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Increasing the profitability of dairy cattle breeding in Ukraine can be achieved by growing animal pro-
ductive indices and reducing the cost for obtaining products. The effectiveness of dairy cattle breeding is 
closely connected with the intensity of herd reproduction. Embryonic mortality in cows is one of the reasons 
for the low effectiveness of artificial insemination. The loss of pregnancy during the embryonic period in 
highly productive herds reaches 40−55 %. For this reason our aim was to characterize the using of different 
synchronization schemes in agricultural LLC “Promin” of Arbuzyne district, Mykolaiiv region and find out 
the effectiveness of Ainil preparation impact on impregnation capacity of cows. The experiment was con-
ducted on cows of Holstein breed from two to four years of age. Two experimental (n = 50 heads) and one 
control group (n = 50 heads) were studied to investigate the effect of non-steroidal anti-inflammatory Ainil 
(ketoprofen) preparation on impregnation capacity of cows. In the control group, the cows were inseminated 
without using any preparations. The scheme Double OvSynch was used on the cows of both experimental 
groups. On the 11th day after insemination, Ainil preparation was administered intramuscularly in the dose 
of 15 ml to the cows in the second experimental group.  15 ml of physiological solution were administered to 
the cows in the first experimental group. For the cows that were not impregnated, two ReSynch schemes 
were used: the standard scheme for the cows without gynecological pathology and modified scheme for the 
cows with cysts and two-sided hypo-ovaria. They were divided into two experimental groups (n = 15 head) 
and one control (n = 15 head), which were re-inseminated without using any preparations. Having analyzed 
the statistical data in the agricultural LLC “Promin” for 2018, it was determined that the birth rate of calves 
per 100 heads in case of using anti-inflammatory preparation Ainil was 88.3 %, while in case of using syn-
chronization schemes without Ainil, the birth rate was 73.5 %, or 14.8 % less (p <0,01). Using the Ainil (ke-
toprofen) preparation on the 11th day after the cows’ insemination and  cows’ being synchronized according 
to the Double OvSynch scheme, increased fertility by 20 % as compared with the group of cows in case of 
spontaneous estrus and by 14 % as compared with the group of cows that were synchronized using the Dou-
ble OvSynch scheme . It was found that using ReSynch schemes for the cows that were not impregnated from 
the first time,  the impregnation capacity was15−33 % higher than in the control group (p <0.05). 
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ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ СХЕМ СИНХРОНІЗАЦІЇ ГОЛШТИНСЬКИХ КОРІВ В УМОВАХ 
СТОВ «ПРОМІНЬ» МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

А. Ю. Булаєнко, Т. В. Звенігородська, 
Полтавська державна аграрна академія, вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003, Україна 

Підвищення рентабельності молочного скотарства в Україні можна здійснити за допомогою 
зростання продуктивних показників тварин та зменшення витрат на одержання продукції. Ефек-
тивність молочного скотарства тісно пов’язана з інтенсивністю відтворення стада.  Ембріональна 
смертність у корів є однією з причин низької результативності штучного осіменіння. Втрати тіль-
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ності в ембріональний період у високопродуктивних стадах досягають 40−55 %. Саме тому нашою 
метою було охарактеризувати використання різних схем синхронізації в СТОВ «Промінь» Арбузин-
ського району Миколаївської області та з’ясувати ефективність впливу препарату Аініл на заплід-
нюваність корів. Експеримент проводили на коровах голштинської породи віком від двох до чоти-
рьох років. Щоб дослідити вплив нестероїдного протизапального препарату Аініл (кетопрофен) на 
запліднюваність корів, було створено дві дослідні (n = 50 голів) та одну контрольну групи (n = 50 
голів). У контрольній групі осіменіння проводили без використання будь-яких препаратів. Коровам 
обох дослідних груп застосовували схему Double OvSynch. На 11 день після осіменіння коровам другої 
дослідної групи внутрішньом’язово вводили препарат Аініл у дозі 15 мл. Першій дослідній групі вво-
дили 15 мл фізрозчину. Для корів, що не запліднилися,  використовували дві схеми ReSynch, стандар-
тну – для корів, що не мають гінекологічної патології, та модифіковану – для корів, що мають кісти 
та двосторонні гіпофункції яєчників. Їх було поділено на дві дослідні групи (n = 15 голів) та одну ко-
нтрольну (n = 15 голів), яких осіменяли повторно без використання будь-яких препаратів. Проаналі-
зувавши статистичні дані в СТОВ «Промінь» за 2018 рік, було визначено, що вихід телят на 100 го-
лів, при застосуванні схем з протизапальним препаратом Аініл, складав 88,3 %, а за використання 
схем синхронізації без Аінілу вихід телят становив 73,5 %, що на 14,8 % менше. Використання пре-
парату Аініл (кетопрофен) на 11 добу після осіменіння корів, яким проводили синхронізацію за схе-
мою Double OvSynch, підвищує заплідненість на 20 % порівняно з групою корів в умовах спонтанного 
еструсу та на 14 % порівняно з групою корів, яким проводили синхронізацію за схемою Double 
OvSynch. З’ясовано, що за використання схем ReSynch у тварин, що не запліднилися з першого разу, 
заплідненість вища на 15–33 % порівняно з контролем. 

Ключові слова: Аініл, Double OvSynch, ReSynch, корови, синхронізація. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ СИНХРОНИЗАЦИИ ГОЛШТИНСКИХ КОРОВ В 
УСЛОВИЯХ СООО «ЛУЧ» НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

А. Ю. Булаенко, Т. В. Звенигородская, 
Полтавская государственная аграрная академия, 
улица Сковороды 1/3, г. Полтава 36003 

Использование препарата Аинил (кетопрофен) на 11 сутки после осеменения коров, которым 
проводили синхронизацию по схеме Double OvSynch, повышает оплодотворяемость на 20 % по срав-
нению с группой коров при спонтанном эструсе и на 14 % по сравнению с группой коров, которым 
проводили синхронизацию по схеме Double OvSynch. Установлено, что при использовании схем 
ReSynch у животных, что не оплодотворились с первого раза, оплодотворенность выше на 15−33 % 
по сравнению с контролем (р <0,05). Анализ данных в СООО «Луч» за 2018 год показал, что выход 
телят на 100 голов, при применении схем с противовоспалительным препаратом Аинил, составлял 
88,3, а при использовании схем синхронизации без Аинила выход телят составлял 73,5, что на 14,8 % 
меньше (р <0,01). 

Ключевые слова: Аинил, Double OvSynch, ReSynch, коровы, синхронизация. 

Вступ 
Відтоді як існує молочне скотарство перед спеціалістами на фермах і в приватному секторі постала 

проблема відтворення корів і забезпечення ферм якісним ремонтним молодняком. Послідовний вплив 
на відтворну функцію корів є складним біотехнологічним процесом, що забезпечує можливість отрима-
ти велику кількість приплоду у скорочені терміни та синхронізувати еструс у тварин за умови, коли ви-
явлення статевої охоти ускладнене або неможливе внаслідок низки виробничих причин, а також для 
скорочення сервіс-періоду. Тому розробка нових та удосконалення існуючих способів активізації відт-
ворної функції корів залишається одним із актуальних напрямів наукових досліджень [1, 2].  

Головною проблемою для проведення стимуляції і синхронізації статевої охоти є підвищення за-
плідненості за умови забезпечення нормального перебігу статевого циклу і розвитку зародка, особли-
во на ранніх стадіях [3, 4, 15, 16]. 

Останнім часом у молочному скотарстві почали застосовувати нові для України технології утри-
мання та експлуатації високопродуктивних корів, які передбачають програмування усіх виробничих 
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процесів, зокрема і відтворення [1, 2]. З цією метою використовують схему 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 стимуляції та синхронізації статевої циклічності для забезпечення прояву індукованої стадії 
збудження та високої заплідненості в корів за короткий період часу [5, 6]. Використання нестероїд-
них протизапальних препаратів у ветеринарному акушерстві та гінекології, захворюваннях молочної 
залози, трансплантації ембріонів, хірургічній практиці описані багатьма дослідниками [7, 10, 11, 12, 
13, 14]. Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) мають протизапальну, знеболювальну та жаро-
знижувальну дію за допомогою інгібування циклооксигенази (ЦОГ), зокрема ферменту ЦОГ-2, який 
відіграє головну роль у синтезі простагландинів [7, 8, 9, 17]. Одним із сучасних нестероїдних проти-
запальних засобів, доступним в Україні, що рекомендують для лікування корів, є кетопрофен [3, 4].  

Метою нашого дослідження було охарактеризувати використання різних схем синхронізації 
голштинських корів у СТОВ «Промінь» Арбузинського району Миколаївської області та з’ясувати 
ефективність впливу препарату Аініл на запліднюваність корів.  

Матеріали і методи досліджень 
Експеримент проводили на коровах голштинської породи віком від двох до чотирьох років, які 

утримувалися в умовах СТОВ «Промінь» Миколаївської області, Арбузинського району, 
с. Воєводське.  

Щоб дослідити вплив нестероїдного протизапального препарату Аініл (кетопрофен) на заплідню-
ваність корів, було створено дві дослідні (n = 50 голів) та одну контрольну групи (n = 50 голів). У ко-
нтрольній групі осіменіння проводили без використання будь-яких препаратів. Коровам обох дослід-
них груп застосовували схему Double OvSynch: 

0 день – Оварелін 2 мл в/м (6.00)  
7 день – Ензапрост 5 мл в/м (6.00)  
10 день – Оварелін 2 мл в/м (6.00) 
17 день – Оварелін 2 мл в/м (6.00) 
24 день – Ензапрост 5 мл в/м (6.00) 
26 день – Оварелін 2 мл в/м (14.00) 
27 день – штучне осіменіння (6.00) 
На 11 день після осіменіння коровам другої дослідної групи внутрішньом’язово вводили препарат 

Аініл у дозі 15 мл. Першій дослідній групі вводили 15 мл фізрозчину. 
Для корів, що не запліднилися після першого осіменіння застосовували схему ReSynch. Їх було 

поділено на дві дослідні групи (n = 15 голів) та одну контрольну (n = 15 голів), яких осіменяли повто-
рно без використання будь-яких препаратів. 

До першої дослідної групи ввійшли здорові корови, їм проводили синхронізацію за схемою: 
За 7 днів до УЗД – Оварелін 2 мл в/м (13.00, вівторок) 
0 день – УЗД, Ензапрост 5 мл в/м (13.00, вівторок) 
8 день – Ензапрост 5 мл в/м (5.00, середа) 
9 день – Оварелін 2 мл в/м (13.00, четвер) 
10 день – штучне осіменіння (5.00, п’ятниця)  
До другої групи ввійшли проблемні корови, що мали кісти та двосторонні гіпофункції яєчників. 

Для них використовували модифіковану схему ReSynch: 
За 7 днів до УЗД – Оварелін 2 мл в/м (13.00, вівторок) 
0 день – УЗД, Оварелін 2 мл в/м (13.00, вівторок) 
7 день – Ензапрост 5 мл в/м (5.00, вівторок) 
8 день – Ензапрост 5 мл в/м (5.00, середа) 
9 день – Оварелін 2 мл в/м (13.00, четвер) 
10 день – штучне осіменіння (5.00, п’ятниця) 
До контрольної групи ввійшли здорові корови та корови з гіпофункцією, яким не вводили жодних 

препаратів. 
Діагностику вагітності проводили на 30‒32 добу після осіменіння шляхом трансректального соно-

графічного дослідження матки та яєчників за допомогою портативного ультразвукового сканера для 
скотарства KX 5200 Kaixin.  

За умови вагітності в матці знаходили ембріональний міхур з ембріоном у середині, в яєчнику до-
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бре розвинене жовте тіло однорідної ехогенності на його поверхні. 
Для визначення ефективності застосованих схем було визначено заплідненість корів, індекс осі-

меніння, вихід телят на 100 голів. 
 
Результати досліджень та їх обговорення 
Результати заплідненості корів за умови використання протизапального препарату Аініл предста-

влені в таблиці 1. 
 

1. Заплідненість корів за умови використання нестероїдного протизапального препарату Аініл 

Групи корів 
Кількість корів, що запліднилися 
n % 

Перша група, дослід, (n = 50 голів) 32 64 
Друга група, дослід, (n = 50 голів) 39 78 
Контрольна група, (n = 50 голів) 29 58 

 
У корів першої групи за умови використання схеми Double OvSynch заплідненість становила 

64 %, що на 6 % вище порівняно з контрольною групою. За умови використання на 11 добу після осі-
меніння препарату Аініл заплідненість складала 78 %, що на 20 % вище порівняно з контролем та на 
14 % вище в порівнянні з першою дослідною групою. 

Для корів, що не запліднилися у СТОВ «Промінь», використовують дві схеми ReSynch, стандартну 
– для корів, що не мають гінекологічної патології та модифіковану – для корів, що мають кісти та двос-
торонні гіпофункції яєчників. 

Для того щоб визначити ефективність цих схем було створено дві дослідні групи корів. У першій 
дослідній групі заплідненість становила 88 %, що на 33 % вище порівняно з контролем, у другій – 
70 %, що на 15 % вище відносно контрольної групи. Сервіс-період становив для першої групи корів 
97±6,2 діб, для другої – 110,4±5,5, тоді як у контрольній групі він складав 117,4±6,4 діб. Індекс осіме-
ніння в першій дослідній групі становив 2,2, у другій дослідній групі 2,6, у контрольній групі – 1,9.  

Проаналізувавши статистичні дані в СТОВ «Промінь» за 2018 рік, було визначено, що вихід телят 
на 100 голів, при застосуванні схем з протизапальним препаратом Аініл, складав 88,3 %, а за умови 
використання схем синхронізації без Аінілу вихід телят становив 73,5 %, що на 14,8 % менше. 

Дані, отримані у процесі дослідження, здебільшого збігаються з даними вітчизняних та зарубіж-
них науковців [3, 4, 7, 8]. Препарат кетопрофен широко використовують у схемах синхронізації 
OvSynch, що також призводить до зниження ембріональної смертності та підвищення рівня заплідне-
ності корів.  

 
Висновки 
Використання препарату Аініл (кетопрофен) на 11 добу після осіменіння корів, яким проводили 

синхронізацію за схемою Double OvSynch, підвищує заплідненість на 20 % відносно групи корів за 
умови спонтанного еструсу та на 14 % порівняно з групою корів, яким проводили синхронізацію за 
схемою Double OvSynch. З’ясовано, що за умови використання схем ReSynch у тварин, що не заплід-
нилися з першого разу, заплідненість вища на 15–33 % порівняно з контролем. 

Перспективи подальших досліджень. Заплановано дослідження ефективності інших схем синхро-
нізації голштинських корів в умовах СТОВ «Промінь» та модифікація й удосконалення наявних схем. 
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