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Локес П.И., Скрипка М.В., Канивец Н.С. Патоморфологические изменения печени при яз-

вах языка у крупного рогатого скота  
При язвенных поражениях языка печень крупного рогатого скота увеличена в объеме, глини-

сто-желтого цвета, тестоподобной консистенции. Снаружи имеет рисунок мозаики. В паренхиме 
печени регистрируются области нарушения балочного состава гепатоцитов внутри частичек. В 
тот же время, отмечено умеренное кровонаполнение синусоидных капилляров. Вокруг сосудов 
среднего калибра отмечается жировая инфильтрация гепатоцитов и их цитолиз. 

Ключевые слова: печень, паренхима, гепатоциты, патоморфологические изменения, жиро-
вая дистрофия, сосуды. 

 
Lokes P.I., SkripkaM.V., Kanivets N.S. Pathomorphological  changes in the liver for ulcers 

tongue in cattle 
In ulcerative tongue liver of cattle increased in volume, clay-yellow paste consistency. Outside, a mosaic 

pattern. In the liver parenchyma registered plot violation girder structure of hepatocytes in the middle lobes. 
However, there is a moderate sinusoidal blood capillaries. Around the middle vascular caliber marked fatty 
infiltration of hepatocytes and cytolysis. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ДІНОЛІТИК  
ДЛЯ ПРИВЧАННЯ КНУРІВ ДО САДКИ НА ЧУЧЕЛО 

 
О. А. Бабань, к.вет.н., Білоцерковський національний аграрний уныверситет 
 
У статті вивчено вплив препарату ”Dinolytic“ на прояв рефлексу сплигування, кількість отри-

маних еякулятів, привчених плідників та термін привчання кнурів до садки на чучело. Встановлено, 
що застосування препарату ”Dinolytic“ забезпечує прояв рефлексу сплигування у кнурів, дослідної 
групи, за 13,75±1,01 хв, що вірогідно (р<0,001) менше, порівняно з контрольною. Також слід зазна-
чити, що кількість отриманих еякулятів, у кнурів дослідної групи, була вірогідно (р<0,001) більшою 
порівняно з контрольною. Експериментально доведено, що використання препарату ”Dinolytic“, в 
дослідній групі, забезпечує привчання усіх кнурів до садки на чучело за 2,16±0,24 діб, що вірогідно 
(р<0,001) більше, порівняно з контрольною. 

Ключові слова: кнурі, чучело, привчання, садка, Dinolytic 
Постановка проблеми у загальному ви-

гляді. У сучасних умовах інтенсивного розвитку 
свинарства на промисловій основі, метод штуч-
ного осіменіння став основним технологічним 
прийомом відтворення свиней 1. Так, одним 
кнуром за природного осіменіння, впродовж року, 
можна спарувати від 40 до 50 свиноматок і одер-
жати не більше 1 тис. поросят, тоді, як за штучно-
го – 800 свиноматок та одержати близько 10 тис. 
поросят [1–6]. При цьому вдається досягти висо-
кої заплідненості та багатоплідності свиноматок 

за рахунок можливості оцінки якості сперми кну-
рів та використання методів покращання її якості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання проблеми. 
Питання привчання кнурів до садки на чучело та 
мануального отримання сперми у плідників, на 
сучасному етапі розвитку свинарства, є пробле-
матичним. Виходячи з досліджень А. Джамалди-
нова [7], існує багато факторів в результаті яких, 
не вдається привчити кнура, зокрема це – вік, те-
мперамент, порода, хвороби кінцівок, статевих і 
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внутрішніх органів та систем, фотоперіод, темпе-
ратура навколишнього середовища й низька ква-
ліфікація оператора з отримання сперми.  

За даними В. Ф. Коваленко [8] ключовим мо-
ментом успішного привчання кнурів до садки на 
чучело вважається вік і темперамент плідника. 

На сьогоднішній день відомо багато способів 
привчання кнурів до садки на чучело [1, 3, 4, 8]. 
Так, наприклад Джамалдинов А. та Нариж-
ный А. Г. [7, 9], рекомендували застосовувати 
спеціальні спреї із запахом свиноматки та препа-
рати групи простагландину. Однак, ефективність 
застосування даних препаратів є недостатньо 
вивченою.  

Метою роботи було вивчити ефективність 
привчання кнурів до садки на чучело із застосу-
ванням дінолітику. 

Матеріал та методи дослідження. Матері-
алом для досліджень було 22 кнура порід велика 
біла та ландрас, живою масою 130–170 кг, що 
належали “ЗАТ ПК Поділля” Крижопільського ра-
йону Вінницької області.  

З метою вивчення ефективності методів при-
вчання кнурів до садки на чучело сформували до-
слідну та контрольну групу тварин. Схема при-
вчання кнурів до садки на чучело подана у таблиці 
1. 

Таблиця 1. 
Схема привчання кнурів до садки на чучело 

Група тварин Препарат, доза, місце введення та кратність 

Дослідна (n=12) Дінолітик, 1 мл на 100 кг маси тіла тварини, внутрішньом’язово, 1–3 рази з інтервалом 
24 години 

Контрольна (n=10) Контакт кнура з чучелом свиноматки, 15–20 хв щоденно впродовж 3 діб  
 

Кнурам дослідної групи застосовували пре-
парат німецької фірми ”Pfizer“ ”Dinolytic“ в дозі 1 
мл на 100 кг маси тіла тварини, внутрі-
шньом’язово, 1–3 рази з інтервалом 24 години. 
Препарат відноситься до групи простагландину 
F2α, що містить діючу речовину дінопрост у кон-
центрації 5 мг в 1 мл.  

У кнурів дослідної й контрольної групи ви-
значали швидкість прояву рефлексу сплигування 
на чучело, кількість сплигувань та отриманих ея-
кулятів.  

Ефективність методу встановлювали за кіль-
кістю привчених кнурів впродовж 3-х діб досліду. 
Привченими вважалися кнурі, від яких вдалося 
отримати еякулят без застосування препарату. 

Сперму від кнурів отримували мануальним 
методом на фантом-чучело свиноматки. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Час від введення препарату до сплигування на 

чучело та кількість отриманих еякулятів у кнурів 
подано у таблиці 2.  

З даних таблиці 2 видно, що рефлекс спли-
гування на чучело проявляли тварини дослідної 
та контрольної груп. Найшвидше рефлекс спли-
гування на чучело проявлявся у кнурів дослідної 
групи – 13,75±1,01 хв., що вірогідно (р<0,001) ме-
нше порівняно з контрольною. Слід зазначити, 
що у всіх кнурів дослідної групи після застосу-
вання препарату ”Dinolytic“ спостерігався свербіж 
в ділянках стегон, лопаток. Через 6–8 хв. відміча-
ли значну гіперемію шкіри мошонки і стегон, час-
те сечо- й каловиділення та значну салівацію, що 
повязано з дією самого препарату.  

У контрольній групі кнурі проявляли рефлекс 
сплигування на чучело через 19,00±0,50 хв після 
заходження в манеж, що на 5,30 хв. довше порів-
няно з дослідною. 

Таблиця 2.  
Час від введення препарату до сплигування на чучело  

та кількість отриманих еякулятів у кнурів 
Кількість отриманих еякулятів від кнурів Група тварин Час від введення препарату до 

сплигування на чучело (М±м), хв. 
Кількість сплигувань на 
чучело одним кнуром N % 

Дослідна (n=12) 13,75±1,01*** 1 12 100*** 
Контрольна (n=10) 19,00±0,50 1–2 1 10 

Примітка:***р<0,001 відносно тварин контрольної  групи 
 

Кількість сплигувань кнурів на чучело у до-
слідній і контрольній групі суттєво не відрізняла-
ся. Однак, кнурі дослідної групи робили одне 
сплигування з наступними проявами рефлексів 
ерекції, парування та еякуляції, тоді, як кнурі кон-
трольної групи – 1–2 сплигування, однак, рефле-
кси не реалізовувалися. 

Застосування дінолітику дало можливість 

отримати еякулят у всіх кнурів дослідної групи, 
що складає 100 %. Тоді, як у контрольній групі 
тварин еякулят вдалося отримати лише від одно-
го пплідника, що на 90 % менше (р<0,001), порів-
няно з дослідною. 

Ефективність застосування дінолітику визна-
чали також за кількістю привчених кнурів і термі-
ном привчання одного кнура (табл. 3). 

Таблиця 3. 
Кількість привчених кнурів до садки на чучело 

Кількість привчених кнурів Група тварин Кількість тва-
рин, n голів  процентів Термін привчання кнурів (М±м), дні 

Дослідна 12 12 100 2,16±0,24*** 
Контрольна 10 – 0 – 
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Примітка: ***р<0,001 відносно тварин контрольної  групи 
 

З даних таблиці 3 видно, що з 12 кнурів яким 
вводили дінолітик, виробити та закріпити умов-
ний рефлекс вдалося в усіх за 2,16±0,24 діб, що 
вірогідно (р<0,001) більше порівняно з контроль-
ною. 

У контрольній групі тварин, де не застосову-
вали препаратів, жодного з кнурів не вдалося 
привчити до садки на чучело.  

Отже, використання препарату ”Dinolytic“ для 
привчання кнурів до садки на чучело є ефектив-
ним та має доцільність у використанні. 

Висновки: 1. Застосування препарату ”Di-
nolytic“ забезпечує прояв рефлексу сплигування у 
кнурів, дослідної групи, за 13,75±1,01 хв, що віро-
гідно (р<0,001) менше, порівняно з контрольною.  

2. Кількість отриманих еякулятів, у кнурів до-
слідної групи, була вірогідно (р<0,001) більшою  
порівняно з контрольною.  

3.Введення дінолітику, в дослідній групі, дає 
можливість привчати усіх кнурів до садки на чу-
чело за 2,16±0,24 діб, що вірогідно (р<0,001) бі-
льше порівняно з контрольною. 
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Бабань А. А. Эффективность использования препарата динолитик для приучения хря-

ков к садке на чучело 
В статье изучено влияние  препарата ”Dinolytic“ на проявление рефлекса спрыгивания, коли-

чество полученных эякулятов, приученных хряков, а также длительность приучения хряков к сад-
ке на чучело. Установлено, что использование препарата ”Dinolytic“ обеспечивает проявление ре-
флекса спрыгивания в хряков, исследуемой группы, за 13,75±1,01 мин, что вероятно (р<0,001) 
меньше по сравнению с контрольной. Также, следует указать, что количество полученных, у хря-
ков исследуемой группы  было вероятнее (р<0,001) більше по сравнению с контрольной. Экспери-
ментально доведено, что использование препарата ”Dinolytic, в исследуемой группе, обеспечивает 
приучение всех хряков к садке на чучело за 2,16±0,24 суток, что вероятно (р<0,001) больше, по 
сравнению с контрольной. 

Ключевые слова: хряки, чучело, приучение, садка, Dinolytic. 
 
BabanA.А. Effective use of the drug to accustom dinolitik boars to cage the scarecrow 
Тhe paper studied the influence of the drug "Dinolytic" jumping on the manifestation of the reflex, the 

number of received ejaculates, taught boars and hogs to the duration of habituation cage on a scarecrow. 
Found that use of the drug "Dinolytic" provides reflex manifestation jumping in boars of the study group, 
13,75±1,01 per minute, which is likely (p<0.001) compared with controls. Also, it should be noted that the 
amount received, boars study group was more likely (p<0.001) higher compared to controls. Experimentally 
informed that the use of the drug "Dinolytic, in the study group, provides to teach all boars to cage the scare-
crow of 2,16 ± 0,24 days, which is likely (p<0.001) higher than the control.  

Keywords: boars, scarecrow, teach, charge, Dinolytic. 
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