 0,26–0,32 мл/кг. Оскільки загальна доза 

0,28 мл/кг зумовлювала вищий рівень заплідненості та багатоплідності, то у 

всіх наступних дослідах використовували препарати Глютам 1М на 1–3 добу 

холостого періоду та Нановулин-ВРХна 0–2 добу. 
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3.1.3 Заплідненість свиноматок за використання нейротропно-

метаболічного препарату 

Заплідненість свиноматок – один з основних показників ефективності 

роботи зооветеринарної служби в умовах племінних та виробничих комплексів. 

Від цього показника залежить ритм всієї роботи підприємства, кількість 

одержаного приплоду та реалізованого молодняку, а також ремонт власного 

стада [92]. 

Дослід ІІ. Заплідненість у обох групах була високою (контроль – 86,7 %, 

дослід – 93,3 %). При цьому в дослідній групі вона все ж була вищою на 6,6 %, 

ніж у контрольній (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Заплідненістьта холостий період піддослідних свиноматок 

Показник 
Група, n = 30 

контрольна дослідна 

Поросні, гол. 26 28 

Холості, гол. 4 2 

Заплідненість, % 86,7 ± 6,19 93,3 ± 4,56 

Холостий період, діб 5,2 ± 0,24 4,5 ± 0,10** 

Примітка: **р ≤ 0,01 порівняно з контролем;  

 

За введення свиноматкам нейротропного препарату метаболічної дії 

Глютам 1М на 1–3 добу відразу після відлучення поросят, холостий період у 

дослідних тварин вірогідно скоротився на 0,7 доби. 

Дослід ІІІ. Пероральне введення свиноматкам препарату Глютам 1М на 

фоні вітамінізації Інтровітом в день відлучення, сприяло вірогідному 

збільшенню заплідненості самок, порівняно з контролем на 20 % (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Заплідненістьта холостий період піддослідних свиноматок 

Показник Група, n = 70 

контрольна дослідна 

Поросні, гол. 49 63 

Холості, гол. 21 7 

Заплідненість, % 70,0 ± 5,47 90,0 ± 3,58* 

Холостий період, діб 5,9 ± 1,59 4,9 ± 0,57 
Примітка:*р ≤ 0,01 порівняно з контролем 
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Згодовування препарату відразу після відлучення поросят також 

призвело до скорочення холостого періоду у дослідних тварин на одну добу.  

Біологічну дію препарату Глютам 1М слід розглядати залежно від 

морфофункціональних змін в організмі свиноматок. Після відлучення поросят в 

нервовій системі свиноматок домінанта лактації переключається на відтворну, 

що зумовлює активізацію гіпоталамуса, який починає виділяти в більшій 

кількості рилізинг-гормони фолітропіну та лютропіну, які стимулюють 

секрецію цих гонадотропних гормонів аденогіпофізом. Гонадотропні гормони 

стимулюють ріст фолікулів та розвиток ооцитів, в результаті чого в межах 3–15 

діб після відлучення поросят, у свиноматок наступає статева охота та овуляція. 

Враховуючи дослідження [17] щодо впливу нейротропно-метаболічного 

препарату на біохімічний і гормональний статус свиноматок можна 

припустити, що введення в організм свиноматок відразу після відлучення 

поросят препаратів Інтровіт та Глютам 1М сприяє збільшенню енергетичного 

потенціалу гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової осі. Це зумовлює збільшення 

вмісту гонадотропних гормонів в організмі свиноматок, внаслідок чого 

збільшується кількість фолікулів на яєчниках і їх овуляція, поліпшується 

морфофункціональний стан матки. Все це стимулює імплантацію ембріонів у 

статевих шляхах самки, а значить і заплідненість свиноматок. 

Дослід ІV. Заплідненість свиноматок І-ї дослідної групи була вищою на 

28,6 %, а у тварин ІІ-ї та ІІІ-ї – підвищилась на 21,4 % порівняно з контрольною. 

Слід зазначити, що в контрольній групі 14,3 % (2 гол) свиноматок не проявили 

ознак статевої охоти і така ж кількість не запліднилась. Крім того, в І-й 

дослідній групі порівняно з ІІ-ю та ІІІ-ю, заплідненість була вищою на 7,2 % 

відповідно (табл. 3.3). 

Введення per os свиноматкам біологічно активних препаратів за різними 

схемами сприяло скороченню тривалості холостого періоду у дослідних 

свиноматок І-ї групи на 1,5 доби, а у тварин ІІ-ї та ІІІ-ї – на 1,2 і 0,8 діб 

порівняно з контролем. 
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Таблиця 3.3 

Заплідненістьта холостий період піддослідних свиноматок 

 

Показник 

Група, n = 14 

контрольна дослідна  

І ІІ ІІІ 

Поросні, гол. 10 14 13 13 

Холості, гол. 4 - 1 1 

Заплідненість, % 71,4 ± 12,07 100,0 ± 0,0* 92,8 ± 6,91 92,8 ± 6,91 

Холостий період, діб 6,3 ± 0,83 4,8 ± 0,40 5,1 ± 0,47 5,5 ± 0,58 

Примітка: *р ≤ 0,05 порівняно з контролем 

 

Отже, пероральне введення нейротропно-метаболічного препарату 

Глютам 1М свиноматкам протягом трьох діб, починаючи відразу після 

відлучення поросят, на фоні вітамінізації організму після лактації, дозволяє 

скоротити тривалість холостого періоду на 1,0–1,5 доби та збільшити відсоток 

запліднених самок після першого осіменіння на 20–28,6 % порівняно з 

контролем.  

Застосування свиноматкам біологічно активного препарату Нановулін-

ВРХ в період осіменіння тварин (0–2 доба статевого циклу) сприяє збільшенню 

заплідненості дослідних самок, порівняно з контрольними на 20–21,4 %. 

Очевидно, така схема застосування даного препарату сприяє більшій кількості 

овуляцій фолікулів і лютеотропній функції жовтих тіл. Тобто цей препарат і 

схему його застосування можна використовувати як самостійний спосіб 

стимуляції відтворювальної здатності свиноматок, проте, слід відзначити, що 

препарат Глютам 1М дешевший у виробництві, ніж Нановулін-ВРХ, оскільки 

до його складу входить одна діюча речовина. 

Застосування препаратів Глютам 1М і Нановуліну-ВРХ в одній схемі 

недоцільно з економічної точки зору. Так, показники відтворювальної здатності 

свиноматок, яким згодовували препарати як після відлучення поросят, так і під 

час осіменіння, збільшились майже подібно до тварин інших дослідних груп. 

При цьому зростають трудові та фінансові затрати.  
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3.1.4 Багатоплідність свиноматок за використання біологічно 

активних препаратів 

У вирішенні м'ясної проблеми важливе місце відводиться свинарству як 

найбільш ефективній галузі тваринництва, що обумовлено біологічними 

особливостями свиней, а саме високою багатоплідністю. 

Багатоплідність свиноматок є одним із важливих показників 

відтворювальної здатності, яка характеризує їх продуктивність, від якої 

залежить економічна ефективність галузі свинарства. 

Дослід ІI. У свиноматок, які після відлучення поросят отримували 

Глютам 1М (в загальній дозі 0,28 мл/кг маси тіла) живих новонароджених 

поросят у гнізді було вірогідно більше на 1,9 голови, а мертвонароджених 

менше – на 0,4 голови, порівняно з контролем (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Характеристика новонароджених поросят, отриманих від 

піддослідних свиноматок 
 

Показник 

Група 

контрольна,  дослідна 

n M±m n M±m 

Новонароджені поросята, гол. 319 12,3 ± 0,53 386 13,8 ± 0,51* 

Із них поросят, гол.: живих 302 11,6 ± 0,46 378 13,5 ± 0,43** 

Мертвонароджених, гол. 17 0,7 ± 0,07 8 0,3 ± 0,08*** 

Кількість поросят у свиноматок, 

що мали в гнізді більше 10 голів, 

гол.  

22 12,6 ± 0,46 25 14,2 ± 0,47 

Свиноматки з живими  
поросятами, % 

14 53,8 ± 19,6 24 85,7 ± 12,01 

Свиноматки з мертвонародженими  

поросятами, % 
12 46,2 ± 20,4 4 14,3 ± 18,8 

Примітка: *р ≤ 0,05; **р ≤ 0,01; ***р ≤ 0,001 порівняно з контролем, n – кількість поросят 

 

Свині відрізняються від інших сільськогосподарських тварин високою 

плодючістю. Кількість свиноматок, що мали в гнізді 10 і більше поросят 

характеризує вплив різних чинників на реалізацію біологічного потенціалу. 

Використання препарату сприяло збільшенню на 5,3 % відносної кількості 
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свиноматок, які мали в гнізді більше 10 живих поросят. При цьому поросят у 

них, порівняно з контролем було більше на 1,6 голови. 

У контрольній групі свиноматок, що мали у гнізді лише живих поросят, 

було більше на 7,6 %, порівняно із самками, які мали також мертвонароджених. 

Тоді як у дослідній групі таких тварин було більше на 71,4 %. 

У дослідній групі свиноматок із живими поросятами було більше на 

31,9 % і на таку ж відносну кількість менше самок, які мали у приплоді 

мертвих, порівняно з контролем. 

Отже, в другому досліді введення свиноматкам препарату Глютам 1М, 

на 1–3 добу після відлучення поросят, сприяло вірогідному збільшенню 

кількості новонароджених поросят на 1,9 та зменшення мертвонароджених на 

0,4 (р ≤ 0,05) голови. 

Дослід ІІI. За період проведення науково-виробничого досліду від 

свиноматок, які отримували Глютам 1М спільно з вітаміновмісним Інтровітом 

отримали 790 поросят, а від контрольних – в 1,4 рази менше (580 голів). З них, 

мертвонароджених поросят у дослідній групі було менше в 2,3 рази в 

порівнянні з контролем. Багатоплідність свиноматок дослідної групи була 

більшою на 1,3 голови в порівнянні з контролем, але в межах помилки 

(табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Багатоплідність піддослідних свиноматок 

 

Показник  

Група 

контрольна дослідна 

n M±m n M±m 

Всього поросят, гол. 580 11,8 ± 1,44 790 12,05 ± 1,21 

Із них поросят, гол.: живих 538 11,0 ± 1,53 772 12,3 ± 1,20 

Мертвонароджених, гол. 42 0,9 ± 0,49 18 0,3 ± 0,28 
Примітка: n – кількість поросят 

 

Зменшення в три рази мертвонароджених поросят у дослідній групі 

дозволяє припустити, що згодовування свиноматкам нейротропно-
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метаболічного препарату, відразу після відлучення поросят, позитивно впливає 

на відновлення репродуктивної системи маток і її організму в цілому. 

Отже, застосування свиноматкам препарату Глютам 1М, на 1–3 добу 

холостого періоду, на фоні їх вітамінізації в день відлучення, сприяє тенденції 

збільшення багатоплідності маток – на 1,3 голови та зменшення кількості 

мертвонароджених поросят – на 0,6 голови. 

Дослід ІV. В результаті проведення дослідження від контрольних 

свиноматок отримали 117 поросят, 14 з яких були мертвонародженими. Від 

дослідних самок І групи отримали 177 поросят і 6 з яких було мертвих, від 

тварин ІІ дослідної групи – 167 голів, 6 з них – мертвих та від ІІІ дослідної –168 

голів, 5 з яких мертвонароджених. 

У всіх свиноматок дослідних груп багатоплідність була майже на 

одному рівні і перевищувала контрольну: у І – на 1,9; ІІ – на 2,1 та ІІІ – на 2,2 

поросяти (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Багатоплідність піддослідних свиноматок 

 

Показник 

Група 

n контрольна 
дослідна 

n І n ІІ n ІІІ 

Народилось 

поросят, 

гол. з них: 

117 11,7 ± 1,15 177 12,6 ± 1,27 167 12,8 ± 1,31 168 12,9 ± 1,36 

живих, гол. 103 10,3 ± 0,86 171 12,2 ± 1,06 161 12,4 ± 1,16 163 12,5 ± 1,36 

мертвона-

роджених, 

гол. 

14 1,4 ± 0,67 6 0,4 ± 0,37 6 0,4 ± 0,38 5 0,4 ± 0,37 

 

Кількість мертвонароджених поросят у всіх трьох дослідних групах була 

меншою в 3,5 рази, порівняно з контролем.  

Отже, застосування препаратів нейротропно-метаболічної дії за 

досліджуваними схемами їх введення свиноматкам сприяє збільшенню 

багатоплідності та зменшенню кількості мертвонароджених поросят.  
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3.1.5 Великоплідність свиноматок за використання біологічно 

активних препаратів 

Великоплідність свиноматок один із важливих селекційних та 

біотехнологічних показників, який характеризується живою масою 

новонароджених поросят [65]. 

У гніздах свиноматок жива маса поросят коливається в межах 0,6–2,2 кг. 

Поросят, жива маса яких знаходиться в межах 0,6–0,999 кг і нижче, відносять 

до гіпотрофіків, тобто нежиттєздатних в умовах промислового комплексу. Їх, 

як правило, вибраковують. Новонароджених, жива маса яких коливається в 

межах від 1 до 2 кг, відносять до нормотрофіків, а поросят, вагою від 2 кг, і 

більше – до гіпертрофіків [223]. 

Дослід ІI. У свиноматок, які отримували Глютам 1М значних 

відмінностей у живій масі новонароджених поросят не виявлено, а от маса 

гнізда була вірогідно більша у дослідній групі, порівняно з контролем на 

15,8 %. Це зумовлено як більшою кількістю поросят у гнізді, так і деякою, в 

межах похибки, перевагою їх живої маси на – 1,7 % (20 г) (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Великоплідність піддослідних свиноматок 
 

Показник 

Група 

контрольна дослідна 

n M±m n M±m 

Жива маса поросят, кг.: 302 1,24 ± 0,068 378 1,25 ± 0,02 

з них нормотрофіків, кг. 272 1,25 ± 0,006 339 1,29 ± 0,005*** 

гіпотрофіків, кг. 30 0,68 ± 0,022 39 0,78 ± 0,016*** 

Маса гнізда новонароджених, 
кг. 

26 13,92 ± 0,529 28 16,51 ± 0,513*** 

Примітка: ***р ≤ 0,001 порівняно з контролем; n – кількість поросят 

 

Відносна кількість поросят-нормотрофіків у свиноматок дослідної групи 

переважала контроль – на 19,5 %. Слід відмітити, що у дослідній групі поросят, 

які мали живу масу менше 1 кг, також було більше на 23,1 %, ніж у контролі. 

При цьому їх жива маса вірогідно переважала контрольних – на 7,7 % та 

12,5 %, відповідно. 
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Дослід ІIІ. У свиноматок, які отримували нейротропно-метаболічний 

препарат, на фоні їх вітамінізації, жива маса новонароджених поросят 

переважала контрольних на 15,2 % (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Великоплідністьпіддослідних свиноматок 

 
Показник 

Група 

контрольна дослідна 

n M±m n M±m 

Жива маса поросят, кг.: 538 1,28 ± 0,15 772 1,51 ± 0,18 

з них гіпотрофіків, кг. 51 0,79 ± 0,07 46 0,84 ± 0,07 

нормотрофіків, кг. 470 1,31 ± 0,09 669 1,49 ± 0,12 

гіпертрофіків, кг. 17 2,15 ± 0,09 57 2,12 ± 0,06 

Маса гнізда новонароджених 

поросят, кг. 
49 14,05 ± 1,86 63 18,13 ± 1,62 

Примітка: n – кількість поросят 

 

У господарстві, де проводили дослідження, поросят-гіпотрофіків 

залишають в живих, підгодовуючи їх штучним молоком. Таких поросят у 

свиноматок дослідної групи було менше на 10,8 %, проте, їх жива маса все ж 

була більшою на 6 %, в порівнянні з контролем, хоча і в межах помилки. 

У гніздах піддослідних свиноматок мали перевагу поросята-

нормотрофіки. У самок дослідної групи їх було більше на 30 %. Жива маса цих 

поросят перевищувала на 12 % контрольних. У дослідній групі гіпертрофіків 

було в 3,4 рази більше, в порівнянні з контролем. За живою масою різниці між 

групами не спостерігалося. 

Більша кількість нормотрофіків і гіпертрофіків в дослідній групі 

зумовило і вищу, на 22,5 %, масу гнізда новонароджених поросят, у порівнянні 

з контролем. 

Отже, згодовування свиноматкам біологічно активного препарату 

Глютам 1М, після вітамінізації їх організму, сприяє збільшенню 

великоплідності. 

Дослід ІV. Аналіз отриманих даних показав, що у дослідних свиноматок 

жива маса новонароджених поросят була значно вищою, порівняно з 



67 

 

контролем. Так, у тварин І, ІІ та ІІІ дослідних груп вона збільшилась – на 

14,1 %; 13; та 11,8 % відповідно.  

У свиноматок ІІ та ІІІ дослідних груп жива маса гіпо- та нормотрофіків 

була більша, порівняно з контролем на 7,7 %, 9,2 %та 9,7 %, 8,6 % відповідно. У 

тварин І-ї групи маса гіпотрофіків перевищувала контроль в межах похибки, 

тоді як маса нормотрофіків була вищою на 11,5 %. Жива маса гіпертрофіків у 

піддослідних тварин всіх групбула майже на однаковому рівні. Проте у 

дослідних свиноматок кількість гнізд з поросятами-гіпертрофіками було 

більше, порівняно з контролем: у І-ї –на 60 %; ІІ та ІІІ-ї –на 66,6 % відповідно 

(табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Великоплідність піддослідних свиноматок 

 
Показник 

Група 

n контрольна 
дослідна 

n І n ІІ n ІІІ 

Жива маса 
новонароджених 

поросят, кг.: 

 
103 

1,34 ± 
0,192 

171 
1,56 ± 
0,187 

161 
1,54 ± 

0,176 

 

163 

1,52 ± 

0,188 

із них 
гіпотрофіків, кг. 

14 
0,84 ± 
0,069 

12 
0,87 ± 
0,060 

11 
0,91 ± 

0,032 
12 

0,93 ± 

0,029 

нормотрофіків, кг. 84 
1,38 ± 
0,131 

148 
1,56 ± 
0,129 

137 
1,52 ± 

0,127 
138 

1,51 ± 

0,142 

гіпертрофіків, кг. 5 
2,11 ± 
0,038 

11 
2,13 ± 
0,030 

13 
2,14 ± 
0,037 

13 
2,13 ± 
0,041 

Маса гнізда 
новонароджених 
поросят, кг. 

10 
13,82 ± 
0,835 

14 
18,97 ± 
1,757 

13 
18,76 ± 
1,677

*
 

13 
18,75 ± 
1,410

** 

Примітка: *р ≤ 0,05; **р ≤ 0,01 порівняно з контролем 

 

Збільшення живої маси гіпо- та нормотрофіків у свиноматок ІІ-ї та ІІІ-ї 

дослідних груп сприяло вірогідному підвищенню на 26,3 % маси гнізда 

новонароджених поросят, порівняно з контролем. У дослідних свиноматок І-ї 

групи вона збільшилась на 27,1 %, в основному за рахунок нормотрофіків.  
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Отже, згодовування самкам біологічно активних препаратів призводить 

до суттєвого підвищення живої маси новонароджених поросят, а також до 

збільшення маси гнізд у тварин ІІ (р ≤ 0,05) та ІІІ дослідних груп (р ≤ 0,01). 

Таким чином, введення свиноматкам препарату Глютам 1М протягом 

трьох діб, відразу після відлучення поросят сприяє тенденції до збільшення 

заплідненості на 6,6 %, вірогідному збільшенню багатоплідності – на 1,9 голів 

та скороченню холостого періоду на 0,7 доби. Застосування нейротропно-

метаболічного препарату на 1–3 добу холостого періоду у поєднання з 

одноразовою ін’єкцією Інтровіту в день відлучення поросят призвело до 

збільшення заплідненості самок – на 20 % (р ≤ 0,05), багатоплідності – на 1,3 

поросяти, великоплідності – на 15,4 %, за зменшення мертвонароджених 

поросят в 3,5 рази та скороченню холостого періоду на одну добу. 

Введення свиноматкам Глютаму 1М на 1–3 добу холостого періоду та на 

0–2 добу статевого циклу Нановулін-ВРХ у поєднанні з одноразовою ін’єкцією 

Інтровіту в день відлучення поросят призвело до збільшення заплідненості 

тварин на 21,4 %, багатоплідності – на 2,1 поросяти та великоплідності на – 

14,9 % за зменшення мертвородів в 3,5 рази та скорочення холостого періоду на 

1,2 доби. 

Пероральне введення свиноматкам нейротропно-метаболічного 

препарату Нановуліну-ВРХ під час осіменіння спільно з ін’єктуванням 

Інтровіту, сприяє тенденції до збільшення заплідненості, багатоплідності та 

великоплідності самок – на 21,4 %, 2,2 поросяти та 13,4 %, за зменшення 

мертвонароджених поросят в 3,5 рази та скорочення непродуктивного періоду 

на 0,8 діб. 

 

3. 2. Відтворювальна здатність свиноматок залежно від породи 

Відтворювальні якості свиноматок значною мірою обумовлюють 

ефективність виробництва, оскільки забезпечують необхідне надходження 

поголів’я для вирощування і відгодівлі. Тому підвищення ефективності 
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використання свиноматок і отримання високої багатоплідності є одним із 

основних напрямів селекційної роботи у свинарстві. 

Породи свиней як селекційні надбання постійно змінюються під 

впливом середовища, удосконалюються та за правильного їх поєднання 

забезпечують отримання високопродуктивних гібридів. Кожна порода має свої 

відмінності, переваги, недоліки, свій ареал розповсюдження, своє місце в 

системах гібридизації. 

Різні породи свиней за однакових умов годівлі та утримання мають 

неоднакову продуктивність [95, 81, 152]. У зв’язку з тим, що в третьому досліді 

препарат згодовували свиноматкам двох порід, виникла необхідність провести 

порівняльний аналіз їх відтворювальної здатності. 

 

3.2.1. Вплив біологічно активного препарату на заплідненість 

піддослідних свиноматок залежно від породи 

Введення per os свиноматкам великої білої породи препарату 

Глютам 1М призводить до збільшення заплідненості – на 11,5 %, та скорочення 

холостого періоду – на 1,4 доби (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Заплідненістьта холостий період піддослідних свиноматок залежно 

від породи 

Показник Група 

велика біла ландрас 

контрольна дослідна контрольна дослідна 

Поросні, гол. 27 31 22 32 

Холості, гол. 8 4 13 3 

Заплідненість, % 77,1 ± 8,08 88,6 ± 5,71 62,9 ± 10,29 91,4 ± 4,95 

Холостий період, діб 6,1 ± 1,15 4,7 ± 0,48 5,6 ± 0,97 5,1 ± 0,97 

 

Згодовування даного препарату свиноматкам породи ландрас сприяло 

скороченню холостого періоду – на 0,5 доби, а заплідненість підвищилась – на 

28,5 %, порівняно з контролем. 
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Отже, нейротропно-метаболічний препарат зумовлює тенденцію до 

зниження холостого періоду та збільшення заплідненості незалежно від породи 

свиноматок. Слід відмітити, що ефективність дії препарату на організм 

свиноматок породи ландрас дещо вища, ніж на самоквеликої білої породи. 

 

3.2.2. Вплив біологічно активного препарату на багатоплідність 

піддослідних свиноматок залежно від породи 

У контролі між свиноматками великої білої породи та ландрас суттєвої 

різниці за багатоплідністю та кількістю мертвонароджених поросят не 

спостерігається. У тварин дослідної групи багатоплідність була майже 

однаковою (табл. 3.11). 

Таблиця3.11 

Багатоплідність піддослідних свиноматок залежно від породи 

Показник 

Група 

велика біла ландрас 

контрольна дослідна контрольна дослідна 

Кількість 

свиноматок, гол. 
27 31 22 32 

Всього поросят, 

гол., n/M±m 
329/ 

12,2 ± 0,60 
384/ 

12,4 ± 0,78 

251/ 

11,4 ± 0,86 
406/ 

12,7 ± 0,92 

Із них поросят, гол.: 

живих; n/M±m 
302/ 

11,2 ± 0,83 
375/ 

12,1 ± 0,98 
236/ 

10,7 ± 0,95 
397/ 

12,4 ± 0,88 

Мертвонароджених, 

гол., n/M±m 
27/ 

1,04 ± 0,49 
9/ 

0,3 ± 0,31 
15/ 

0,7 ± 0,49 
9/ 

0,3 ± 0,25 

 

Порівняльний аналіз із контрольними групами показав, що застосування 

свиноматкам великої білої породи на 1–3 добу холостого періоду 

негормонального препарату Глютам 1М сприяло збільшенню багатоплідності –

на 0,9 голови, а у ландрасів – на 1,7 голови. 

За використання нейротропних препаратів у свиноматок дослідних порід 

кількість мертвонароджених поросят зменшилась, порівняно з контролем: у 

самок великої білої породи – на 0,7 голови, а у ландрасів – на 0,4 голови 

відповідно. 
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Отже, введення свиноматкам біологічно активного препарату, 

нейротропно-метаболічної дії сприяє тенденції збільшення багатоплідності у 

обох порід – на 0,9–1,7 голови та зменшення мертвонароджених – на 0,4–0,7 

поросяти незалежно від породи. При цьому нейроендокринна система 

свиноматок породи ландрас більш чутлива до нейротропно-метаболічного 

препарату, про що свідчить більша різниця в багатоплідності між контрольною 

і дослідною групою, ніж у самок великої білої породи. 

 

3.2.3. Вплив біологічно активного препарату на великоплідність 

піддослідних свиноматок залежно від породи 

Великоплідність поросят у контрольних свиноматок обох аналізованих 

порід була майже однаковою. У тварин дослідної групи жива маса 

новонароджених поросят також була на одному рівні.  

Жива маса новонароджених поросят, отриманих від дослідних 

свиноматок великої білої породи, переважала контрольних на 12 %, а від 

ландрасів – на 14,1 % відповідно (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Великоплідність піддослідних свиноматок залежно від породи 

Показник 

Група 

велика біла ландрас 

n 
контро-

льна 
n 

дослід- 

на 
n 

контро-

льна 
n 

дослід- 

на 

Жива маса 

новонароджених 

поросят, кг. 

27 
1,32 ± 
0,274 

31 
1,50 ± 
0,169 

22 
1,28 ± 
0,147 

32 
1,49 ± 
0,175 

з них: 

гіпотрофіків, кг. 
12 

0,80 ± 

0,039 
17 

0,92 ± 

0,035* 
10 

0,76 ± 

0,055 
13 

0,90 ± 

0,032* 

нормотрофіків, кг. 27 
1,32 ± 
0,093 

31 
1,50 ± 
0,125 

22 
1,29 ± 
0,075 

32 
1,48 ± 
0,120 

гіпертрофіків, кг. 4 
2,10 ± 
0,035 

10 
2,13 ± 
0,064 

4 
2,10 ± 
0,016 

8 
2,12 ± 
0,055 

Примітка: *р ≤ 0,05 порівняно з контролем, n –кількість гнізд. 
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У господарстві, де проводили дослідження, поросят-гіпотрофіків 

залишають в живих, підгодовуючи їх штучним молоком, тому аналіз їх 

кількості має практичне значення. 

У дослідних тварин гнізд з гіпотрофіками було більше, порівняно з 

контролем, проте, їх жива маса була вірогідно більшою: у самок великої білої 

породи – на 13,04 %, у ландрасів – на 15,5 % відповідно. 

Аналіз росту гіпертрофіків в пренатальний період свідчить, що їх жива 

маса не залежить від тривалості попереднього підсисного та поросного періодів 

і породи, а також від введення препарату. Але препарат збільшує кількість 

свиноматок, в гнізді яких є гіпертрофіки. Можливо у гіпертрофіків генетична 

програма росту в ембріональний період реалізується повністю, тому різниці 

між гіпертрофіками контрольної та дослідної груп за живою масою не 

спостерігається. 

Отже, згодовування свиноматкам нейротропно-метаболічного препарату 

зумовлює вірогідне збільшення живої маси гіпотрофіків незалежно від породи 

свиноматок. 

Таким чином, пероральне введення нейротропно-метаболічного 

препарату в поєднанні з вітамінним, сприяло збільшення заплідненості, 

багатоплідності та великоплідності свиноматок незалежно від породи 

піддослідних тварин. 

 

3.3. Відтворювальна здатність свиноматок за використання 

нейротропно-метаболічних препаратів залежно від кількості опоросів 

Вік тварин та їх продуктивність визначають термін використання 

маточного поголів’я в господарствах. Це, в свою чергу, зумовлює необхідність 

дослідження показників відтворювальної здатності свиноматок залежно від 

кількості опоросів [50, 81]. Тому аналіз показників відтворювальної здатності 

свиноматок за введення їм біологічно активних препаратів залежно від віку 

тварин, орієнтуючись на кількість опоросів, має важливе економічне значення. 

Аналіз впливу віку свиноматок на показники відтворювальної здатності 
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провели за результатами третього досліду, оскільки дослідну і контрольну 

групи сформували із свиноматок різних опоросів. 

 

3.3.1. Заплідненість піддослідних свиноматок за використання 

біологічно активних препаратів залежно від кількості опоросів 

У контрольних свиноматок заплідненість збільшувалась до 3 опоросу. 

Потім із збільшенням віку (4 і 5 опоросів) вона знизилась до рівня другого 

опоросу і стала трохи більшою 70 %, тоді як у досліді заплідненість самок 

збільшується до 4-го опоросу. Холостий період у контрольній групі в усі 

опороси був майже однаковим і коливався в межах від 5,4 до 6,4 діб. У 

дослідних тварин холостий період зменшувався до 4-го та 5-го опоросу і 

коливався в межах 4,6–5,5 діб (табл. 3.13). 

Таблиця 3.13 

Заплідненість та холостий період піддослідних свиноматок з різними 

опоросами 

Показник Група 

контрольна дослідна 

Кількість 
опоросів 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Кількість 
тварин, 
гол. 

12 17 17 8 16 12 17 17 8 16 

Кількість 
порісних 
свинота-
ток, гол. 

6 13 13 4 13 10 14 16 8 15 

Заплідне-
ність,% 

50,0±

14,43 

76,5±

10,24 

76,5±

10,24 

50,0±

17,67 

81,3±

9,74 

83,3±

10,77 

82,4±

9,23 

94,1±

5,71 
100 

93,4

± 

6,41 

Холостий 
період,діб 

6,0± 

0,77 

6,4± 

1,95 

5,6± 

1,26 

5,4± 

0,52 

6,1± 

2,05 

5,4± 

0,79 

5,3± 

0,69 

4,7± 

0,40 

4,6± 

0,41 

4,6± 

0,41 

 

Порівняльний аналіз заплідненості свиноматок та тривалості холостого 

періоду, залежно від кількості опоросів у самок показав, що вони були кращими 

у дослідних тварин. 
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Так, найгірша заплідненість була у свиноматок з першим опоросом як у 

контрольній, так і дослідній групах. Але у дослідних свиноматок все ж вона 

була більшою на 33,3 %, порівняно з контролем. Найкраща заплідненість була у 

свиноматок з четвертим опоросом, у дослідних тварин вона була на рівні 100%, 

що в два рази більше, ніж у контролі. У дослідних тварин з другим опоросом 

заплідненість була вищою на 5,9 %, з третім – на 17,6 % і з п’ятим – на 12,1 %. 

Отже, згодовування дослідним свиноматкам з різною кількістю 

опоросів, відразу після відлучення поросят нейротропно-метаболічного 

препарату зумовлює тенденцію до скорочення холостого періоду та збільшує 

заплідненість відповідно – на 0,6–1,5 доби та 5,9–50 %, порівняно з контролем.  

 

3.3.2. Багатоплідність піддослідних свиноматок за використання 

біологічно активних препаратів залежно від кількості опоросів 

За даними авторів [57, 201], у більшості свиноматок кількість поросят в 

гнізді збільшується до п’ятого-шостого опоросу. Поросята, що отримані від 

свиноматок в другому та шостому опоросах, швидше збільшували живу масу. 

Тому в групах провели аналіз багатоплідності свиноматок залежно від кількості 

у них опоросів. 

Для контрольних свиноматок характерний нормальний розподіл 

мінливості багатоплідності в залежності від їх віку. У них спостерігається чітка 

тенденція до збільшення багатоплідності свиноматок до 3-го опоросу, після 

якого вона зменшується. Так, у свиноматок з 3-м опоросом багатоплідність 

була більшою порівняно з 1-м і 2-м на 1,8 і 0,5 поросяти відповідно. У 

порівнянні з матками з 4-м і 5-м опоросами багатоплідність було менше – на 1,3 

і 1,6 голови відповідно (рис. 3.6). 

У дослідних свиноматок такої закономірності в розподілі 

багатоплідності в залежності від віку не спостерігається. Застосування 
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препарату зумовило збільшення багатоплідності самок – на 0,5–2,6 голови. 

9,5±1,02

11,3±1,13
11,8±0,78

10,5±0,73
10,2±1,21

11,4±0,75

12,9±1,46

12,3±1,14

13,1±0,81*

12±0,90

7
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9
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контрольна група

дослідна група

 

Рис. 3.6 Багатоплідність піддослідних свиноматок залежно від кількості 

опоросів 
Примітка: * р ≤ 0,05 в порівнянні з контролем 

 

Найкращий результат із збільшення багатоплідності був отриманий за 

згодовування препарату згідно зі схемою самкам з 4-м опоросом, що призвело 

до достовірного збільшення багатоплідності – на 2,6 поросяти в порівнянні з 

контролем. У самок з 1-м; 2-м і 5-м опоросами багатоплідність, в порівнянні з 

контролем, збільшилася на 1,9; 1,6 і 1,8 голови відповідно. 

Введення нейротропно-метаболічного препарату свиноматкам з 3-м 

опоросом зумовило найнижчий результат в порівнянні з іншими віками. 

Очевидно, у свиноматок в період третього опоросу морфофункціональний стан 

статевої системи і організму в цілому найкраще підготовлений до реалізації 

генетичного потенціалу багатоплідності. 

Таким чином, згодовування свиноматкам біологічно активного 

препарату за розробленою схемою, обумовлює тенденцію до збільшення 

багатоплідності свиноматок незалежно від кількості опоросів за винятком 

третього. 

Важливим показником відтворювальної здатності свиноматок є кількість 

мертвонароджених поросят, оскільки знижує її економічну складову. Тому 

проаналізували кількість мертвонароджених поросят в гніздах піддослідних 

свиноматок залежно від віку (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7 Кількість мертвонароджених поросят у піддослідних 

свиноматок 
Примітка: *р≤0,05 в порівнянні з контролем, 

1р ≤ 0,05 в порівнянні з контрольною з 4-м 

опоросом 

 

У контрольних свиноматок з 4-м опоросом була найбільша кількість 

мертвонароджених поросят у порівнянні з 1-м; 2-м; 3-м і 5-м – на 0,3; 1,0 

(р ≤ 0,05), 0, 6 і 0,4 голови відповідно. 

Згодовування свиноматкам з 4-м опоросом метаболічного препарату 

нейротропної дії сприяє достовірному зменшенню на 1,1 голови 

мертвонароджених поросят, в порівнянні з контролем. У свиноматок з 

дослідної групи 1 опоросом кількість мертвонароджених поросят зменшилася 

на 1 голову. Введення препарату свиноматкам, які мали 2; 3 і 5 опороси, 

зумовило тенденцію до зменшення мертвонароджених поросят на 0,2; 0,7 і 0,7 

голови відповідно. 

Таким чином, згодовування препарату свиноматкам на 1–3 добу після 

відлучення поросят підвищує їх життєздатність в пренатальний період. Це 

підтверджує достовірне зменшення ембріональної смертності у свиноматок з   

4-м опоросом, а також тенденція зменшення мертвонароджених поросят у 

маток інших аналізованих вікових груп. 
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3.3.3. Великоплідність піддослідних свиноматок за використання 

біологічно активних препаратів залежно від кількості опоросів 

Великоплідність новонароджених поросят має велике значення, оскільки 

є вихідною величиною маси тіла, від якої продовжується ріст тварин у 

постембріональний період життя. 

Аналізуючи великоплідність свиноматок за опоросами у контрольних 

свиноматок спостерігається чітка тенденція до зменшення живої маси 

новонароджених поросят у тварин до 4-го опоросу, після якого вона 

збільшується. Так, у свиноматок з 4-м опоросом великоплідність була 

найменшою порівняно з 1-м; 2-м; 3-м та 5-м на 15,7 %; 7,1; 9,2 та 4,1 % 

відповідно (рис. 3.8). 
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Рис. 3.8 Жива маса новонароджених поросят у піддослідних свиноматок 

 

У дослідних свиноматок такої закономірності не спостерігається. У 

тварин від першого до четвертого опоросу жива маса новонароджених поросят 

була майже на одному рівні,тоді як великоплідність у самок з п’ятим опоросом 

зменшилась порівняно до 1-го; 2-го; 3-го та 4-го на 9 %; 8,4; 6 та 6,6 % 

відповідно.  

У дослідних свиноматок за всіма віковими групами великоплідність, в 

порівнянні з контролем, збільшилася на 10,3 %; 18,1; 14; 22,4 та 13,4 % 

відповідно. 
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Таким чином, застосування свиноматкам глютаму 1М спільно з 

вітамінізованим препаратом сприяє збільшенню живої маси новонароджених 

поросят незалежно від віку дослідних тварин. 

Для встановлення більшої вірогідності збільшення великоплідності 

свиноматок було вирішено збільшити поголів’я в піддослідних групах шляхом 

об`єднання самок з 1–2 та 3–4 та опоросами. 

Так, жива маса новонароджених поросят,отриманих від свиноматок з 1–

2 опоросом, яким згодовували нейротропний препарат, була більшою, 

порівняно з контролем на 23,1 % (табл. 3.14). 

Таблиця 3.14 

Великоплідність піддослідних свиноматокз 1–2 опоросом 

 
Показник 

Група 

контрольна дослідна 

n M±m n M±m 

Жива маса поросят, кг.: 181 1,3 ± 0,17 282 1,6 ± 0,19 

з них гіпотрофіків, кг. 16 0,7 ± 0,04 13 0,8 ± 0,05 

нормотрофіків, кг. 153 1,2 ± 0,18 238 1,5 ± 0,19 

гіпертрофіків, кг. 12 2,1 ± 0,09 31 2,1 ± 0,07 

Маса гнізда новонароджених, кг. 17 14,0 ± 2,1 23 18,5 ± 1,9 

 

Значний науковий і практичний інтерес становить вивчення 

особливостей росту живої маси ембріонів в пренатальний період за впливу на 

свиноматок біологічно активних препаратів. 

Для пренатального періоду онтогенезу тварин характерна індивідуальна 

мінливість росту живої маси. Особливо вона чітко проявляється у 

багатоплідних тварин. 

Поросят-гіпотрофіків у свиноматок дослідної групи було менше на 

8,1 %, проте, їх жива маса збільшилась на 14,3 %, порівняно з контрольними. 

У гніздах піддослідних свиноматок найбільший відсоток поросят 

становили нормотрофіки, тобто новонароджені поросята, жива маса яких 

знаходиться в межах від 1 до 2 кг. У самиць дослідної групи таких поросят було 

більше на 55,5 %, а їх жива маса переважала на 25 % контрольних. 
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Новонароджені поросята, жива маса яких становить 2 і більше 

кілограми, відносяться до гіпертрофіків. У дослідній групі їх було в 2,5 рази 

більше, ніж у контролі. За живою масою різниці між групами не 

спостерігається. 

Маса гнізда новонароджених поросят у свиноматок дослідної групи була 

більшою на 13,2 %, порівняно з контролем. 

Таким чином, згодовування свиноматкам після відлучення поросят на 

фоні їх вітамінізації нейротропно-метаболічного препарату Глютам 1М 

зумовлює тенденцію до збільшення великоплідності свиноматок. 

Жива маса поросят при народженні, отриманих від дослідних 

свиноматок з 3–4 опоросом, була більшою на 18,6 % (табл. 3.15).  

Таблиця 3.15 

Великоплідність піддослідних свиноматок з 3-4 опоросом 
 

Показник 

Група 

контрольна дослідна 

n M ± m n M ± m 

Жива маса новонароджених 

поросят, кг.: 
199 1,3 ± 0,12 277 1,6 ± 0,17 

з них гіпотрофіків, кг. 19 0,8 ± 0,07 16 0,9 ± 0,04 

нормотрофіків, кг. 175 1,2 ± 0,06 239 1,5 ± 0,12* 

гіпертрофіків, кг. 5 2,04 ± 0,02 22 2,1 ± 0,04 

Маса гнізда новонароджених, кг. 17 15,0 ± 1,81 23 18,6 ± 1,52 
Примітка:*р ≤ 0,5 порівняно з контролем 

 

У дослідних свиноматок поросят-гіпотрофіків було менше на 18,6 %, а 

їх жива маса все ж була більшою на 11,1 %, ніж у контролі. 

Нормотрофіків у свиноматок дослідної групи, тобто поросят, жива маса 

яких знаходиться в межах 1–2 кг, народилося більше на 26,8 %. При цьому їх 

жива маса була достовірно вище на 20,0 %, ніж у контролі. Кількість поросят-

гіпертрофіків в гніздах дослідних маток більше в 4,4 рази, а їх жива маса 

збільшилася на 3 %, порівняно з контролем. 
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Зменшення кількості гіпотрофіків і збільшення нормотрофіків та 

гіпертрофіків з великою живою масою сприяло підвищенню на 19,4 % маси 

гнізда при народженні. Слід зазначити, що інтенсивність росту поросят-сисунів 

дослідних свиноматок теж була вищою, про що свідчить більша на 10,7 % маса 

гнізда після відлучення. 

Отже, біологічно активний препарат нейротропно-метаболічної дії 

пролонговано впливає на репродуктивну систему свиноматок, що сприяє 

тенденції інтенсивності росту живої маси потомства в пренатальний період, що, 

очевидно, пов’язано з більшим вмістом прогестерону в крові дослідних 

свиноматок. 

Таким чином, введення препарату Глютам 1М свиноматкам незалежно 

від віку зумовило збільшення заплідненості, багатоплідності та 

великоплідності, порівняно з контролем – на 18,8–30,7 %, 0,5–2,6 голів та 10,3–

22,4 % відповідно. 

 

3.4 Відтворювальна здатність свиноматок за використання 

нейротропно-метаболічного препарату залежно від тривалості 

попереднього підсисного періоду 

Одним з основних способів підвищення інтенсивності використання 

свиноматок є своєчасне відлучення поросят, яке в залежності від умов 

виробництва проводять з 18–45-денного віку [73, 91, 194.]. 

Оскільки технологічний регламент в господарстві, де проводили 

основний дослід, зумовлює різну тривалість підсисного періоду, то було 

доцільно провести аналіз досліджуваних показників у свиноматок з різною його 

тривалістю. Аналіз проводили за результатами ІІІ досліду. 

 

3.4.1 Вплив біологічно активного препарату на заплідненість 

піддослідних свиноматок залежно від попереднього підсисного періоду 

У піддослідних свиноматок тривалість підсисного періоду коливалася в 

межах 20–32 доби. Для визначення впливу тривалості підсисного періоду на 
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відтворювальну здатність, свиноматок кожної групи розділили на дві 

підгрупи – 20–25 та 26–32 доби (табл. 3.16). 

Таблиця 3.16 

Заплідненість піддослідних свиноматок залежно від тривалості 

попереднього підсисного періоду 

 
Показник 

Група 

контрольна дослідна 

підсисний період, діб 

20–25 26–32 20–25 26–32 

Кількість тварин, гол. 32 38 35 35 

Поросні, гол. 20 29 31 32 

Холості, гол. 12 9 4 3 

Заплідненість, % 62,5 ± 8,55 76,3 ± 6,89 88,6 ± 5,36 91,4 ± 4,73 

Холостий період, діб 6,0 ± 1,69 5,8 ± 1,55 5,2 ± 0,59 4,7 ± 0,52 

 

У контрольних тварин, в яких підсисний період тривав 20–25 діб, 

заплідненість була нижчою на 13,8 %, порівняно з тими, тривалість підсисного 

періоду яких становила 26–32 доби. У дослідних тварин між цими підгрупами 

різниці майже не спостерігається. 

Введення відлученим свиноматкам нейротропно-метаболічного 

препарату сприяє скороченню холостого періоду та кращій заплідненості  

тварин як за короткого підсисного періоду, так і за більш тривалого. У 

дослідних свиноматок, у яких підсис тривав 20–25 діб холостий період був 

коротший на 0,8 доби, а заплідненість вищою на 26,1 %, порівняно з контролем. 

За тривалості підсису 26–32 доби холостий період у дослідних свиноматок 

скоротився на 1,1 доби, а заплідненість підвищилася на 15,1 %. 

 

3.4.2 Вплив біологічно активного препарату на багатоплідність 

піддослідних свиноматок залежно від тривалості попереднього підсисного 

періоду 

Аналізуючи вплив попереднього підсисного періоду на показники 

відтворювальної здатності, встановлено, що у контрольних та дослідних 
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свиноматок між підгрупами за багатоплідністю та кількістю мертвонароджених 

поросят суттєвої різниці не спостерігається (табл 3.17).  

Таблиця 3.17 

Багатоплідність піддослідних свиноматок залежно від попереднього 

підсисного періоду 

Показник 

Група 

контрольна дослідна 

тривалість підсисного періоду, діб 

20–25 26–32 20–25 26–32 

Поросні, гол. 20 29 31 32 

Народилось всього 

поросят, гол.: 
11,9 ± 0,83 11,9 ± 0,97 12,2 ± 0,98 12,9 ± 0,99 

із них живих, гол. 10,9 ± 1,01 11,1 ± 1,01 11,9 ± 0,97 12,6 ± 0,94 

мертвонароджених, гол. 0,9 ± 0,83 0,8 ± 0,44 0,3 ± 0,27 0,3 ± 0,30 

 

У тварин які отримували біологічно активний препарат та мали 

тривалість попереднього підсисного періоду 20–25 доби багатоплідність 

переважала контроль тієї ж підгрупи на 1 порося, а кількість мертвонароджених 

була меншою на 0,6 голови.  

У дослідних самок, з тривалістю 26–32 доби підсисного періоду 

багатоплідність збільшилась на 1,5 поросяти, а мертвонароджуваність 

зменшилась на 0,5 голови відповідно. 

Отже, введення per os свиноматкам на 1–3 добу холостого періоду 

нейротропно-метаболічного препарату Глютам 1М сприяє тенденції до 

поліпшення репродуктивних показників у дослідних тварин незалежно від 

тривалості попереднього підсисного періоду. 

 

3.4.3 Вплив біологічно активного препарату на великоплідність 

піддослідних свиноматок залежно від тривалості попереднього підсисного 

періоду 

У свиноматок, які отримували Глютам 1М жива маса новонароджених 

поросят була більшою, порівняно з контролем: у тварин з тривалістю 
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попереднього підсисного періоду 20–25 – на 15,6 %, а у самок з 26–32 – на 

14,6 % (табл. 3.18). 

У дослідних свиноматок жива маса поросят була значно вищою, 

порівняно з контролем. Так, у тварин, з тривалістю підсисного періоду 20–

25 діб, маса гіпотрофіків була вірогідно більшою на 13,5 %, а нормо- і 

гіпертрофіків – вищою на 13,8 і 2,8 % відповідно, порівняно з контролем. 

Таблиця 3.18 

Великоплідність піддослідних свиноматок залежно від тривалості 

підсисного періоду 

Показник 

Група 

контрольна дослідна 

тривалість підсисного періоду, діб 

20–25 26–32 20–25 26–32 

Жива маса новона-

роджених поросят, 

кг.: 

1,30 ± 0,153 1,28 ± 0,128 1,54 ± 0,190 1,50 ± 0,146 

з них гіпотрофіків, 

кг. 
0,77 ± 0,038 0,79 ± 0,043 0,89 ± 0,040* 0,91 ± 0,032* 

нормотрофіків, кг. 1,31 ± 0,095 1,29 ± 0,071 1,52 ± 0,126 1,52 ± 0,103* 

гіпертрофіків, кг. 2,09 ± 0,014 2,10 ± 0,040 2,15 ± 0,053 2,11 ± 0,054 

Примітка: *р ≤ 0,05 порівняно з контролем 

 

У свиноматок дослідної групи з тривалістю підсисного періоду 26–32 

доби жива маса гіпотрофіків і нормотрофіків вірогідно перевищувала контроль 

на 13,2 і 15,1 % відповідно.  

Отже, у дослідних тварин з різною тривалістю підсисного періоду 

спостерігається тенденція до поліпшення досліджуваних показників 

відтворювальної здатності. Це свідчить про те, що на фоні вітамінізації 

організму свиноматок, нейротропно-метаболічний препарат Глютам 1М 

проявляє позитивну дію на статеву систему незалежно від тривалості 

підсисного періоду. 

Таким чином, великоплідність свиноматок не залежить від тривалості 

підсисного періоду, оскільки жива маса новонароджених поросят була майже 
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однаковою.У свиноматок з різною тривалістю поросного періоду згодовування 

біологічно активного препарату протягом 3 діб після відлучення поросят 

зумовлює збільшення живої маси гіпотрофіків – на 12,4 % та нормотрофіків – 

на 16,0 %. У пренатальний період ріст новонароджених гіпертрофіків не 

залежить від тривалості попереднього підсисного та поросного періодів і 

породи, а також від введення препарату. Але препарат збільшує кількість 

свиноматок, в гнізді яких є гіпертрофіки. 

 

3.5 Рівень глюкози в крові свиноматок 

Відомо, що рівень глюкози в крові свідчить про вуглеводний та 

енергетичний обмін в організмі тварин. Тому вважають, що зміни обміну 

речовин в організмі тварин значною мірою можуть характеризувати рівень 

глюкози в крові [63]. Тобто визначення її концентрації після останнього дня 

підсисного періоду свідчити про стан організму і його здатність у реалізації 

наступного репродуктивного циклу. Тому було досліджено та проаналізовано 

концентрацію даного метаболіту в організмі самок залежно від їхнього віку та в 

різні фізіологічні періоди статевого циклу. 

 

3.5.1 Рівень глюкози в крові свиноматок великої білої породи та 

ландрас за різної кількості опоросів 

Після відлучення поросят на 4–5 добу прийшли в статеву охоту та 

осіменили 60 % свиноматок породи ландрас і 57,9 % – великої білої. На 6–7 

добу – 25 і 26,3 % та на 8–11 добу – 15,3 % відповідно. Через 15 діб після 

відлучення поросят серед свиноматок великої білої породи 10,5 % (2 самки з 3 

опоросом) не прийшли в статеву охоту, а у ландрасів – 5,0 % (1 самка з 1-м 

опоросом). Цих тварин вибракували. У двох свиноматок з кожної породи через 

21 добу знову виявили статеву охоту. 

У підсисний період поряд з лактацією проходить інволюція матки. Ці 

процеси зумовлюють напружені обмінні процеси в організмі самки, які 
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потребують енергетичного забезпечення. Глюкоза є енергетичним метаболітом, 

який забезпечує ці процеси.  

У результаті досліджень встановлено, що у свиноматок породи ландрас 

вміст глюкози в крові з віком збільшується до третього опоросу. При цьому 

жива маса зростає до четвертого опоросу, після якого концентрація глюкози 

зменшується. Найвищий рівень глюкози в крові був у самок з третім опоросом. 

За цим показником вони вірогідно переважають тварин з першим, другим та 

четвертим опоросом на 42,2 %; 12,3 і 22,3 % відповідно (табл. 3.19). 

Таблиця 3.19 

Вміст глюкози в крові запліднених свиноматок породи ландрас, 

залежно від живої маси та деяких показників відтворювальної здатності 

Опо-

рос 

Глюкоза, 

ммоль/л 

Жива маса 

свиноматки, 

кг. 

Багатоплі-

дність, гол. 

Маса гнізда 

при відлу-

ченні, кг. 

Тривалість 

холостого 

періоду, діб 

1 2,9 ± 0,400 184,0 ± 1,29 8,3 ± 1,03 81,0 ± 0,58 5,3 ± 0,25 

2 4,4 ± 0,105
2 

209,5 ± 1,32
3 

12,3 ± 0,63
2 

83,5 ± 2,76 5,3 ± 0,25 

3 5,02 ± 0,107
4 

237,6 ± 0,74
3 

11,8 ± 1,24 78,6 ± 1,17
1 

6,2 ± 1,32 

4 3,9 ± 0,110
5 

256,3 ± 1,49
3 

11,5 ± 1,55 81,5 ± 0,55 5,8 ± 0,58 

∑1-4 4,1 ± 0,181 221,8 ± 1,21 11,0 ± 1,11 81,2 ± 1,26 5,65 ± 0,60 

Примітка:
1p ≤ 0,05 – між 2 і 3 опоросом; 

2p ≤ 0,01 – між 1 і 2 опоросом; 
3p ≤ 0,001 – між 1 і 2, 

3, 4  опоросами; 
4p ≤ 0,01 – між 2 і 3 опоросом; 

5p ≤ 0,001 – між 3 і 4 опоросом; 1 -2-4-й 

опороси – n = 4, 3 опорос – n = 5 

 

Якщо багатоплідність у них була майже однаковою у порівнянні із 

свиноматками з іншими поросностями (крім першої), то маса гнізда при 

відлученні була меншою, а тривалість холостого періоду – найбільшою. У 

свиноматок з першим опоросом був найнижчий рівень глюкози, а також жива 

маса та багатоплідність, порівняно з тваринами з іншими опоросами. 

Аналіз даних, які було отримано в результаті дослідження свиноматок 

великої білої породи показав, що концентрація глюкози у тварин з другим та 

третім опоросом була значно вищою, ніж у свиноматок з першим та четвертим 

опоросом на 16,3 %. При цьому у свиноматок з першим опоросом були 

найменшими жива маса, багатоплідність, маса гнізда при відлученні та 
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холостий період, навіть у порівнянні з тваринами з четвертим опоросом. У 

тварин із четвертим опоросом за низького вмісту глюкози були вищими жива 

маса, маса гнізда та холостий період (табл. 3.20). 

Отже, у свиноматок з першим опоросом обох порід за менших 

концентрацій глюкози та живої маси спостерігається і менша багатоплідність та 

тривалість холостого періоду, тоді як у самок з четвертим опоросом за меншого 

вмісту глюкози в крові та більшої живої маси багатоплідність вища та 

спостерігається тенденція до збільшення холостого періоду.  

Таблиця 3.20 

Вміст глюкози в крові запліднених свиноматок великої білої породи, 

залежно від живої маси та деяких показників відтворювальної здатності 

Опо-

рос Глюкоза, 

ммоль/л 

Жива маса 

свиноматки, 

кг 

Багато-

плідність, 

гол. 

Маса 

гнізда при 

відлученні, 

кг 

Тривалість 

холостого 

періоду, діб. 

1 4,1 ± 0,200 180,0 ± 1,08 9,8 ± 0,48 79,0 ± 0,57 5,3 ± 0,25 

2 4,9 ± 0,230
2 

209,3 ± 1,49
3 

11,5 ± 2,40 82,5 ± 0,64
2 

5,5 ± 0,50 

3 4,9 ± 0,080
4 

238,0 ± 1,15
3 

11,0 ± 1,53 80,7 ± 1,45 5,3 ± 0,33
1 

4 4,1 ± 0,815
 

253,8 ± 1,11
3 

11,3 ± 0,85 84,8 ± 4,42 7,0 ± 0,81
1 

∑1-4 4,5 ± 0,331 220,3 ± 1,21 10,9 ± 1,31 81,6 ± 1,77 5,8 ± 0,47 

Примітка: 
1p ≤ 0,05 – між 4 і 3 та 3 і 2 опоросами; 2p ≤ 0,01- між 1 і 2 опоросом; 3p ≤ 0,001– 

між 1 і 2, 3, 4  опоросами; 1p ≤ 0,05 між 4 і 3 опоросом; 1-2-4-й опороси – n=4, 3 – n=3 

 

Міжпородний порівняльний аналіз показав, що концентрація глюкози в 

крові, жива маса, багатоплідність свиноматок залежно від поросності у обох 

порід майже однакові. Крім того, за більшої в середньому по всій вибірці на 

9,9 % концентрації глюкози в крові у свиноматок великої білої породи 

порівняно з ландрасами різниця між всіма показниками була в межах похибки 

(табл. 3.19, 3.20).  

Для встановлення взаємозв’язку вмісту глюкози з досліджуваними 

показниками були розраховані коефіцієнти кореляції. Аналіз отриманих 

коефіцієнтів свідчить про породну різницю у взаємозв’язку концентрації в 

крові глюкози з живою масою. Так, у свиноматок породи ландрас між ними 
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спостерігається прямий вірогідний середнього ступеня зв’язок, тоді як у самок 

великої білої породи він відсутній. Між масою гнізда при відлученні, 

тривалістю холостого періоду та концентрацією глюкози в крові свиноматок 

після останнього дня підсисного періоду є низький невірогідний кореляційний 

зв’язок. Концентрація глюкози в крові свиноматок обох порід найбільш 

пов’язана з багатоплідністю, оскільки між ними встановлений вірогідний 

прямий кореляційний зв'язок середнього ступеня (r = 0,470, r = 0,496) 

(табл. 3.21). 

Таблиця 3.21 

Коефіцієнти кореляції між глюкозою та показниками 

відтворювальної здатності свиноматок, а також живою масою, r 

Кореляція між вмістом 

глюкози та Ландрас Велика біла 
Ландрас+  

Велика біла 

живою масою 0,557
2 

0,048 0,605
2 

багатоплідністю 0,470
1 

0,496
1 

0,966
3 

масою гнізда при відлученні -0,205 0,074 -0,130 

тривалістю холостого періоду 0,168 -0,136 0,032 

Примітка:
1p ≤ 0,05; 

2p ≤ 0,01; 
3p ≤ 0,001 

 

Було також встановлено, що у тварин, які не прийшли в статеву охоту та 

у яких її повторно виявили, між рівнем глюкози в крові та масою гнізда при 

відлученні спостерігається прямий вірогідний високого ступеня взаємозв’язок 

(r = 0,895). Тобто, із збільшенням маси гнізда зменшується вміст глюкози в 

крові. Це негативно впливає на гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникову вісь, що не 

сприяє приживленню ембріонів та прояву феноменів стадії збудження.  

У самок з четвертим опоросом за меншого вмісту глюкози в крові та 

більшої живої маси багатоплідність вища та спостерігається тенденція до 

збільшення холостого періоду. 

Концентрація глюкози в крові свиноматок після останнього дня 

підсисного періоду в обох породах має прямий вірогідний середнього ступеня 

зв'язок (r = 0,470, r = 0,496).  
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У свиноматок, які не прийшли в статеву охоту та у яких її повторно 

виявили, між рівнем глюкози в крові та масою гнізда при відлученні 

спостерігається прямий вірогідний високого ступеня взаємозв’язок (r = 0,895). 

Отже, у свиноматок з першим опоросом порід велика біла та ландрас за 

менших концентрацій глюкози в крові та живої маси спостерігається і менша 

багатоплідність та тривалість холостого періоду.  

 

3.5.2 Вплив нейротропно-метаболічного препарату глютам 1М на 

рівень глюкози в крові свиноматок у різні періоди фізіологічного стану 

Враховуючи те, що для досліду були відібрані свиноматки з різною 

тривалістю підсисного періоду, було проведено порівняльний аналіз за вмістом 

глюкози у самок з різною його тривалістю. Для цього піддослідні групи були 

розділені на підгрупи за тривалістю підсисного періоду. Тварини першої 

підгрупи мали підсисний період тривалістю 23–25 діб та другої – 26–28 діб. 

Проведений аналіз засвідчив, що різниця між підгрупами у контролі та досліді 

була невірогідною та в межах похибки. Тобто, тривалість підсисного періоду не 

вплинула на рівень глюкози піддослідних тварин.  

Слід зазначити, що всі отримані показники рівня глюкози в крові 

свиноматок знаходяться в межах фізіологічної норми. 

Аналіз динаміки глюкози в крові контрольних тварин свідчить про 

вірогідне зниження її вмісту включно до 1 доби статевого циклу. На 13 добу 

статевого циклу концентрація глюкози збільшилась на 13,8 % (р ≤ 0,05), 

порівняно з 1 добою статевого циклу, але не була більшою, ніж після 

відлучення поросят. 

Концентрація глюкози в крові контрольних тварин на 28 добу після 

осіменіння вірогідно знизилась на 30,2 %, порівняно з 13 добою статевого 

циклу (рис. 3.9). 

Динаміка вмісту глюкози у дослідних тварин була дещо іншою, ніж у 

контрольних свиноматок. Так, у крові дослідних тварин від доби завершення 

згодовування препарату до першої доби статевого циклу концентрація глюкози 
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була майже на однаковому рівні. В подальшому зміни вмісту глюкози в крові 

дослідних тварин були подібні до таких у контрольних самиць, але невірогідні. 

На 13 добу рівень глюкози збільшився на 9,3 %, порівняно з першою добою та 

зменшився на 11,3 на 28 добу. 

3

4

5

6

перший день після 

згодовування 

препарату

0 доба 1 доба 13 доба 28 доба

м
м

о
л
/л

дні взяття крові

контрольна, n=4

дослідна, n=5

4,74 ± 0,266b 4,70 ± 0,392
4,52 ± 0,269

4,94 ± 0,323

4,94 ± 0,323

5,53 ± 0,179

4,95 ± 0,153*

4,55 ± 0,1001

5,18 ± 0,128а

3,98 ± 0,0992

Рис. 3.9 Концентрація глюкози в крові свиноматок у різні дні статевого 

циклу 
Примітка: *р ≤ 0,05 – у порівнянні до першого відбору крові; 

1р ≤ 0,05 – у порівнянні до 0-ї 

доби статевого циклу; 
ар ≤ 0,01 – у порівнянні до першої доби статевого циклу; 

2р ≤ 0,001 – у 

порівнянні до 13 доби 

 

Динаміка концентрації глюкози в крові контрольних свиноматок в 

певній мірі пов’язана з морфофункціональними змінами в їх статевій системі. 

Через три доби після підсисного періоду вміст глюкози ще залишається на 

високому рівні. У період статевої охоти концентрація глюкози зменшується і в 

перший день анеструсу, коли рівень статевих та гонадотропних гормонів різко 

зменшується в наслідок завершення овуляції, досягає мінімального значення. 

Початок імплантації ембріонів у ендоментрії матки [195], очевидно, є 

досить енергозатратним, що зумовлює збільшення вмісту глюкози в крові на 13 

добу після осіменіння. У період, коли майже сформовані плоди, у статевій 

системі самиці [28] зменшуються енергетичні затрати в її організмі, що 

призводить до зниження концентрації глюкози в крові на 28 добу після 

осіменіння. 
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Відбір крові проводили за різного фізіологічного стану організму 

свиноматок, а саме: під час відновлення стадії збудження та осіменіння самок, а 

також в період приживлення та формування плодів. Тому отримані дані за 

вмістом глюкози були об’єднані згідно цих періодів: І період – перших три 

взяття та ІІ – останніх два. 

У перший період рівень глюкози в дослідних свиноматок був нижчим на 

7,4 %, порівняно з контрольними. У дослідних тварин в другому періоді 

концентрація вуглеводу знаходилась майже на однаковому рівні з контролем, 

оскільки різниця була в межах похибки (табл. 3.22). 

Таблиця 3.22 

Концентрація глюкози в крові свиноматок у різні дні статевого 

циклу, ммол/л 

Періоди 
Група 

n 
контрольна свиноматка, 

яка перегуляла n контрольна n дослідна 

І 12 5,02 ± 0,276 15 4,65 ± 0,297 3 5,13 ± 0,145 

ІІ 8 4,58 ± 0,385 10 4,69 ± 0,308 2 5,20 

 

Але у дослідних свиноматок в період сформованих плодів спостерігався 

більший на 11,6 % вміст глюкози. 

Отже, динаміка вмісту глюкози у контрольних тварин чітко пов'язана з 

морфофункціональним станом статевої системи свиноматок. Введення 

свиноматкам препарату Глютам 1М відразу після відлучення поросят зумовлює 

тенденцію до зниження концентрації глюкози на наступний день після 

закінчення його згодовування, пролонгуючи вплив до кінця стадії збудження. В 

період першого місяця вагітності вплив препарату на організм самиці, 

очевидно, зменшується але підтримуючи рівень глюкози на попередньому 

рівні, тоді як у контролі він вірогідно зменшується. 

Порівняльний аналіз показників відтворювальної здатності піддослідних 

тварин показав, що заплідненість дослідних свиноматок була вищою на 20  % , 

порівняно з контролем. Холостий період у дослідних свиноматок був коротшим 

на 1,6 доби (табл. 3.23). 
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Таблиця 3.23 

Характеристика відтворювальної здатності піддослідних 

свиноматок 

Показник Група 

контрольна дослідна 

Підсисний період, діб 26,0 ± 1,15 25,80 ± 0,75 

Тривалість холостого періоду, діб 6,4 ± 0,66 4,8 ± 0,48 

Заплідненість, % 80 100 

Народилось всього поросят, гол. 41 57 

Кількість поросят у гнізді, гол.: 10,3 ± 2,60 11,4 ± 2,26 

                     із них живих гол. 9,3 ± 2,64 11,2 ± 2,21 

мертвонароджених, гол. 1,0 ± 0,82 0,2 ± 0,26 

Жива маса новонароджених 

поросят, кг. 
1,3 ± 0,08 1,5 ± 0,15 

Маса гнізда новонароджених 

поросят, кг. 
11,3 ± 2,88 17,3 ± 1,42 

Кількість поросят при відлученні, 

гол. 
9,6 ± 0,88 10,3 ± 1,85 

Маса гнізда при відлученні, кг. 62,3 ± 6,60 71,9 ± 13,21 

 

У дослідних тварин, які отримували глютам 1М, загальна кількість 

новонароджених поросят була більшою, порівняно з контрольними на 39 %. 

Багатоплідність була більшою на 1,9 голови у дослідній групі, порівняно з 

контролем. Використання препарату сприяло зменшенню мертвонароджених 

поросят на 0,8 голови.  

Жива маса новонароджених поросят і маса гнізда у дослідних 

свиноматок переважала контроль на 16,8 та 53,1 %. Збереженість поросят на 

день відлучення також була кращою у дослідних свиноматок, порівняно з 

контролем. Так, кількість відлучених поросят була більшою на 0,7 голови, а 

маса гнізда – на 9,6 кг, але в межах похибки. 

Отже, тенденція до зниження вмісту глюкози під впливом препарату 

Глютам 1М під час відновлення стадії збудження та осіменіння, а також 

збереження його на одному рівні в період формування плодів, очевидно, сприяє 

збільшенню кількості овуляцій у яєчниках і зменшенню ембріональної 
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смертності. Такий вміст глюкози в крові дослідних свиноматок у важливі 

морфофункціональні періоди відтворної функції зумовив тенденцію до 

збільшення заплідненості, багатоплідності, великоплідності та зменшення 

мертвонароджених поросят. 

Для визначення взаємозв’язку між динамікою концентрації глюкози в 

крові свиноматок в різні періоди фізіологічного стану та їх багатоплідністю 

розраховували коефіцієнти кореляції. Було встановлено, що на наступний день 

після останнього згодовування свиноматкам нейротропно-метаболічного 

препарату коефіцієнт кореляції між рівнем глюкози та кількістю живих поросят 

був вірогідний негативний високого ступеня зв'язку r = -0,836, тоді як у 

контрольних тварин він був негативний низького ступеня зв’язку – r = -0,170. 

На нульову та першу добу статевого циклу, коли свиноматки 

знаходились у стадії збудження, у дослідних тварин коефіцієнт кореляції між 

рівнем глюкози у ці дві доби і багатоплідністю за силою зв’язку був 

аналогічним до доби першого взяття крові і становив відповідно r = -0,903 

(р ≤ 0,01), r = -0,860 (р ≤ 0,05). на відміну від цього, у контрольних він був 

прямий середнього – r = 0,426 та високого ступеня зв'язку r = 0,862 (р ≤ 0,05), 

відповідно.  

На 13 добу статевого циклу у піддослідних свиноматок рівень глюкози 

зростає, але коефіцієнт кореляції у дослідній групі між цим вуглеводом та 

багатоплідністю майже не змінився (r = -0,857, р ≤ 0,05), а у контрольних самок 

зв'язок був негативний середнього ступеня r = -0,386.  

Оскільки рівень глюкози у тварин на 28 добу статевого циклу у обох 

груп знижується, але у дослідних тварин все ж був вищим порівняно з 

контролем, то і кореляційний зв'язок між досліджуваними показниками 

змінюється – у дослідних свиноматок він вірогідний зворотній помірного 

ступеня зв’язку r = -0,778, тоді як у контрольних самок коефіцієнт кореляції був 

прямий помірного ступеня зв'язку r = 0,480.  

Отже, у дослідній групі між рівнем глюкози та багатоплідністю 

спостерігається вірогідний зворотнього напрямку високого ступеня 
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взаємозв’язок. Тобто, зменшення глюкози зумовлює збільшення 

багатоплідності, тоді як у контрольних тварин лише в перший день статевого 

циклу між досліджуваними показниками спостерігається вірогідний прямого 

напрямку високого ступеня зв'язок. Таким чином, збільшення вмісту глюкози 

зумовлює підвищення багатоплідності. При цьому рівень глюкози в крові 

свиноматок обох груп був майже однаковим. 

Це дає можливість вважати, що рівень овуляції у яєчниках свиноматок 

пов'язаний з концентрацією глюкози в їх крові. Але в подальшому до 13-ї доби 

статевого циклу був критичний період, коли бластоциста вилуплювалась і 

частина ембріонів гинула, напрям зв’язку за досліджуваними показниками у 

обох групах ставав зворотній і різниця полягала лише в силі взаємозв’язку. У 

дослідних тварин він був вірогідний та високого ступеня зв’язку. Такі зміни в 

кореляційних зв’язках підтверджують позитивний вплив введення препарату 

Глютам 1М відразу після відлучення поросят від свиноматок. 

Таким чином, у контрольних свиноматок вміст глюкози в крові 

пов'язаний з морфофункціональним станом їх статевої системи. Введення 

свиноматкам протягом трьох діб відразу після відлучення поросят препарату 

Глютам 1М зумовлює тенденцію до зниження концентрації глюкози в стадію 

збудження і в період початку приживлення ембріонів та до збільшення – в 

період завершення формування плодів. 

У дослідних свиноматок між вмістом глюкози і багатоплідністю 

спостерігається вірогідний зворотного напрямку високого ступеня зв'язок в 

межах r = -0,778 – r = -0,903. У контрольних тварин він коливається в межах від 

r = -0,170 до r = 0,862 (р ≤ 0,05). 

 

3.6 Гормональні, біохімічні та ферментні зміни в крові піддослідних 

свиноматок за використання препарату Глютам 1М 

Аналіз динаміки концентрації гормонів в крові свиноматок контрольної 

групи показав, що вміст фолітропіну на 4-у добу холостого періоду був менший 

на 13 %, а лютропіну вірогідно більший на 24 %, порівняно з днем відлучення. 
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Концентрація пролактину та прогестерону на 4-у добу холостого періоду в 

крові контрольних тварин, порівняно до дня відлучення поросят, зменшилася 

на 15,4 % та 37,5 % відповідно (табл. 3.24). 

Таблиця 3.24 

Вміст гормонів у крові піддослідних тварин 

Показник 

Група, n = 4 

контрольна дослідна 

день 

відлучення 

поросят 

4-та доба 

холостого 

періоду 

день 

відлучення 

поросят 

4-та доба 

холостого 

періоду 

Фолітропін, 

мМОд/мл 
3,08 ± 0,218 2,68 ± 0,099 3,43 ± 0,055 3,23 ± 0,296 

Лютропін, 

мМОд/мл 
0,92 ± 0,034 1,21 ± 0,027** 0,71 ± 0,149 0,78 ± 0,131 

Пролактин, 

мМОд/мл 
60,7 ± 7,095 51,38 ± 10,084 64,18 ± 1,909 61,83 ± 5,165 

Прогестерон, 

нг/мл 
0,24 ± 0,082 0,15 ± 0,012 0,32 ± 0,042 0,16 ± 0,038* 

17β-естрадіол, 

пг/мл 
˂ 7 37,15 ± 2,446 ˂ 7 29,20 ± 4,854 

Примітка: *р ≤ 0,05– у порівнянні до досліду в день відлучення; **р ≤ 0,01– у порівнянні до 

контролю в день відлучення;  

 

У дослідних тварин рівень фолітропіну та пролактину на 4-у добу 

холостого періоду, порівняно до дня відлучення поросят, знижувався на 6,2 % 

та 3,8 %. Але враховуючи, що коефіцієнти варіабельності цих гормонів в дні 

відбору крові були в межах біологічної мінливості можна вважати, що ці зміни 

не зумовлені дією препарату (табл. 3.24, 3.25).  

Лютропін в крові свиноматок дослідної групи в день відлучення поросят 

та на 4-у добу холостого періоду був майже однаковим.  

Концентрація прогестерону в крові дослідних свиноматок на 4-у добу 

холостого періоду вірогідно зменшилась, порівняно до дня відлучення в два 

рази. 
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У контрольних і дослідних тварин в день відлучення поросят вміст 17β-

естрадіолу був на рівні нижньої межі чутливості приладу, тоді як уже на 4 добу 

холостого періоду його вміст зріс в рази. 

Таблиця 3.25 

Коефіцієнти варіації концентрації гормонів піддослідних тварин, 

Cv, % 

Показник 

Група, n=4 

контрольна дослідна 

день 

відлучення 

поросят 

4-та доба 

холостого 

періоду 

день 

відлучення 

поросят 

4-та доба 

холостого 

періоду 

Фолітропін, 
мМОд/мл 

12,1 ± 4,39 6,4 ± 2,28 2,8 ± 0,99 15,9 ± 5,68 

Лютропін, 

мМОд/мл 
6,5 ± 2,33 3,9 ± 1,35 36,3 ± 12,96 29,2 ± 10,44* 

Пролактин, 

мМОд/мл 
20,2 ± 7,22 34,0 ± 12,14 13,3 ± 4,73 14,5 ± 5,17 

Прогестерон, нг/мл 58,5 ± 20,87 14,4 ± 5,14 33,9 ± 12,13 42,9 ± 15,34 

17β-естрадіол, пг/мл - 11,4 ± 4,07 - 28,8 ± 10,28 
Примітка: *р ≤ 0,05– у порівнянні до контролю на 4-ту добу холостого періоду 

 

Отже, введення препарату дослідним свиноматкам не зумовлює 

суттєвих змін в динаміці концентрації гонадотропних гормонів та пролактину. 

Натомість, у контрольних тварин зростає вміст лютропіну (р ≤ 0,01) та 

спостерігається тенденція до зменшення концентрації фолітропіну та 

пролактину. Динаміка вмісту статевих гормонів у тварин обох груп була 

однаковою. 

Порівняльний аналіз між вмістом гормонів у контрольних і дослідних 

тварин показав, що на 4-у добу холостого періоду у свиноматок, яким вводили 

препарат, рівень фолітропіну і пролактину був вищим на 17 %, а лютропіну – 

меншим на 35,5 %. 

Слід відмітити, що коефіцієнт мінливості концентрації лютропіну в 

крові дослідних свиноматок був вірогідно більший, ніж у контролі. Це означає, 

що під дією препарату знижувався вміст гормону. При цьому проявлялися 

індивідуальні особливості організму свиноматок. 
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Крім того, очевидно, зменшення лютеотропної підтримки 

функціонування жовтого тіла спричинило вірогідне зниження концентрації 

прогестерону на 4-у добу холостого періоду (табл. 3.25). 

У дослідних тварин концентрація статевих гормонів після згодовування 

препарату змінювалася по різному. Так вміст прогестерону знаходився майже 

на одному рівні, а 17β-естрадіолу меншим на 21,4 %. 

Отже, згодовування самкам Глютаму 1М сприяло тенденції до 

збільшення фолітропіну і пролактину та зменшення лютропіну і 17β-

естрадіолу, порівняно з контролем. 

Досліджені відмінності щодо концентрації фолітропіну, пролактину, 

лютропіну та 17в-естрадіолу між контрольною та дослідною групами 

свиноматок сприяли покращенню їхньої відтворювальної здатності, що 

підтверджується даними наведеними у таблиці 3.26. 

Таблиця 3.26 

Відтворювальна здатність піддослідних свиноматок 

Показник 
Група, n=4 

контрольна дослідна 

Народилось всього поросят, гол.: 10,6 ± 1,190 13,0 ± 0,667 

з них живих, гол. 10,0 ± 0,816 12,8 ± 0,553* 

мертвонароджених, гол. 0,8 ± 0,553 0,3 ± 0,289 

Великоплідність, кг. 1,51 ± 0,115 1,64 ± 0,157 

Маса гнізда, кг. 15,1 ± 1,241 20,9 ± 1,009 

Тривалість холостого періоду, діб 6,3 ± 0,553 5,5 ± 0,577 

Заплідненість, % 100 100 
Примітка:*р ≤ 0,05 – у порівнянні з контролем 

 

Багатоплідність дослідних свиноматок була вірогідно більшою, 

порівняно з контролем на 2,8 голови. При цьому кількість мертвонароджених 

поросят у дослідній групі зменшилась на 0,5 голови, порівняно з контролем. 

Спостерігається також тенденція до збільшення у дослідних свиноматок 

великоплідності та маси гнізда поросят при народженні на 8 % та 28,8 % 

відповідно. Гормональні зміни під дією нейротропно-метаболічного препарату 
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сприяли скороченню холостого періоду у дослідних свиноматок на 0,8 доби, 

порівняно з контрольною. 

Отже, застосування препарату Глютам 1М в загальній дозі 0,28 мл/кг 

маси тіла позитивно впливає на гормональний фон дослідних свиноматок, що 

сприяє вірогідному (р ≤ 0,05) збільшенню багатоплідності самок. 

Усі морфофункціональні зміни, що відбуваються в організмі тварин, 

позначаються на рівні біохімічного складу крові. Аналіз біохімічних показників 

крові дає змогу зробити висновки відносно процесів, які відбуваються в 

організмі тварин та визначити інтенсивність їх перебігу.  

Аналіз динаміки біохімічних показників в крові контрольних 

свиноматок показав, що концентрація загального білка, альбумінів, глюкози, 

холестеролу та сечовини на 4-у добу холостого періоду збільшується, 

порівняно з днем відлучення на 8,1 %; 6,4; 11,5; 17,8 та 8,5 % відповідно, тоді 

як рівень креатиніну зменшується на 12,2 % (табл. 3.27). 

Таблиця 3.27 

Біохімічні показники крові піддослідних свиноматок 

Показник 

Група, n=5 

контрольна дослідна 

день 

відлучення 
поросят 

4-та доба 

холостого 
періоду 

день 

відлучення 
поросят 

4-та доба 

холостого 
періоду 

Білок  

загальний, г/л 
72,96 ± 2,759 79,42 ± 1,462 70,46 ± 5,102 76,88 ± 0,578 

Альбуміни, 

г/л 
29,40 ± 0,658 31,40 ± 0,658 31,40 ± 0,876 32,0 ± 0,913 

Глюкоза, 

ммоль/л 
4,14 ± 0,133 4,68 ± 0,239 3,68 ± 0,160 4,24 ± 0,171 

Холестерол, 

ммоль/л 
2,50 ± 0,154 3,04 ± 0,097 2,32 ± 0,026 

2,46 ± 

0,057
***

 

Сечовина, 
ммоль/л 

3,66 ± 0,299 4,0 ± 0,498 5,62 ± 0,645 3,54 ± 0,463
*
 

Креатинін, 

мкмоль/л 
114,80 ± 6,861 

100,80 ± 

10,250 
129,20 ± 7,565 160,0 ± 5,502 

Примітка: *р ≤ 0,05 – у порівнянні до досліду в день відлучення; ***р ≤ 0,001 – у порівнянні 

до контролю 4-ї доби холостого періоду, 
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У дослідних свиноматок динаміка до зростання спостерігається у вмісті 

загального білка, глюкози, холестеролу та креатиніну на 8,4 %; 13,2; 5,7 та 

7,4 % відповідно. Вміст альбумінів у крові дослідних тварин на 4-у добу 

холостого періоду був майже на одному рівні з днем відлучення. 

Концентрація сечовини на 4-у добу холостого періоду зменшилася на 

37 % (р ≤ 0,05), порівняно до дня відлучення поросят. 

Отже, між дослідними і контрольними свиноматками є деяка різниця в 

динаміці вмісту за окремими біохімічними показниками. Так, після введення 

Глютаму 1М у крові дослідних свиноматок спостерігається тенденція до 

підвищення креатиніну, зменшується рівень сечовини та майже незмінним 

залишається концентрація альбумінів, тоді як у контрольних – зменшується 

рівень креатиніну і незмінним залишається вміст сечовини. 

Порівняльний аналіз між вмістом біохімічних показників контрольних і 

дослідних тварин показав, що на 4-у добу холостого періоду у свиноматок, 

яким вводили препарат, концентрація креатиніну збільшувалася на 37 %. Уміст 

альбумінів на 4-у добу холостого періоду у крові тварин дослідної групи 

знаходився майже на однаковому рівні з контролем, тоді як введення препарату 

Глютам 1М дослідним свиноматкам, порівняно з контролем, сприяло зниженню 

концентрації в крові загального білка, глюкози, холестеролу та сечовини на 3,2; 

9,4; 19,1 (р ≤ 0,001) та 11,5 % відповідно. 

Слід відмітити, що в попередніх наших дослідженнях концентрація 

глюкози, визначена за допомогою глюкометра Rightest GM110, в крові 

свиноматок після застосування Глютаму 1М була вірогідно нижчою, ніж у 

контролі [6]. 

Отже, динаміка змін загального білка свідчить, що у контрольних і 

дослідних тварин його вміст збільшується майже на одному рівні (контроль – 

6,46 г/л, дослід – 6,42 г/л) за меншого його вмісту в дослідних тварин. При 

цьому на 4-ту добу холостого періоду інтенсивність розпаду білків 

зменшується у дослідних тварин, оскільки вміст сечовини був вірогідно 

менший, ніж у контролі. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%9E$
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Менший вміст холестеролу у крові тварин дослідної групи, порівняно з 

контрольною, свідчить про більш інтенсивне використання його в організмі 

самок, очевидно, на синтез естрогенів. 

Креатинін є одним із метаболітів біохімічних реакцій білкового обміну в 

організмі тварин. Це підтверджують вірогідні зворотнього напряму, 

кореляційні зв’язки між загальним білком та креатиніном у тварин контрольної 

групи в день відлучення та на 4 добу холостого періоду (r = -0,866, r = -0,980), 

тоді як у дослідних свиноматок на 4 добу холостого періоду коефіцієнт 

кореляції між цими показниками з вірогідно високого став низьким (r = -0,860, 

r = -0,061), що, пов’язано зі зменшенням інтенсивності метаболізму білка крові. 

Крім того, креатинін є метаболітом креатину, який у вигляді 

креатинфосфату є депо макроергічних зв’язків. Тому збільшення цього 

метаболіту в крові дослідних свиноматок свідчить про інтенсивніший, 

порівняно з контролем, метаболізм креатину, кількість якого, очевидно,  

зростає з більшим використанням АТФ, яке утворюється внаслідок ресинтезу 

креатинфосфату. Оскільки свиноматки знаходилися в індивідуальних станках, 

які обмежують їх рух, то, мабуть, у дослідних свиноматок відбуваються більші 

енергетичні затрати в клітинах нервової системи, в які надходили інгредієнти з 

препарату глютам 1М.  

Таким чином, після введення препарату в крові дослідних свиноматок 

знижується вміст глюкози, при цьому зменшується інтенсивність метаболізму 

білка, а отже і глюконеогенезу. Встановлено, що на 4 добу статевого циклу 

енергетичні потреби організму, особливо нервової системи, переважно 

задовольняються за рахунок макроергічної сполуки креатинфосфату, про що 

свідчать вірогідні зворотного зв’язку коефіцієнти кореляції (контроль r =          

 -0,922, дослід r = -0,748).  

Велике значення в біохімічних процесах організму тварин мають 

ферменти. Вони впливають на біохімічні реакції та регулюють обмін речовин в 

організмі. 
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За згодовування нейротропно-метаболічного препарату спостерігається 

тенденція до змін активності ферментів в крові свиноматок у межах 

фізіологічної норми. Так, у свиноматок дослідної групи активність амілази в 

день відлучення була нижча, порівняно з контролем на 1,7 рази, тоді як на 4-у 

добу холостого періоду вона була майже на одному рівні. В день відлучення 

активність аспартатамінотрансферази (АСТ) у крові дослідних маток була 

нижчою на 8,3 %, порівняно з контролем. На 4-у добу холостого періоду 

активність АСТ в крові дослідних тварин підвищується на 22,8 % порівняно з 

контролем (табл. 3.28). 

Таблиця 3.28 

Активність ферментів сироватки крові піддослідних свиноматок 

за використання препарату Глютам 1М 

Показник 

Група, n=5 

контрольна дослідна 

день 
відлучення 

поросят 

4-та доба 
холостого 

періоду 

день 
відлучення 

поросят 

4-та доба 
холостого 

періоду 

Амілаза, Од/л 1980,2 ± 

391,56 

1571,8 ± 

375,81 

1146,6 ± 

112,84 

1609,0 ± 

400,15 

АСТ, Од/л 41,2 ± 1,38 50,8 ± 4,82 37,80 ± 3,16 65,8 ± 9,17 

АЛТ, Од/л 30,2 ± 4,96 41,6 ± 4,91 54,8 ± 4,75 49,0 ± 4,92 

ГГТ, Од/л 40,8 ± 5,06 37,4 ± 6,80 50,4 ± 3,38 38,8 ± 3,73 

ЛДГ,Од/л 654,0 ± 111,01 859,6 ± 33,30 742,0 ± 106,91 641,4 ± 4,68 

КФК, Од/л 109,4 ± 25,50 228,2 ± 43,97 102,2 ± 19,22 181,4 ± 33,85 

ЛФ, Од/л 74,4 ± 7,96 83,8 ± 8,98 88,2 ± 10,39 80,6 ± 2,11 

 

Активності аланінамінотрансферази (АЛТ) у крові самок дослідної 

групи в день 4-у добу холостого періоду цей показник зменшується на 15,1 %. 

У крові самок дослідної групи в день відлучення активність 

гамаглутамінтрансферази (ГГТ) перевищувала контроль на 19 %, тоді як на 4-у 

добу холостого періоду цей показник у піддослідних груп був майже на одному 

рівні. 



101 

 

В день відлучення поросят активність лактатдегідрогенази (ЛДГ) у крові 

свиноматок дослідної групи переважала контроль на 9,2 %, проте у межах 

похибки. На 4-у добу холостого періоду активність ЛДГ в крові дослідних 

свиноматок знижується на 25,4 %, порівняно з контрольними. 

У свиноматок контрольної та дослідної груп активність креатинкінази 

(КФК) у день відлучення поросят була майже однаковою. На 4-у добу 

холостого періоду у тварин дослідної групи її рівень знизився на 20,5 %, 

порівняно з контрольними.  

Активність лужної фосфатази (ЛФ) у дослідних свиноматок в день 

відлучення поросят була вищою на 15,6 %, порівняно з контрольними. Різниця 

між групами за активністю ЛФ у крові свиноматок дослідної та контрольної 

груп на 4-у добу холостого періоду була в межах похибки. 

Отже, згодовування свиноматкам біологічно активного препарату 

Глютам 1М на підґрунті вітамінізації організму в день відлучення поросят 

сприяє активізації процесів енергетичного обміну, зміни концентрації окремих 

біохімічних показників та активності ферментів у крові самок. 

Таким чином, застосування свиноматкам нейротропно-метаболічного 

препарату Глютам 1М збільшує на 4-у добу холостого періоду вміст в 

сироватці крові фолітропіну та пролактину на 17 %. Концентраця прогестерону 

в крові дослідних свиноматок на 4-у добу вірогідно знизилась в два рази. У 

сироватці крові свиноматок, після застосування глютам 1М вірогідно знизився 

вміст холестерину – на 19,1 % (р ≤ 0,001), а також спостерігається тенденція до 

зниження вмісту загального білка та глюкози – на 3,2 % та 9,4 %, відповідно. 

 

3.7 Економічна ефективність застосування препарату глютам 1М 

для стимуляції відтворювальної здатності свиноматок 

Апробацію отриманих результатів, які характеризують економічну 

ефективність використання біологічно активного препарату глютам 1М для 

стимуляції відтворювальної здатності свиноматок, проводили в умовах 
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господарства ТОВ «Еліта», Білоцерківського району Київської області на 

свиноматках великої білої породи та ландрас. 

Для обрахунку економічної ефективності використання препарату 

глютам 1М були використані фактичні економічні показники ведення галузі 

свинарства в господарстві на період виконання відповідних дослідів (2014–

2016 рр.). 

Собівартість одного поросяти розраховували, беручи до уваги 

тривалість поросного періоду, кількість отриманих поросят, вартість кормів, які 

було спожито за період вагітності та інші витрати, пов’язані з утриманням 

свиноматки.  

Реалізаційну вартість отриманих поросят визначали з урахуванням 

собівартості поросят + 30 %. Реалізаційна вартість поросят, отриманих від 

дослідних свиноматок, становила 67164 грн, що на 20358 грн більше, порівняно 

з контролем. 

Результати цього економічного аналізу наведено у таблиці 3.29 

Таблиця 3.29 

Загальна економічна ефективність застосування препарату Глютам 

1М для стимуляції відтворювальної здатності свиноматок 

Показник Група 

контрольн

а 
дослідна 

Кількість свиноматок, гол. 70 70 

Використано спермодоз 2 2 

Вартість однієї спермодози, грн. 120 120 

Загальні біотехнологічні витрати, грн. 2400 2400 

Вартість препарату Глютам 1М на три 

згодовування, грн. 
– 3,6 

Кількість отриманих поросят, гол. 538 772 

Собівартість одного поросяти, грн. 67 67,3 

Собівартість усіх поросят, грн. 36046 51955,6 

Загальна собівартість, грн. 38446 54355,6 

Реалізаційна вартість поросяти, грн. 87 87 

Реалізаційна вартість усіх отриманих поросят, грн. 46806 67164 

Чистий прибуток, грн. 5960 10408,4 

Рівень рентабельності, % 15,5 19,2 
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Виробничою перевіркою доведено, що застосування препарату Глютам 

1М для стимуляції відтворювальної здатності свиноматок, сприяє збільшенню 

поголів’я поросят та їх реалізації на 43,5 % порівняно до контролю. Прибуток 

від реалізації тварин у дослідної групи був більшим на 74,6 %, ніж у контролі. 

Запропонована схема застосування препарату Глютам 1М дозволяє 

підвищити економічну ефективність відтворення свинопоголів’я та рівень 

рентабельності на 3,7 %. 
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РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВЛАСНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Для активного розвитку галузі свинарства та отримання високих 

показників рентабельності виробництва велике значення має інтенсифікація 

відтворювальної здатності основних свиноматок. 

Рівень відтворювальної здатності свиноматок в значній мірі обумовлює 

ефективність ведення галузі свинарства. На перше місце в числі всіх 

селекційних ознак дослідники ставлять багатоплідність, яка, в свою чергу, тісно 

пов'язано з заплідненістю самиць, що є основним показником, який 

характеризує ефективність процесу відтворення [58]. 

Одним з важливих питань підвищення ефективності відтворення тварин 

є вирішення проблеми відновлення репродуктивної здатності основних 

свиноматок після чергового опоросу. Після лактаційного періоду відбуваються 

функціонально активні зміни репродуктивної системи в організмі свиноматок. 

Цей процес регулюється комплексом внутрішніх нейрогуморальних факторів. 

Тому, забезпечуючи нервову систему метаболітами, що підвищують їх обмін 

речовин та енергії, можливо покращити відтворювальну здатність самиць. 

Ефективним для відновлення репродуктивних органів основних 

свиноматок після відлучення поросят вважають застосування біотехнологічних 

методів стимуляції, основою яких є використання гормональних і вітамінних 

препаратів, кормових добавок і біологічно активних речовин, але, на жаль, 

багато з цих методів викликають стрес, впливають на стан здоров'я тварин та на 

якість отриманої від них продукціїї. 

Тому важливим і актуальним завданням сучасної біотехнології є 

розробка екологічно чистих стимуляторів, здатних регулювати енергетичний та 

пластичний обмін в активно функціонуючих системах організму, що сприяють 

підвищенню відтворювальної здатності тварин.  
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Серед таких стимуляторів особливе місце відводиться амінокислотам. 

Однією з них є глутамінова кислота, яка має нейротропну дію, оскільки є одним 

із основних енергетичних метаболітів у нервовій тканині.  

Глутаміновій кислоті належить значна роль в регуляції біоенергетичних 

процесів, що протікають в нервовій системі, за рахунок прямої участі в реакціях 

гліколізу, глюконеогенезу, синтезу кетонових тіл і утворення глікогену [78]. 

На основі глутамінової кислоти були створені такі біологічно активні 

препарати як Глютам, Глютам 1М, Стимулін-Вет. На основі препарату 

Стимулін-Вет було створено новий біологічно активний препарат Нановулін-

ВРХ [128], який є біологічно активним препаратом нейротропно-метаболічної 

дії. 

Розроблені препарати діють в період функціонального напруження в 

організмі тварин. Одними з цих періодів є інволюція репродуктивних органів та 

стадія статевого збудження. Вплив на організм тварин відбувається через 

нейроендокринну регуляцію, що підвищує ензимну активність у клітинах, 

стимулюючи енергетично-вуглеводні обмінні процеси [216, 220]. 

Досліджено, що застосування глутамінової кислоти сприяє підвищенню 

фагоцитарної активності нейтрофілів у тварин та достовірному зростанню 

активності аланінамінотрансферази та загального білка. Пероральне введення 

глутамінової кислоти сприятливо впливає на велику кількість органів і систем, 

що може значно знизити ступінь гіперкатаболізму, відновити показники 

білкового обміну при стресах [159, 160]. 

Встановлено, що згодовування свиноматок біологічно активних 

препаратів Глютам 1М та Стимулін-Вет на 1–3 добу статевого циклу сприяє 

підвищенню заплідненості на 11,4 та 10,9 % (р < 0,05), багатоплідність – на 1,4–

1,1 гол та зменшують кількість мертвонароджених поросят на 25,0 % [17]. А 

введення самицям великої рогатої худоби Стимулін-Вет та Нановулін-ВРХ 

через 12 та 24 год після осіменіння сприяє підвищенню заплідненості корів 

відповідно на 22,2 та 22,3 % [38]. 
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Після відлучення поросят у свиноматок відбуваються гормональні 

зміни, характерні для фолікулярної фази статевого циклу. Оскільки більшість 

свиноматок приходять в статеву охоту через 4–6 доби після відлучення поросят 

[59, 71], що зумовлено активізацією морфофункціональних змін в 

репродуктивному циклі, через секрецію гонадотропних гормонів та 

пролактину. Теоретична гіпотеза досліджень полягала в стимуляції в цей 

період, обмінних процесів в гіпоталамо-гіпофізарно-яєчниковій системі 

вводячи в організм нейротропно-метаболічні препарати.  

Перші дослідження були присвячені вивченню впливу введення після 

підсисного періоду препарату Глютам 1М. Для цього була розроблена схема та 

визначена оптимальна доза використання препарату Глютам 1М, суть якої 

полягала в його згодовуванні впродовж трьох діб, починаючи з першої доби 

після відлучення поросят в загальній дозі 0,24 мл/кг, 0,26 мл/кг, 0,28 мл/кг, 

0,30 мл/кг та 0,32 мл/кг. 

Найвищий рівень показників відтворювальної здатності спостерігався за 

застосування свиноматкам препарату Глютам 1М у загальній дозі 0,28 мл/кг 

маси тіла. Так заплідненість вірогідно переважала контроль на 20 %, 

багатоплідність та великоплідність збільшилась на 2,5 голови і 12,4 % 

відповідно. 

Експериментальна перевірка гіпотези на більшому поголів’ї показала, 

що введення свиноматкам біологічно активного препарату Глютам 1М 

протягом трьох днів, відразу після відлучення поросят сприяло скороченню 

тривалості холостого періоду на 0,7 доби (р ≤ 0,01) збільшенні заплідненості на 

6,6 % підвищенню кількості новонароджених поросят на 1,9 (р ≤ 0,05) та 

зменшення мертвонароджених на 0,4 голови (р ≤ 0,001), порівняно з контролем 

[208]. 

Оскільки використання Глютаму 1М за запропонованою схемою 

призвело до незначного збільшення заплідненості свиноматок було вирішено 

перевірити, яким чином реагує репродуктивна система свиноматок на введення 
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метаболічних препаратів нейротропної дії у поєднанні з вітамінно-

амінокислотним комплексом препарату Інтровіт. 

Одноразове введення свиноматкам в день відлучення препарату Інтровіт 

у дозі 0,05 мл/кг маси тіла в поєднанні зі згодовуванням глютаму 1М у 

загальній дозі 0,28 мл/кг маси тіла протягом 3-х діб після відлучення поросят 

сприяло вірогідному збільшенню заплідненості дослідних свиноматок, 

порівняно з контрольними на 20–28,6 %, багатоплідності – на 1,3–1,9 голови, 

великоплідності – на 15,2–16,4 % та скороченню холостого періоду на одну 

добу [136]. 

Оскільки введення per os свиноматкам нейротропно-метаболічного 

препарату Глютам 1М на 1–3 добу після відлучення сприяє збільшенню 

заплідненості та багатоплідності, зменшенню мертвонароджених та 

гіпотрофічних поросят [134–136], а застосування препарату Нановулін-ВРХ 

сприяє збільшенню заплідненості [213], актуально було дослідити можливість 

збільшення багатоплідності свиноматок за використання цих препаратів в одній 

схемі. 

Застосування нейротропно-метаболічного препарату Глютам 1М та 

додаткове введення свиноматкам нановуліну-ВРХ під час осіменіння зумовлює 

тенденцію до збільшення заплідненості на 21,4 %, багатоплідності – на 2,1 

поросяти, великоплідності – на 14,9 % та зменшення мертвонароджених на 

одну голову. Згодовування тваринам лише на 0–2 добу статевого циклу 

Нановуліну-ВРХ сприяло збільшенню заплідненості, багатоплідності та 

великоплідності на 21,4 %, 2,2 поросяти та 13,4 % відповідно. 

Застосовувати глютам 1М і нановуліну-ВРХ в одній схемі недоцільно з 

економічної точки зору, оскільки показники відтворювальної здатності 

свиноматок, яким згодовували препарати як після відлучення поросят, так і під 

час осіменіння, збільшились майже подібно з тваринами інших дослідних груп. 

Але при цьому зросли трудові та фінансові затрати.  

Отже, аналіз схем застосування нейроторопно-метаболічних препаратів 

свідчить, що найбільш ефективною є схема застосування глютаму 1М відразу 
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після ін’єктування вітамінів та відлучення поросят, оскільки вірогідно 

збільшилась заплідненість та багатоплідність і великоплідність свиноматок, 

порівняно з контролем. 

Враховуючи те, що групи піддослідних свиноматок у третьому досліді 

формувалися із самок двох різних порід – велика біла та ландрас, нами було 

проаналізовано вплив глютаму 1М на їх відтворювальну здатність. У дослідних 

свиноматок великої білої породи тривалість холостого періоду була коротшою 

на 1,4 доби, а заплідненість вищою на 11,5 %, тоді як у маток породи ландрас 

ця різниця була значно меншою – холостий період скоротився на 0,5 доби, а 

заплідненість підвищилась на 27,5 %, порівняно з контролем. 

Згодовування самкам великої білої породи глютаму 1М сприяло 

збільшенню багатоплідності, порівняно з контролем тієї ж породи на 0,9, а у 

ландрасів – на 1,7 голови, кількість мертвонароджених поросят зменшилась 

порівняно: у самок великої білої породи на 0,7 голови, а у ландрасів – на 0,4 

голови відповідно [206]. 

Жива маса новонароджених поросят, отриманих від дослідних 

свиноматок великої білої породи, переважала контрольних на 12 %, а від 

ландрасів – на 14,1 % відповідно. Жива маса гіпо- та нормотрофіків була 

більшою порівняно з контролем: у самок великої білої породи – на 13,04 % та 

12,0 %, у ландрасів на 15,5 % (р ≤ 0,05) 12,8 % відповідно [132]. 

Отже, препарат стимулював відтворювальну здатність свиноматок обох 

порід. Але ефективність впливу на різні показники репродуктивної здатності 

була різною. 

Оскільки дослідну і контрольну групи в третьому досліді формували із 

свиноматок різних опоросів провели аналіз впливу віку свиноматок на 

показники відтворювальної здатності. 

Згодовування дослідним свиноматкам з різною кількістю опоросів 

відразу після відлучення поросят нейротропно-метаболічного препарату сприяє 

збільшенню заплідненості на 5,9–50 %, порівняно з контролем та зумовлює 

тенденцію до скорочення холостого періоду на 0,6–1,5 доби. 
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Застосування препарату свиноматкам різного віку зумовило збільшення 

багатоплідності самок на 0,5–2,6 голів. При цьому ефективність дії препарату 

залежить від їх віку. Так, згодовування препарату свиноматкам з 4-м опоросом 

сприяло вірогідному збільшенню багатоплідності на 2,6 гол та зменшенню на 

1,1 мертвонароджених поросят, в порівнянні з контролем. У самок з 1-м; 2-м;  

3-м і 5-м опоросами багатоплідність, в порівнянні з контролем, збільшилася на 

1,9; 1,6; 0,5 і 1,8 голів відповідно. У свиноматок, які отримували біологічно 

активний препарат всіх вікових груп (1-5 опорос) великоплідність була 

більшою, ніж у контролі на 10,3 % 18,1; 14; 22,4 та 13,4 % відповідно. 

В дослідному господарстві технологічний регламент зумовлює різну 

тривалість підсисного періоду, тому було доцільно провести аналіз впливу 

різної його тривалості на показники репродуктивної здатності свиноматок. 

Згодовування свиноматкам глютаму 1М, у яких підсис тривав 20–25 

доби, холостий період скоротився на 0,8 доби, а заплідненість збільшилась на 

26,1 %, порівняно з контролем. Багатоплідність переважала контроль тієї ж 

підгрупи на 1 порося, а кількість мертвонароджених – зменшилось на 

0,6 голови. При тривалості підсису 26–32 доби – холостий період у дослідних 

свиноматок скоротився на 1,1 добу, а заплідненість підвищилася на 15,1 %. 

Багатоплідність у цих тварин збільшилась на 1,5 поросяти, а мертвородів 

зменшилось на 0,5 голови відповідно. Жива маса новонароджених поросят від 

свиноматок, які отримували негормональний препарат, була більшою 

порівняно з контролем: у тварин з тривалістю попереднього підсисного 

періоду – 20–25 діб на 15,6 %, а з періодом 26–32 діб – на 14,6 %. 

У дослідних тварин з різною тривалістю підсисного періоду 

спостерігається тенденція до поліпшення досліджуваних показників 

відтворювальної здатності. Це свідчить про те, що нейротропно-метаболічний 

препарат проявляє позитивну дію на статеву систему незалежно від тривалості 

підсисного періоду. 

У підсисний період поряд з лактацією проходить інволюція матки. Ці 

процеси зумовлюють напружені обмінні процеси в організмі самиці, які 
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потребують енергетичного забезпечення. Глюкоза є енергетичним метаболітом, 

який забезпечує ці процеси. 

Тому було проведено дослідження щодо визначення концентрації 

глюкози в крові різнопорідних свиноматок в день відлучення та її взаємозв’язок 

з деякими показниками відтворювальної здатності. 

Міжпородний порівняльний аналіз показав, що концентрація глюкози в 

крові залежно від поросності у обох порід була майже однаковою.  

Після першого опоросу у свиноматок порід велика біла та ландрас при 

меншому вмісті глюкози в крові та живій масі спостерігається і менша 

багатоплідність та тривалість холостого періоду. Концентрація глюкози в крові 

свиноматок після останнього дня підсисного періоду в обох породах має 

прямий вірогідний середнього ступеня зв'язок з багатоплідністю (r = 0,470, 

r = 0,496). У свиноматок, які не прийшли в статеву охоту та у яких її повторно 

виявили, між рівнем глюкози в крові та масою гнізда при відлученні 

спостерігається прямий вірогідний високого ступеня взаємозв’язок (r = 0,895) 

[93]. 

Оскільки, концентрація глюкози в крові свиноматок має зв'язок з 

показниками відтворювальної здатності свиноматок, доцільно було дослідити 

вплив нейротропно-метаболічного препарату Глютам 1М на рівень даного 

метаболіту в організмі тварин в різні доби статевого циклу. Так, введення 

свиноматкам препарату Глютам 1М протягом трьох діб, відразу після 

відлучення поросят зумовлює тенденцію до зниження концентрації глюкози на 

наступну добу після закінчення його згодовування, продовжуючи вплив до 

кінця стадії збудження. На 13 добу статевого циклу рівень глюкози збільшився 

на 9,3 %, порівняно з першим днем та зменшився на 11,3 % на 28 добу. При 

цьому скорочується холостий період на 1,6 доби, збільшується заплідненість, 

багатоплідність та великоплідність відповідно на 20 %, 1,9 гол, 16,8 %, а також 

зменшується кількість мертвонароджених поросят на 0,8 голови.  

У дослідних свиноматок між вмістом глюкози і багатоплідністю 

спостерігається вірогідний зворотного напрямку високого ступеня зв'язок в 
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межах r = -0,778 – r = -0,903. Тобто зменшення глюкози в крові свиноматок 

зумовлює збільшенню їх багатоплідності. У контрольних тварин він 

коливається в межах від r = -0,170 до r = 0,862 (р ≤0,05) [133]. 

Отже, зниження вмісту глюкози під впливом екологічно чистого, 

негормонального препарату Глютам 1М під час відновлення стадії збудження 

та осіменіння, а також збереження його на одному рівні в період формування 

плодів, очевидно, сприяє збільшенню кількості овуляцій у яєчниках і 

зменшенню ембріональної смертності. Такий вміст глюкози в крові дослідних 

свиноматок у важливі морфофункціональні періоди відтворної функції зумовив 

тенденцію до збільшення заплідненості, багатоплідності, великоплідності та 

зменшення мертвонароджених поросят.  

У сироватці крові свиноматок, які отримували глютам 1М, на 4-у добу 

холостого періоду вірогідно знизився вміст холестеролу на 19,1 % (р ≤ 0,001), а 

також спостерігається тенденція до зниження вмісту загального білка, глюкози 

та сечовини відповідно на 3,2% 9,4 та 11,5 %. 

Застосування свиноматкам нейротропно-метаболічного препарату 

Глютам 1М на 1–3 добу після відлучення поросят сприяє збільшенню вмісту в 

сироватці крові фолітропіну та пролактину на 4-у добу холостого періоду на 

17 % відповідно, порівняно з контролем. Концентрація прогестерону в крові 

дослідних свиноматок на 4-у добу холостого періоду вірогідно знизилась в два 

рази, при цьому рівень естрадіолу збільшився, що співпадає з даними [156] за 

дослідження вмісту вказаних гормонів на 5-у добу після відлучення поросят. 

На підґрунті літературних джерел та наших даних пропонуємо гіпотезу 

відновлення репродуктивного циклу у свиноматок після підсисного періоду.  

Відомо, що під час підсисного періоду у свиноматок в крові 

спостерігається високий рівень пролактину [27]. Така концентрація цього 

гормону пригнічує виділення гонадотропних гормонів [54, 84] і тому в цей 

період відсутня стадія збудження. Відлучення поросят і зниження рівня годівлі, 

зупиняє активність лактаційної домінанти нервової системі і активується 

домінанта репродуктивного циклу. Деякі вчені розглядають зниження здатності 
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до запліднення самок, як результат антагоністичної взаємодії лактаційних та 

репродуктивних процесів [270]. 

Ці фактори зумовлюють зниження концентрації пролактину, в 

результаті чого пригнічується активність жовтого тіла [83], а значить 

зменшується концентрація прогестерону, що і спостерігається в наших 

піддослідних тваринах. Зниження рівня прогестерону знімає блок з гіпофіза, 

тому збільшується секреція фолітропіну і лютропіну. Ці зміни сприяють 

проліферації клітин гранульози [30, 246, 247] і фолікули починають рости. Під 

впливом фолітропіну зростає синтез 17β-естрадіолу завдяки більшій кількості 

гранульозних клітин фолікулів. Цей гормон стимулює гіпоталамус, в якому 

збільшується секреція рилізинг-гормонів фолітропіну і лютропіну і за даними 

[265] на 4 добу зростає також вміст пролактину. Ці гормони стимулюють 

подальший ріст фолікулів і дозрівання ооцитів. Внаслідок цих 

морфофункціональних змін наступає стадія збудження.  

Запропоновану гіпотезу підтверджує вміст 17β-естрадіолу в крові 

піддослідних тварин. У контрольних і дослідних тварин в день відлучення його 

вміст був на рівні нижньої межі чутливості приладу, Тоді як уже на 4 добу 

холостого періоду його вміст зріс в рази. Коефіцієнти кореляції між вмістом 

фолітропіну та естрадіолу (у контролі – r = 0,527, у досліді – r = 0,871 (р ≤ 0,05) 

також це підтверджують. Тобто збільшення концентрації естрадіолу зумовлює 

зростання вмісту фолітропіну. Його збільшення, на думку деяких авторів [149], 

свідчить про активізацію процесів фолікулогенезу і прояву стадії збудження. 

Виходячи із запропонованої гіпотези відновлення репродуктивного 

циклу, контрольні тварини на 4 добу холостого періоду перебували у фазі, коли 

відбувалося зниження пролактину та, очевидно, почав зростати вміст 

фолітропіну і лютропіну. У цей день у них між фолітропіном і пролактином був 

вірогідний зворотній зв'язок (r = -0,799), що підтверджує вище сказане. 

У дослідних тварин цей процес, очевидно, відбувся швидше, оскільки у 

них на 4 добу холостого періоду вміст пролактину та фолітропіну був більший, 
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що характерно для свиноматок перед початком статевої охоти [83], і зв'язок між 

цими гормонами був вірогідний прямий (r = 0,713).  

Це підтверджує також коефіцієнт кореляції між фолітропіном і 17β-

естрадіолом, розрахований між цими гормонами на 4 добу холостого періоду, 

який у дослідних самок був вірогідний високого, а у контролі – невірогідний 

середнього ступеня зв’язку. 

Вірогідне зниження вмісту глюкози в крові свиноматок на наступну 

добу після згодовування препарату в третьому досліді та невірогідне – в 

п’ятому свідчать про збільшення інсуліну, який приймає участь в овуляції 

фолікулів. Аналогічна ситуація спостерігалася в досліді [215] після введення 

нейротропного препарату, в складі якого був глутамінат натрію. Такі зміни 

глюкози ще раз підтверджують, що у дослідних свиноматок фолікулярна фаза 

знаходилась на завершальному етапі.  

У дослідних тварин білковий обмін також більш інтенсивний, оскільки у 

них вміст білка і сечовини в крові був менший, ніж у контролі.  

Вміст холестеролу в крові свиноматок дослідної групи вірогідно 

знизився, що свідчить про інтенсивний синтез 17β-естрадіолу в фолікулах, а 

менша його концентрація – на 4 добу холостого періоду, порівняно з 

контролем. Це можливо зумовлено активним його зв’язуванням з рецепторами 

в нервовій системі і сприяє швидшому прояву феноменів стадії збудження у 

дослідних самок, порівняно з контрольними. Такі гормональні біохімічні зміни 

в організмі свиноматок зумовили скорочення холостого періоду. Так, його 

тривалість у свиноматок контрольної групи становила 6,3 ± 0,55 доби, а у 

тварин дослідної – 5,5 ± 0,57 доби. 

Враховуючи вищесказане, біологічну дію розробленого 

біотехнологічного способу, застосованого під час значних 

морфофункціональних змін у статевій системі свиноматок, можна представити 

схемою (рис. 4.1). 
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Рис.4.1 Схема біологічної дії препарату Глютам 1М на 

відтворювальну здатність свиноматок в розробленому біотехнологічному 

способі 

 

Таким чином, у результаті проведених досліджень розроблено 

біотехнологічний спосіб поліпшення відтворювальної здатності свиноматок, 

суть якого полягає в застосуванні біологічно активного препарату нейротропно-

метаболічної дії глютам 1М у загальній дозі 0,28 мг/кг маси тіла на 1–3 добу 

холостого періоду, спільно з ін’єкцією Інтровіту в день відлучення поросят. 

Запропонована схема застосування даного препарату дозволяє вірогідно 

збільшити рівень заплідненості маток, підвищити багатоплідність та 

великоплідність самок і при цьому знизити кількість мертвонароджених 

поросят та скоротити холостий період 

Аденогіпофіз 

Пролактин Фолітропін Лютропін 

Відтворювальна здатність свиноматок 

Багатоплідність  Великоплідність  

1. Стимуляція приживлення ембріонів у 

матці свиноматок 

2. Підвищення життєздатності ембріонів 

1. Стимуляція росту ембріонів 

Домінанта 

лактації 
Підсис – пролактин високий 

Відсутня лактація – 

пролактин низький 

Завершення регресії жовтого 

тіла, зниження прогестерону 

Глютам 1М 

Простагландин 

F2α 

Домінанта 

репродуктивного 

циклу 

Проліферація гранульози, ріст фолікула. Дозрівання 

ооцитів до метафази ІІ 

Збільшення естрадіолу 

Інтенсифікація обмінних процесів 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведені узагальнення біотехнологічних 

способів стимуляції відтворювальної здатності та результати власних 

експериментальних досліджень, на основі яких розроблено ефективну 

біотехнологічну схему інтенсифікації показників репродуктивної здатності 

самок нейротропно-метаболічними препаратами Глютам 1М та Натовулін-ВРХ. 

1. Введення свиноматкам препарату Глютам 1М у перші три доби 

холостого періоду в дозі 0,28 мл/кг маси тіла сприяло підвищенню показників 

відтворювальної здатності. Так, збільшились заплідненість на 20 %, 

багатоплідність – на 2,5 поросяти, великоплідність – на 12,5 % та зменшилась 

кількість мертвонароджених поросят – на 0,8 голови. 

2. Введення свиноматкам негормонального препарату Глютам 1М в 

загальній дозі 0,28 мл/кг маси тіла на 1-3 добу холостого періоду в поєднанні з 

разовою ін’єкцією Інтровіту в день відлучення поросят вірогідно (р ≤ 0,05) 

зменшує вміст у крові прогестерону та збільшує концентрацію фолітропіну, 

сприяє інтенсифікації білкового, енергетичного та ліпідного обмінів, що 

зумовлює вірогідне підвищення заплідненості на 20–28,6 %, багатоплідності – 

на 1,3–1,9 голови та великоплідності – на 15,2–16,4 % за зменшення кількості 

мертвонароджених поросят в 3,5 рази та скороченню холостого періоду – на 

0,8–1,5 доби.  

3. Введення свиноматкам 0,28 мл/кг маси тіла Нановуліну-ВРХ під 

час осіменіння зумовлює збільшення заплідненості на  21,4 %, 

багатоплідності – на 2,2 поросяти, великоплідності – на 13,4 %, зменшення 

мертвонароджених на 1 голову та скорочення холостого періоду – на 0,8 діб. 

4. Застосування препарату Глютам 1М в загальній дозі 0,28 мл/кг маси 

тіла позитивно впливає на показники відтворювальної здатності незалежно від 

породи. Водночас ефективність реакції статевої системи у свиноматок породи 

ландрас і велика біла була різною. Так, у самок цих порід заплідненість 

переважала контроль відповідно на 28,5 % та 11,5 %, багатоплідність – на 1,7 і 

0,9 поросяти, великоплідність – 14,1 % і 12 %.  
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5. Ефективність згодовування препарату Глютам 1М в загальній дозі 

0,28 мл/кг маси тіла свиноматкам із І-V опоросом зумовило збільшення їх 

багатоплідності на 0,5-2,6 голови. Найбільший ефект був за введення препарату 

свиноматкам із 4 опоросом, що вірогідно збільшило багатоплідність на 2,6 

голови та зменшило на 1,1 голови мертвонароджених поросят.  

6. Згодовування свиноматкам 0,28 мл/кг маси тіла Глютаму 1М 

вірогідно знижує у крові концентрацію глюкози на 14,3 % на наступну добу 

після останнього його введення. 

7. Застосування свиноматкам нейротропно-метаболічного препарату 

Глютам 1М збільшує на 4 добу холостого періоду вміст у сироватці крові 

фолітропіну та пролактину на 17 % та вірогідно (р ≤ 0,05) зменшує вміст 

прогестерону.  

8. У сироватці крові свиноматок після застосування Глютаму 1М 

вірогідно знизився вміст холестерину на 19,1 % (р ≤ 0,001), а також 

спостерігається зниження вмісту загального білку, глюкози та сечовини 

відповідно на 3,2%; 9,4 та 11,5 %. 

9. За введення препарату Глютаму 1М на 1–3 добу холостого періоду 

збільшується прибуток від реалізації поросят на 74,6 % та підвищується рівень 

рентабельності виробництва свинини на 3,7 %. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

Із метою підвищення економічної ефективності ведення галузі 

свинарства завдяки інтенсифікації відтворювальної здатності свиноматок, а 

саме: заплідненості, багатоплідності, великоплідності, пропонуємо згодовувати 

самкам препарат Глютам 1М на 1–3 добу холостого періоду в загальній дозі 

0,28 мл/кг маси тіла спільно з одноразовим введенням препарату Інтровіт у дозі 

0,05 мл/кг маси тіла в день відлучення поросят. 
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Додаток А 

 

Схема годівлі холостих і поросних свиноматок в ПАТ АК «Калита» 

Кількість днів годівлі залежно 

від фізіологічного стану 

свиноматки 

Добова даванка 

комбікорму, кг 

Витрата комбікорму 

за період, кг 

2 1,5 3,0 

9 3,4 30,6 

1 (Осіменіння) 1 3,6 

31 3,0 9,3 

48 2,3 110,4 

34 3,5 119,0 

 

 
Схема годівлі поросних, підсисних та холостих свиноматок в ТОВ «Еліта» 

Кількість днів годівлі залежно 

від фізіологічного стану 

свиноматки 

Добова даванка 

комбікорму, кг 

Витрата комбікорму 

за період, кг 

81 доба поросності 3,5 283,5 

111 -//- 3 3 

112 -//- 2,5 2,5 

113 -//- 2 2 

114-115 -//- 0 0 

1 день опоросу 1,5 1,5 

2 доби підсису 2,5 2,5 

3 -//- 3,5 3,5 

4-27 -//- 4,5 108 

28 день відлучення 0 0 

1-3 доба холостого періоду 0 0 

4-6 -//- 3,5 10,5 

7-28 діб умовно поросні 3,5 77 
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