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Було вивчено вплив різних розріджувачів на параметри фертильності сперми кнурів-

виробників: загальну і прямолінійну рухливість, прояв аглютинації. Перевищення зазначених вироб-
ником термінів збереження розбавленої сперми негативно впливає на показники активності спер-
матозоїдів. 
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Інтенсифікація галузі свинарства не можлива 
без використання методу штучного осіменіння. В 
порівнянні з природним паруванням даний метод 
надає можливість за короткий час оцінити кнура 
плідника за більшою кількістю опоросів і в пода-
льшому більш інтенсивно використовувати спер-
му кращих кнурів, осіменяючи значно більшу кі-
лькість свиноматок. Даний метод, сприяє синхро-
нізації виробничо-селекційних процесів відтво-
рення в стадах.  

Особливу увагу потрібно звертати щодо яко-
сті сперми кнурів, від якої залежить рівень прохо-
лосту свиноматок. Висока запліднювальна здат-
ність та виживаність сперми знижує прохолост 
свиноматок, що в цілому позитивно впливає на 
інтенсивність використання тварин в стаді та 
вихід поросят на свиноматку в рік [3]. Якість спе-
рми кнура залежить від віку та породної прина-
лежності кнура [3, 4], біоморфологічних показни-
ків [5-7], технології утримання кнурів та технології 
отримання і обробки сперми, режиму викорис-
тання та ветеринарної ситуації у господарстві. 
Існує певний вплив біотехнічних засобів на по-
кращення рухливості та виживаності сперміїв [8].  

Спермою одного кнура за рік можна осімени-
ти до 1000 голів свиноматок, тоді як за викорис-
тання його в системі природного парування тіль-
ки 30-40 голів. Даний результат досягається за-
вдяки розбавленню свіже отриманої сперми до 
відповідної кількості спермодоз [9]. Протягом 
останніх десятиріч склад розріджувачів був сут-
тєво вдосконалений, що дозволило більш трива-
лий час забезпечувати високу фертильність спе-
рми поза організмом. Більшість довгострокових 
розріджувачів виробляються за комерційними 

формулами, тому всі розбіжності між ними опо-
середковано відображуються на показниках збе-
реження активності поза організмом і в подаль-
шому на рівні запліднюваності свиней. Комерційні 
розріджувачі 3-4 денного використання 
(Beltsvillethawingsolution (БТС)) мають однакову 
формулу за вуглеводами та солями, але можуть 
розрізнятися складом антибіотиків. Для найпов-
нішої реалізації генетичного потенціалу, досяг-
нення максимальної продуктивності та забезпе-
чення високої інтенсивності селекції в свинарстві 
важливим є вибір оптимального розріджувача 
для досягнення максимальної реалізації репро-
дуктивної функції свиноматок. Тому незалежна 
об’єктивна оцінка та всебічний аналіз показників 
сперми кнурів за зберігання invitro дозволяє дося-
гти високих результатів за використання штучно-
го осіменіння [10]. 

Метою роботи було проведення досліджень 
з порівняння параметрів фертильності сперми 
кнурів-плідників за використання різних розріджу-
вачів для сперми коротко- і довготривалої дії.  

Досліджувались наступні показники: загаль-
на кількість активних сперміїв (%), кількість спер-
міїв з прямо-лінійно-поступальними рухами, інте-
нсивність аглютинації (балів), динаміка змін ви-
щеперерахованих показників та її зв’язок з вико-
ристаним розріджувачем, відповідно до терміну 
збереження сперми. Також враховувались особ-
ливості розчинення сухих порошків. 

Дослідження проводились на спермі кнурів-
плідників (n=5) порід велика біла і ландрас. Для 
досліджень були використані 8 розріджувачів для 
сперми кнурів (табл.1). 

 

1. Перелік розріджувачів 
№  Назва розріджувача Заявлена тривалість збереження сперми, діб Виробник Країна 
1 BioPig 3 Magapor Іспанія 
2 BTS 3 Technologies Франція 
3 Cronos 5 Medi-Nova Іспанія 
4 BTS 3 Minitube Німеччина 
5 Vitasem 7 Magapor Іспанія 
6 Gold Life 6 MS Shipppers Нідерланди 
7 Star diluent 8-10 MS Shipppers Нідерланди 
8 Androstar + 7 Minitube Німеччина 

 

Для приготування розріджувачів використо-
вувалась бідистильована вода, після кип’ятіння, 
охолоджена до +35 °С. Розріджувачі готувались з 
використанням магнітної мішалки. Перед розбав-
ленням сперми розріджувачі витримувались про-
тягом 1 години для нормалізації рН розчину. Роз-
ріджена у співвідношенні 1:7 сперма зберігалась 
у пластикових пляшечках із нетоксичного для 
сперми матеріалу в клімабоксі за температури 
+17±1 °С. Сперма, розбавлена розріджувачами 
№ 1-4, зберігалась і перевірялась впродовж 7-ми 
діб. Сперма, розбавлена розріджувачами № 5-8, 
зберігалась і перевірялась впродовж 9-ти діб.  

Показники активності: загальна активність, 
кількість сперміїв з прямолінійно-поступальним 

рухом та наявність аглютинації контролювались 
щоденно візуально (аглютинація) та з викорис-
танням системи автоматичної оцінки сперми 
SpermVision (показники активності). Ступінь аг-
лютинації оцінювалась за 3-бальною шкалою (1 – 
слаба аглютинація, 2 – середня аглютинація, 3 – 
сильна аглютинація). Кожна оцінка проводилась 
при збільшенні в 400 разів ok10 х ob40 в 7-ми 
полях, середні значення вираховувались виходя-
чи з показників 1000-1500 клітин. 

Динаміка щоденної зміни активності по кож-
ній з груп розріджувачів (довготривалі та коротко-
тривалі) були представлені графічно.  

Результати досліджень. Одержані еякуля-
ти мали загальну активність 91,56±4,57% та пря-
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молінійну активність 78,06±5,11%. Розчинність 
сухих розріджувачів: при приготуванні розріджу-
вачів варіанти 1, 4–8 мали гарну розчинність при 
+35 °С. Розчин розріджувача № 2  впродовж 10 
хвилин зберігав мутність (візуально). При розчи-
ненні розріджувача №3  візуально спостерігались 

нерозчинені пластівці впродовж 20 хв. Оцінюючи 
розріджувачі призначені для короткотривалого 
збереження (3-5 діб) отримано, що в спермі кну-
рів за використання розріджувача №3, вже в пе-
рший день після розбавлення спостерігається 
слабка аглютинація. (табл. 2).  

 

2. Оцінка аглютинації сперми за використання різних розріджувачів, балів 
Термін зберігання сперми, діб № Назва розріджувача 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 BioPig - - - -* 1 1 1   
2 BTSIMV - - - 1 1 2 2   
3 Cronos 1 1 1 2 3 3 3   
4 BTS МТ - - - 1 1 2 2   
5 Vitasem - - - - - - 1 1 2 
6 Gold Life - - - - 1 1 2 2 2 
7 Star diluent - - - - - - - 1 1 
8 Androstar + - - - - - - 1 2 2 

*кольором виділено період після зазначеного виробником терміну дії розріджувача 
 

За використання інших трьохденних розрі-
джувачів впродовж заявленого виробником тер-
міну зберігання аглютинація була відсутня. 

Сперма, розбавлена розріджувачами № 2 і 
№ 4, мала однаковий прояв аглютинації в період 
після зазначеного терміну зберігання виробни-
ком: на 4–5 добу – слабка, та дещо посилюється 
до середньої аглютинації на 6-7 добу.  

Найкращим серед досліджуваних коротко-
тривалих розріджувачів був розріджувач № 1, за 
використанням якого прояв слабкої аглютинації 
(1 бал) спостерігався на 5 добу зберігання розба-
вленої сперми, тобто на другий день після зазна-
ченого виробником терміну придатності.  

За аналізом довготривалих розріджувачів, у 
яких термін зберігання якісної сперми запропоно-
вано до 7–9-ти денного терміну, найгірше про-
явив себе розріджувач№ 6. За його використання 
вже на 5 добу, коли термін дії ще не закінчився, 
спостерігається слабка аглютинація, яка посилю-
валася до середнього значення (2 бали) на 7-й 
день.   

Інші досліджувані розріджувачі показали 
кращі показники. Так, розріджувачі № 5 і № 8  
вплинули на прояв слабкої аглютинації (1 бал) 
лише на 7 добу зберігання розбавленої сперми, а 

№ 8, який має термін збереження сперми 8–10 
днів – на 8 добу зберігання розбавленої сперми. 

Оцінюючи якість сперми за активністю спер-
матозоїдів нами встановлено, що серед коротко-
тривалих розріджувачів кращим був розріджувач 
№ 4, активність сперми спостерігалась у серед-
ньому до 55,7% у перший день розбавлення та 
42,9% на 7 день (рис. 1).  

За використання даного розріджувача показ-
ники рухливості сперми, у першу добу дослі-
дження, були кращими ніж за використання роз-
ріджувачів  № 1 і № 3 на 2,2-5,4%, відповідно, та 
на 20,1% ніж за використання розріджувача № 2. 
Дана тенденція зберігалась  до кінця терміну 
збереження розбавленої сперми, рухливість була 
вище на 11,2–10,6 та 17,5%, відповідно.  

Серед довготривалих розріджувачів кращі 
показники активності сперми за весь досліджува-
ний період (1–9 дн.) спостерігались за викорис-
тання розріджувача № 8 – 68,1–34,3% (рис. 2).  

Активність сперми розбавленої розріджува-
чем № 8 була вище на 7,2% ніж за використання 
розріджувача № 5 та на 24,5–29,9% розріджува-
чів № 6 і № 7 у першу добу дослідження, та на 
23,3% і на 17,2–24,3% відповідно, на 9 добу збе-
реження розбавленої сперми.  

 

 
Рис. 1. Динаміка змін активності сперміїв за зберігання  

на розріджувачах короткотривалої дії (3-5 діб), % 
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Рис. 2.  Динаміка змін активності сперміїв за зберігання  

на розріджувачах довготривалої дії (6-10 діб), % 
 

Висновки: 
1. В господарствах де використовують штуч-

не осіменіння, в умовах лабораторій, бажано 
породити попередню перевірку відповідності за-
пропонованого виробником терміну дії розріджу-
вачів на показники фертильності розбавленої 
сперми.  

2. За використанням розчинника № 1 прояв 
слабкої аглютинації (1 бал) спостерігається тільки 

на 5-ту добу зберігання розбавленої сперми, або 
на другу добу після закінчення зазначеного виро-
бником терміну зберігання.  

3. Найкращі показники активності спермато-
зоїдів, серед досліджуваних розріджувачів, збері-
гались за використання короткотривалих розрі-
джувачів № 1 та № 4 та довготривалих розріджу-
вачів № 5  і № 8. 
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Платонова Н.П., Бодряшова Е.В.СОХРАННОСТЬ ФЕРТИЛЬНОСТИ СПЕРМЫ ХРЯКОВ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ РАЗБАВИТЕЛЕЙ 
Было изучено воздействие различных разбавителей на параметры фертильности спермы 

хряков-производителей: общую и прямолинейную подвижность, проявление агглютинации. Пре-
вышение обозначенных производителем сроков сохранения разбавленной спермы негативно влия-
ет на показатели активности сперматозоидов. 

Ключевые слова: разбавители, сохранение, агглютинация, прямолинейная подвижность 
сперматозоидов 
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ВПЛИВ САНАЦІЇ ПРЕПУЦІАЛЬНОЇ ПОРОЖНИНИ ТА СПЕРМИ ЖЕРЕБЦІВ  
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ КОБИЛ  

 
О. В. Ткачов, к.с.-г.н., Інститут тваринництва НААН, м.Харків 
 
У статті наведено результати штучного осіменіння кобил охолодженою та відталою спер-

мою жеребців-плідників залежно від наявності санації препуціальної порожнини та сперми плідників. 
Оцінку ефективності штучного осіменіння кобил пропонується проводити за істинною та загаль-
ною заплідненістю. Під загальною заплідненістю розуміємо вихід лошат від кобил, що планувалось 
осіменяти. Під істинною заплідненістю кобил розуміємо вихід лошат від кобил, що осіменялись та 
мали фізіологічно нормальний статевий цикл. Показано, що з використанням розробленої схеми 
санації препуціальної порожнини та сперми жеребців істинна заплідненість охолодженої сперми 
склала 75,0 %,  відталої – 66,7 %. Без проведення санації істинна заплідненість охолодженої сперми 
була 50,0 %, відталої – 35,7 %. Для підвищення ефективності штучного осіменіння кобил пропону-
ється використовувати розроблену схему санації препуціальної порожнини та сперми жеребців-
плідників. 

Ключові слова: санація, штучне осіменіння кобил, жеребці. 
Постановка проблеми у загальному ви-

гляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Сьогодні, із-за по-
стійного зниження виходу лошат, галузь конярст-
ва України знаходиться у критичному стані [1]. 
Однією з причин критичного стану галузі є пере-
хід кінних заводів та племрепродукторів у прива-
тну власність. Державні селекційні центри факти-
чно не впливають на племінну роботу приватних 
суб’єктів племінної справи, а з державних пле-
мінних підприємств спостерігається відток квалі-
фікованих кадрів, в результаті отримуємо неефе-
ктивне та некероване відтворення вцілому по 
галузі. Найбільш небезпечним, на наш погляд, є 
ігнорування санітарної складової відтворення 
коней. Представлена робота є фрагментом нау-
ково-технічної програми НААН України 23 “Сіль-
ськогосподарська біотехнологія” за 2011-2013 
роки “Розвиток сучасних біотехнологій і підви-
щення ефективності методів поліпшення госпо-
дарсько корисних ознак рослин, тварин і мікроор-
ганізмів” за питанням 23.02.01.11.П “Розробити 
системи кріоконсервації, кріозберігання та вико-
ристання сперми племінних жеребців, бугаїв, 
баранів з застосуванням альтернативних мето-
дів, які підвищують ефективність заготівлі гене-
тичного матеріалу та результативність відтво-
рення” (№ державної реєстрації 0111U003442). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
якиз започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор, виділення 
невирішених раніше частин загальної про-

блеми, котрим присвячується означена стат-
тя. Оскількі у сучасному конярстві України приро-
днє парування переважає над штучним осіменін-
ням, то дослідження впливу санації препуціальної 
порожнини та сперми плідників набуває особли-
вого значення. Мікрофлора статевих органів та 
сперми жеребця може викликати не лише запа-
лення статевих шляхів кобил, а також збільшити 
кількість абортів або мертвонароджених лошат, 
сприяє народженню слабого (а тому неконкурен-
тноздатного) молодняку, призвести до безпліддя, 
що підвищує економічні збитки галузі від недоот-
римання лошат [2]. 

Погіршення показників відтворення також 
повۥязано з тим, що жеребців відбирають для 
відтворення без проведеня оцінки якості їх спер-
ми за комплексом показників, зокрема за санітар-
ними характеристиками [3-4]. Хоча з даних літе-
ратури відомо, що кількість колонієутворюючих 
одиниць мікроорганізмів збільшується при обро-
бці та зберіганні сперми. Зі сперми плідників 
сільськогосподарських тварин виділено понад 
400 видів умовно-патогенних, сапрофітних, і па-
тогенних мікроорганізмів і більше 50 видів мікро-
міцетів [5]. В еякулятах жеребців-плідників вста-
новили наявність понад 10 видів мікроорганізмів 
та 7 родів мікроміцетів [6].  

Сьогодні, у практиці відтворення коней відмі-
чається неефективність санітарної обробки зов-
нішніх статевих органів жеребців та кобил перед 
паруванням. Це можна пояснити звиканням мік-
рофлори до традиційних антисептиків, що вико-


