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Відтворення 

Віктор Лець, лікар ветеринарної медицини, компанія «ЕВРОВЕТ»

Гормональна регуляція та оптимізація 
відтворення ВРХ

Господарства України, які займаються розведенням 
великої рогатої худоби, зустрічаються з такою про-

блемою, як низький рівень відтворювальної здатності 
корів. До основних причин, що стримують темпи відтво-
рення великої рогатої худоби, можна віднести яловість та 
неплідність. Саме через ці причини в господарствах спо-
стерігається низький вихід телят та подовжений сервіс-
період, що в свою чергу призводить до недоотримання 
молока. Відомо, що відтворювальна спроможність стада 
визначає економічну ефективність господарства. Знання 
репродуктивного циклу дає можливість чітко управляти 
відтворенням та досягати кращих результатів. 

Статевий цикл – це складний нейрогуморальний 
циклічний рефлекторний процес, за якого відбувається 
комплекс морфологічних та функціональних змін у ста-
тевих органах і усьому організмі самки, спрямованих на 
створення умов для відтворення. 

Статевий цикл у корів ділиться на три стадії: збудження, 
гальмування і зрівноваження.

Стадія збудження, в свою чергу, проходить у чотири 
етапи: тічка, загальне збудження, охота і овуляція.

Тічка – це період статевої активності самки, під час 
якого в яєчниках дозрівають яйцеклітини і в організмі 
створюються умови для запліднення. Тривалість тічки 
у корів складає 48-72 год. Під час тічки спостерігається 
помірний набряк статевих губ, почервоніння слизової 
оболонки переддвір'я піхви і власне піхви, виділення 
слизу із статевої щілини. На початку тічки він прозорий 
і виділяється у невеликій кількості. Його доб-ре поміт-
но на кінці хвоста або на підлозі, коли тварина лежить 
у стійлі. По середині періоду тічки слиз стає скловид-
но-прозорим, шнурами виділяється з статевих шляхів. У 
кінці тічки кількість слизу зменшується, він набуває в'яз-
кої консистенції і мутніє. 

Через 24-36 годин від початку тічки, під впливом високої 
концентрації естрогенів, виникає загальне збудження. 
В цей період у тварин відмічають прискорення дихання 
і серцебиття, підвищення температури тіла, часте сечо-
випускання. Корови стають неспокійними, проявляють 
агресивність відносно інших тварин, піднімають хвіст, 
обнюхують статеві органи і сечу інших корів, ходять 
за іншими коровами, часто кладуть голову на їх спину, 
стрибають на них та дозволяють їм стрибати на себе. За 
одну стадію збудження на корову здійснюється близько 
40 сплигувань, що є причиною появи у неї саден у ділян-
ці кореня хвоста, маклаків. При обнюхуванні їх статевих 
органів, самки стоять нерухомо, голову тримають го-

ризонтально, інколи водять нею з боку в бік, витягують 
шию, верхню губу загортають догори (реакція Флемена). 
Тривалість загального збудження змінюється залежно 
від пори року і має деякі породні особливості. У корів 
молочних порід цей феномен продовжується від 13 до 
36 годин.

Статева охота – прояв складного нейрогуморально-
го стану у самки, зумовленого високим ступенем збуд-
ження статевого центру, що виражається позитивною 
сексуальною реакцією самки на самця. Самка в охоті 
намагається зблизитись з самцем, а при прояві обій-
мального рефлексу приймає позу для статевого акту і 
допускає коїтус. Тривалість статевої охоти у корів скла-
дає 10-23 годин. В зимову пору року тривалість статевої 
охоти зменшується. 

Овуляція – вихід зрілої, здатної до запліднення яй-
цеклітини з фолікула відбувається спонтанно через 
10-15 год після закінчення статевої охоти або через 
24-30 год від початку охоти (тобто без специфічних под-
разнень рецепторів статевого апарату, які виникають 
при коїтусі). 

Стадія гальмування триває 1-3 доби і характеризується 
утворенням і розвитком жовтого тіла та перетворенням 
примордіальних фолікулів у первинні. Перетворення в 
матці відбуваються при зростанні прогестерон-естрадіо-
лового співвідношення, що свідчить про включення в 
систему нейроендокринної регуляції жовтого тіла. Зро-
стання рівня прогестерону сприяє своєчасній трансфор-
мації ендометрію з проліферативної фази в секреторну.

Стадія зрівноваження триває 12-15 діб - до наступної 
стадії збудження статевого циклу. В цей період в організмі 
самки відбуваються певні фізіологічні і морфологічні 
зміни: в яєчниках проходять дві хвилі росту і розвитку 
фолікулів та лютеогенез від максимального функціональ-
ного розвитку на 5-8 день, до морфофункціональної ре-
гресії з 16 дня статевого циклу.На кінець статевого ци-
клу в яєчнику корови формується до 4-5 фолікулів, за 
рахунок яких прогестерон-естрадіолове співвідношен-
ня зменшується. Проте відбувається овуляція одного з 
фолікулів, а решта - підлягають атрезії. 

Статеві цикли бувають повноцінними, коли під час стадії 
збудження проявляються всі її феномени, і неповноцін-
ними, коли випадають один або декілька з них. 

Розрізняють анестральні статеві цикли - без симптомів 
і ознак тічки, ареактивні - без прояву загальної реакції, 
алібідні – без статевої охоти, ановуляторні – без овуля-

ції. Можуть бути змішані неповноцінні статеві цикли 
(анестрально-ареактивні, ареактивно-ановуляторні та 
ін.). Отже, стадії статевого циклу в корів забезпечуються 
складними процесами фолікуло- і лютеогенезу. 

Нейрогуморальна 
регуляція відтворювальної 
функції корів 

В основі статевого циклу лежать періодично повторю-
вані циклічні зміни у функціонуванні системи епіфіз-гіпо-
таламус-гіпофіз-яєчники-матка.

Регулюючу роль відтворної функції епіфіза пов'язують із 
секрецією меланотоніну, який впливає на репродуктив-
ні процеси через регуляцію секреції гонадотропін-рилі-
зинг-факторів, лютеїнізуючого (ЛГ) і фолікулостимулюю-
чого (ФСГ) гормонів.  

Прояв статевої функції залежить від впливу багатьох 
зовнішніх та внутрішніх чинників. 

Зовнішні чинники: їжа, моціон, сонячне світло, са-
мець тощо, сприймаються органами чуття (зору, слуху, 
нюху, дотику), і відповідні імпульси передаються до кори 
головного мозку. 

Внутрішні фактори: гормони статевих залоз, біо-
логічно активні речовини крові і лімфи тощо сприйма-
ються інтерорецепторами, які передають відповідні 
сигнали до підкіркових центрів головного й спинного 
мозку. Від кори підкіркових центрів інформація надхо-
дить в гіпоталамус. 

Рис. 1. Нейрогуморальна регуляція 
відтворювальної функції корів

Гіпоталамус  – це сукупність нейронів, які формують 
своєрідну залозу, що виробляє спеціальні нейросекре-
ти, які називають рилізинг-гормонами. Рилізинг-гормо-
ни надходять у гіпофіз і стимулюють секрецію того чи 
іншого гормону.

Гіпофіз  є головною залозою внутрішньої секреції, гор-
мони якої стимулюють функцію всіх інших ендокринних 
залоз, у тому числі й статевих. Він розташований під гіпо-

таламусом і складається з трьох часток – передньої, за-
дньої і проміжної. Передня й проміжна частки гіпофізу 
разом складають  аденогіпофіз, що виробляє гормони, 
тоді як задня частка складається з нейроглії, є частиною 
гіпоталамуса і називається нейрогіпофізом.

Передня частка гіпофіза виробляє 6 гормонів:

1. фолікулостимулюючий гормон – ФСГ;
2. лютеїнізуючий гормон – ЛГ;
3. лютеотропний гормон – ЛТГ;
4. тиреотропний гормон – ТТГ;
5. адренокортикотропний гормон – АКТГ;
6. соматотропний гормон – СТГ.

З них перші три –  ФСГ, ЛГ і ЛТГ – впливають безпосеред-
ньо на статеві залози самок і самців, тобто гонади, тому 
їх і називають гонадотропними гормонами або гонадо-
тропінами.

Проміжна частка гіпофіза продукує меланоцитости-
мулюючий гормон – МЦСГ.

Задня частка, або нейрогіпофіз, служить резервуаром 
для двох нейрогормонів гіпоталамуса: окситоцину і ва-
зопресину.

ФСГ і ЛГ разом стимулюють овогенез і фолікулогенез в 
яєчниках та сперміогенез – в сім'яниках.

ЛГ окремо стимулює синтез жіночих статевих гормонів 
– естрогенів – у фолікулах, та чоловічих – андрогенів – 
в інтерстиції сім'яників. Різке підвищення його рівня в 
крові самки викликає феномен овуляції. Після овуляції 
ЛГ стимулює утворення жовтого тіла на місці розірвано-
го фолікула.

ЛТГ стимулює гормональну функцію жовтого тіла, а також 
– секрецію молока молочною залозою, тому він має також 
назву лактогенного гормону, або пролактину – ПРЛ.

Гормони задньої частки 
гіпофізу - окситоцин 
і вазопресин 

Окситоцин стимулює скорочення гладкої мускулату-
ри в усіх органах, особливо статевих, впливаючи таким 
чином на здійснення багатьох фізіологічних процесів. 
Крім цього, він стимулює синтез так званих «гормонів за-
доволення» - ендорфінів. 

Вазопресин регулює кров'яний тиск в організмі, викли-
каючи звуження чи розширення кровоносних судин.

Статеві гормони синтезуються статевими залозами (го-
надами). Вони стимулюють розвиток статевих органів і 
вторинних статевих ознак у молодих тварин, регулюють 
здійснення статевої функції, впливають на рівень загаль-
ного обміну речовин.

Епіфіз  

Гіпоталамус

Гіпофіз

Яєчники

Матка

Передня доля                      Задня доля

Фолікули                            Жовте тіло
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Жіночі статеві гормони – це естрогени і прогестерон. 
Естрогени продукуються фолікулярними клітинами. 
Нині відомо три типи естрогенів:  естрадіол, естрон і 
естріол, які в процесі метаболізму перетворюються з од-
ного в інший.  Кінцевим, найменш активним продуктом є 
естріол, а найбільш активним – естрадіол. Назва «естро-
ген» походить від слова еструс – тічка і означає «викли-
каю тічку». 

Естрогени також підсилюють скорочувальну активність 
матки, стимулюють розростання строми молочної зало-
зи, підвищують рівень загального обміну речовин.

Прогестерон  – це гормон жовтого тіла яєчника, який 
гальмує всі прояви тічки, знижує скорочувальну актив-
ність матки, готуючи її слизову до приживлення ембріо-
на, стимулює розростання паренхіми молочної залози, а 
також забезпечує збереження вагітності.

Послідовна схема регуляції 
статевого циклу самок

1. Рилізинг-фактори гіпоталамуса стимулюють се-
крецію аденогіпофізом ФСГ і ЛГ, які викликають ово-
генез і фолікулогенез.

2. Фолікули продукують естрогени, які викликають тіч-
ку, загальну реакцію, статеву охоту.

3. ЛГ викликає овуляцію фолікулів.

4. На місці овульованих фолікулів під впливом ЛГ утво-
рюються жовті тіла, рівень естрогенів швидко зни-
жується, що спонукає гіпоталамус до секреції ЛТГ-  
рилізинг-гормону, який стимулює синтез гіпофізом ЛТГ.

5. ЛТГ стимулює жовті тіла до секреції прогестерону, 
рівень якого поступово зростає, готуючи матку до 
приживлення зародка та вагітності, а також гальмує 
секрецію гіпофізом ЛГ і ФСГ, підтримуючи таким чи-
ном стан вагітності.

6. Якщо запліднення не відбулося, то матка посилено 
продукує простагландин F2α, який викликає лізис і 
розсмоктування жовтих тіл та стрімке падіння рівня 
прогестерону.

7. Зниження концентрації прогестерону зумовлює по-
силення секреції гіпофізом ФСГ і ЛГ – починається 
новий цикл. 

Останнім часом у молочному скотарстві почали засто-
совувати нові для України технології утримання та екс-
плуатації високопродуктивних корів, які передбачають 
програмування усіх виробничих процесів, у тому числі 
і відтворення. 

З цією метою використовують організацію планових 
осіменінь та родів, що надає можливість контролювати 
виробництво молока та інтенсивно використовувати ре-

продуктивний потенціал корів. У зв’язку з цим виникла 
виробнича потреба у розробці ефективних методів сти-
муляції та синхронізації статевої циклічності для забез-
печення прояву індукованої стадії збудження та високої 
заплідненості у корів за короткий період часу. 

Для ефективного управління процесами відтворення 
поголів’я компанія «ЕВРОВЕТ» представляє комплекс-
ну програму синхронізації статевої охоти у корів та 
препарати, що дозволяють проводити ефективну син-
хронізацію охоти в стаді. Для досягнення оптимальних 
результатів успішно застосовують перевірені багаторіч-
ним досвідом гормональні препарати виробництва 
Bioveta а. s. (Чехія) та Huvepharma EOOD (Болгарія): 

Естрофан, Bioveta а.s. (Чехія) 

1 мл препарату містить діючу речовину: клопростено-
лу натрієва сіль - 0,25 мг. Клопростенол — синтетичний 
аналог простагландину F2α (PG F2α), який інгібує синтез 
прогестерону лютеальними клітинами. Він має люте-
олітичний ефект, викликає морфологічну і функціональ-
ну регресію жовтого тіла (corpus luteum) з подальшим 
настанням еструсу та фізіологічною овуляцією. Зазви-
чай використовується для стимулювання і синхронізації 
охоти та планування терміну овуляції, обов'язково на 
підставі гінекологічного дослідження. Його застосуван-
ня в лютеліальній фазі статевого циклу спричиняє зник-
нення жовтого тіла й створює передумови для настання 
овуляції та тічки протягом 48-96 годин після введення. 
У порівнянні із природним простагландином F2α, люте-
олітична дія клопростенолу в 200-400 разів вища.

Лецирелін, Bioveta а.s.

1 мл препарату містить діючу речовину: лецирелін - 
0,025 мг. Діюча речовина є синтетичним аналогом гонадо-
тропін-рилізинг гормону (GnRH), який викликає секрецію 
лютеїнізуючого гормону (ЛГ) з аденогіпофізу. ЛГ сприяє 
розвитку та овуляції фолікулів в яєчниках корів.

Введення гонадотропін-рилізинг гормону стимулює ви-
хід яйцеклітини впродовж 24 годин після ін'єкції, що і 
забезпечує підвищення запліднюваності. 

Застосовують лецирелін для регуляції статевої функції 
у корів: індукція овуляції, синхронізація еструсу, підви-
щення запліднюваності, лікування ациклічної тічки та 
оваріальних кіст.

 Сергон 500, Bioveta а.s. 

1 мл препарату містить діючу речовину: гонадотропін 
сироватки жеребих кобил (ГСЖК) - 500 МО. Сироватко-
вий гонадотропін стимулює функцію яєчників, спричи-
няє ріст і дозрівання фолікулів та регулює синтез гор-
мону естрону. У такий спосіб він створює сприятливий 
гормональний фон для настання справжньої охоти та 
підвищує шанси на подальше запліднення. Охота настає 
не пізніше 5-7 днів після введення препарату. Метод 

стимуляції, синхронізації стадії збудження у корів роз-
роблений на основі схеми послідовних гормональних 
обробок, яка включає стимуляцію фолікулогенезу гона-
дотропін рилізинг-гормону (лецирелін), лютеолізу- пре-
паратом простагландину F2α, чи його синтетичного ана-
логу клопростенол (естрофану). 

Окситоцин, Huvepharma EOOD

100 мл препарату містять діючу речовину: окситоцин 
- 1000 МО. Окситоцин є пептидним гормоном, що по-
силює скорочення гладких м’язів матки, жовчних та се-
чових каналів та кишківника. Скорочує міоепітеліальні 
волокна молочної залози лактуючих тварин та сприяє 
вивільненню молока. Його ефект посилюється естроге-
нами, таким чином він має найсильніший ефект в фоліку-
лярній фазі статевого циклу.

Представлені препарати застосовують окремо або в 
комбінації, як доповнення один одного при лікуванні гі-
некологічних хвороб, таких як ендометрити, фолікуляр-
ні та лютеїнові кісти яєчників, гіпофункції яєчників, інші 
захворювання. 

Синхронізація охоти як біотехнологічний метод, який ви-
користовують на фермах, набуває щодалі більшої попу-
лярності завдяки тому, що фактично виключає необхід-
ність виявляти корів в охоті. Групу тварин обробляють 
гормональними препаратами згідно з чіткими схемами, 
й осіменіння всієї групи здійснюють у зазначений час. 

Основними вимогами до будь-якої ефективної системи 
управління статевим циклом є передбачуване, з висо-
ким ступенем ймовірності, настання еструсу і подаль-
ша овуляція протягом 12–24 годин з високим відсотком 
тільності після одноразового запланованого штучного 
осіменіння. Всі фармакологічні засоби регуляції еструсу 
повинні розглядатися як інструмент, основною метою 
якого є підвищення показників тільності стада та усунен-
ня існуючих організаційних помилок або складнощів. 

Для оптимізації ритмічності виробництва і синхронізації 
добирають телиць певного віку, що відповідають стан-
дартам породи та показникам розвитку, з наявною ак-
тивністю яєчників (фізіологічний статевий цикл).

 Існує декілька факторів, на які слід зважати приймаючи 
рішення про регулювання статевої циклічності в стаді, 
особливо під час вибору фармакологічної програми. 
Оцінка і добір найбільш придатної схеми передбачає ро-
зуміння ситуації, що склалася на фермі у сфері репродук-
ції. Необхідний ретельний аналіз породи тварин, вікової 
структури стада і продуктивності поголів’я.

Схеми «Оvsynch» 
та «Presynch»

Одним із перспективних напрямків індукції статевої 
циклічності у корів є використання схем гормональної 
обробки «Оvsynch» та «Presynch». 

Протокол «Ovsynch» – найпоширеніша схема синхроні-
зації корів. Вона  проста, ефективна і недорога. Схему 
бажано починати зранку, оскільки осіменіння також 
припаде на ранок. Гормональний протокол «Ovsynch» 
використовують для тотальної синхронізації всього ста-
да. Він дозволяє скоротити тривалість періоду нетіль-
ності та запліднити корів до 100-го дня після отелення.

Коли фолікули досягають 8-9 мм, то стають чутливими до 
лютеїнізуючого гормону (ЛГ). Їх дозрівання можна при-
скорити шляхом введення екзогенних гормонів всім тва-
ринам або за результатами гінекологічного обстеження. 
«Ovsynch» є прикладом протоколу ін'єкцій, який сприяє 
рівномірному розвитку фолікулів у яєчниках, викликає 
овуляцію та дозволяє використовувати штучне осіменін-
ня (рис. 2).

За цією схемою перша ін'єкція гонадотропін-рилі-
зинг-гормону (GnRH) стимулює овуляцію фолікулів, що 
сприяє розвитку жовтого тіла. Ефективність індукції ову-
ляції після першого введення (GnRH) коливається від 66 
до 85% і залежить від стадії дозрівання фолікулів на час 
лікування. 

Ультразвукове дослідження перших фолікулів нової 
хвилі можливе через два дні після введення GnRH, і 
один з цих фолікулів буде використано для штучного 
осіменіння в кінці протоколу «Ovsynch». 

Рис. 2. Протокол OVSYNCH 

На сьомий день протоколу вводять простагландин F2α 
(PG F2α) для індукції лютеолізу і подальшого розвитку 
домінантного фолікула наступної хвилі. Овуляцію цього 
фолікула стимулює друга ін'єкція GnRH на дев’ятий день 
схеми. Корів слід осіменяти через 16 годин. 

Схема «Ovsynch» дає найкращі результати при тотально-
му використанні. Ця стратегія дозволяє осіменити всіх 
корів після отелення одночасно, а також поліпшити по-
казник запліднюваності в стаді. 

Протокол «Presynch» дозволяє прискорити процес лізи-
су жовтого тіла і скорочує час до наступної тічки. Зазви-
чай дану програму використовують для підготовки за-
стосування програми «Ovsynch».

Це модифікація програми «Ovsynch», в якій робиться 
дві ін’єкції PG F2α з проміжком 14 днів, друга з яких за 
12-14 днів до початку введення GnRH в рамках самого 
«Ovsynch». «Presynch» підвищує запліднюваність при 
першому заплідненні в порівнянні з «Ovsynch» і є мето-
дикою «програмування» корів на перше після отелення 
штучне осіменіння, фіксоване за часом. 

0 день
8:00  

7 день
8:00   

9 день
8:00   

10 день
8:00   

56 год. через 16 год.

GnRH: 
Лецирелін

PG F2α: 
Естрофан

GnRH: 
Лецирелін

Штучне
осіменіння



Журнал про корів, №1-2 (23-24) / 2021

12 13Передплатний індекс 76008

Відтворення 

Диарея – одна из основных причин смертности телят 
от рождения до 4-х месяцев и, следовательно, 

является одной из основных причин экономи-
ческих потерь в молочных хозяйствах. Яв-
ляясь многофакторным заболеванием, 
возникновение диареи у неонатальных 
телят преимущественно обусловлено 
нарушением обмена веществ у су-
хостойных коров вследствие непра-
вильного кормления; плохими усло-
виями содержания; низким качеством 
молозива, что непосредственно вли-
яет на формирование колострального 
иммунитета новорожденных телят, а так-
же несоблюдением и/или применением не-
эффективных вакцин, что определяет уровень 
приобретенного иммунитета и, как следствие, резко 
снижает резистентность телят к инфекции (рис. 1). 

Рис. 1. Причины возникновения диареи  
у новорожденных телят

Размер отделов желудка
При рождении у теленка уже есть те же четыре отде-
ла желудка, что и у взрослого жвачного животного. По 
мере того, как теленок растет и начинает потреблять 

различные корма, отделы его желудка также растут и 
изменяются (рис. 2).  Известно, что объем сычуга 

составляет 60% желудочной системы у ново-
рожденного теленка, а у взрослой коровы, 

наоборот, он лишь 8%. При рождении 
сетка и рубец составляют до 30% об-
щего объема желудка, а оставшиеся 
10% – книжка. К месячному возрасту 
совокупная объемная доля сетки и 
рубца увеличивается до 58%, книж-
ки – практически не меняется (12%), 

а объем сычуга снижается до 30%. 
К трем месяцам сетка и рубец занима-

ют более двух третей объема желудка. 
Книжка сохраняет практически тот же объ-

ем – 10%. Сычуг, напротив, представляет собой 
только 20% всего желудка. При более полном развитии 
желудка преджелудки теленка начинают работать, как у 
взрослого жвачного животного. Сычуг вырос и продол-
жает функционировать так же, как при рождении. Одна-
ко сетка и рубец изменили и размер, и функцию и стали 
самой важной частью желудочной системы. 

Размер отделов желудка зависит не только от размеров 
тела теленка, но и от кормления. К месячному возрасту 
у телят, которых кормили только цельным молоком или 
заменителем цельного молока (ЗЦМ), рубец остается 
маленьким. С увеличением нормы молока или ЗЦМ сы-
чуг увеличивается, а размер рубца меняется незначи-
тельно, его процентная доля остается довольно малой. 
Эта разница становится особенно очевидной при срав-
нении телят одного возраста, которых кормили разны-
ми рационами. Рубец будет оставаться маленьким отно-
сительно сычуга, если теленок получает только молоко 
или ЗЦМ на протяжении 6-, 8-, 12-ти и более недель. Чем 
дольше теленка кормить большим объемом жидкого 
корма, тем более ограниченным будет рост рубца по от-
ношению к размеру тела теленка. 

Известно, что при нормальных размерах тела (а темпы 
роста могут быть высокими) рубец остается недоразви-
тым. И это сдерживает рост животного после отъема от 
молока. Таким образом, оптимизация периода кормле-
ния телят молочными продуктами и своевременный пе-
реход на использование предстартерных комбикормов 
обеспечивают удачный старт и развитие системы пред-
желудков молодняка, что обеспечивает нормальное 
функционирование пищеварительной системы телят и 
при отсутствии инфекции - устойчивость к диспепсичес- 
ким явлениям.

Рис. 3. Протокол PRESYNCH

У корів, у яких не розвивається або неправильно розви-
вається фолікул, можна застосувати гонадотропін сиро-
ватки жеребих кобил (ГСЖК), що стимулює дозрівання 
та вихід яйцеклітини, прискорює овуляцію внаслідок дії 
гормону впродовж 24 годин після ін'єкції, і забезпечує 

підвищення запліднюваності у  проблемних корів. Ре-
тельно плановане своєчасне введення корів та телиць в 
програму відтворення вкрай важливо для максимально-
го підвищення надоїв від них протягом господарського 
використання, а також народження нових телят для ре-
монту стада.

Рис. 4. Лікування гіпофункції яєчників 
(анеструсу)
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Чому треба знати генотип ВРХ для розведення
Дон Норман, доктор ветеринарії. Джерело: www.manitobacooperator.ca 

Як генетична інформація допомагає власникам ВРХ в 
прийнятті рішень, і що пропонують канадські роз-

робники в сфері цифрового тестування великої рогатої 
худоби для фермерів?

Розібратися в геноміці буває непросто. Але на сьогод-
нішньому ринку виробникам тваринницької продукції 
необхідно робити все можливе, щоб підтримувати свою 
конкурентоспроможність, і це може бути одним з клю-
чів. Стівен Джеймс, директор з розвитку досліджень в 
канадській компанії «Quantum Genetix», працює над тим, 
щоб спростити розуміння геноміки ВРХ для фермерів.
Під час липневої серії виступів по тваринництву і фура-
жу на віртуальній фермерської виставці «Ag in Motion 
Discovery Plus», Джеймс позначив важливість знання 
генетичних відмінностей між тваринами, оскільки його 
компанія надає рішення для цифрового тестування ДНК 
в сільськогосподарській галузі.

«Наша мета - спростити геноміку за допомогою цифрових 
технологій, щоб зробити геномну інформацію простішою 
у використанні і застосуванні в сільськогосподарському 
виробництві. ДНК - це інформація. Це креслення організ-
му, як створювати такі речі, як клітини, білки і ферменти, 
і як включати і вимикати їх у відповідь на подразники 
навколишнього середовища» - зазначив він.

Власникам ВРХ треба знати і розуміти різницю між фе-
нотипом і генотипом. Фенотип - це ознака, яку можна 
спостерігати (наприклад, вага при відлученні і марму-
ровість), в той час як генотипи - це відмінності в коді 
ДНК, які можуть призводити або не призводити до 
цих ознак у тварини, в залежності від того, чи є вони 
домінантними або рецесивними. Домінуюча риса - це 
та ознака, яка передається потомству бика. Рецесивна 
ознака передається тільки в тому випадку, якщо коро-
ва, з якої він схрещується, також має цю ознаку. «Якщо 
для селекції використовується тільки фенотипування, не 
можна бути впевненим у тому, що ви отримаєте бажані 

результати. Наприклад, в'язка чорного бика з чорною 
коровою не завжди дає потомство з чорною шерстю. 
Якщо ознака з чорною шерстю передається від одного 
з батьків, і теля народжується чорним, він буде мати ге-
терозиготний чорний генотип. Якщо ознака з чорною 
шерстю передається від обох батьків, теля матиме чорну 
шерсть і гомозиготний чорний генотип. Якщо варіант з 
червоною шерстю передається від обох батьків, то теля 
буде червоним, з гомозиготним червоним генотипом.

Якби ви знали, що у самця і самки насправді були гетеро-
зиготні генотипи, то ви могли б уникнути їх об'єднання, 
якби не хотіли червоного теляти», - роз'яснив експерт.
Потім він розповів, як використовувати генотипи для 
підвищення продуктивності ВРХ. «Заходи з розведення 
корів і телят приносять прибуток за рахунок кількості 
проданих тварин і їх якості. Це означає, що цінність стад-
ного бика може бути зведена до здатності запліднювати 
самок і здатності передавати якісні риси. Точно так же цін-
ність ремонтних телиць може бути зведена до здатності 
до розведення і здатності передавати бажані ознаки.

Тому, коли ви вирішуєте, якого бика або яку телицю ку-
пувати або вибраковувати, ви, ймовірно, вже проводи-
те оцінку фенотипу. Як виглядає тварина? Це правиль-
ний окрас? Правильна порода? Ця з хорошої лінії? І так 
далі. Однак, без інформації ДНК картина все одно буде 
неповною. Так, тварина виглядає добре, але наскільки 
ймовірним є те, що телята будуть володіти такими ж риса-
ми? Саме тут на допомогу приходить цифровий продукт, 
такий як Q-Select, який надає генотипи для генетичних 
варіантів, які впливають на деякі важливі характеристики. 

Знання того, чи має тварина гомозиготний чи гетерози-
готний генотип за бажаною ознакою, дозволяє дізнати-
ся, чи буде ця ознака передана. Ця інформація про ге-
нотип може допомогти у прийнятті рішень про те, яких 
племінних тварин тримати, продавати або купувати і які 
пари найкраще мати», - зазначив експерт.

Влияние физиологического состояния 
коров на возникновение диареи    
у новорожденных телят
А.А. Вайсбурд, ООО «Центр ветеринарной диагностики»

Рис. 2. Развитие преджелудков теленка от 
рождения до 3-месячного возраста 


