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З	
того	 часу,	 як	 свинарство	 ви-
йшло	на	промисловий	рівень,	
за	 кількістю	 запитів	 штучне	

осіменіння	 свиноматок	 утримує	
першість	 на	 ринку	 послуг	 для	 тва-
ринництва.	 Тільки	 у	 Данії	 спеціа-
лісти	 компанії	 Unitron	 A/S	 обслу-
говують	 200	 000	 голів	 свиноматок,	
причому	 ми	 активно	 поєднуємо	
наш	 сервіс	 з	 реалізацією	 облад-
нання	для	штучного	осіменіння	та	
інших	товарів	на	фермах.	ТОВ	«Вуд-
гофф»	 –	 офіційний	 імпортер	 про-
дукції	 компанії	 Unitron	 A/S	 –	 об-
ладнання	для	штучного	осіменіння	
свиней	 та	 інструментів	 для	 щоден-
ного	 використання	 на	 фермах.	 Зо-
крема,	компанія	«Вудгофф»	пропо-
нує	катетери,	пляшки	та	пакети	для	
сперми,	 гелі,	 сканери,	 колориме-
три,	 мікроскопи,	 апарати	 штучної	

стимуляції	 та	 інше.	 Результати	 на-
шої	діяльності	на	ниві	відтворення	
свинопоголів’я	 виглядають	 достат-
ньо	переконливо	(табл.	1).

ПіДГОТОВКА КНУРіВ ДО ЗБОРУ 

СПЕРМИ

Успішне	осіменіння	починається	
з	забезпечення	високої	якості	спер-
ми.	 Для	 цього	 кнур-плідник	 пови-
нен	 отримувати	 повноцінну,	 добре	
збалансовану	 та	 належним	 чином	
організовану	 годівлю.	 Польові	 до-
слідження	 Strzezek	 та	 ін.	 (2004)	
засвідчують	 дефіцит	 більшості	
комерційних	 кормів	 у	 поліненаси-
чених	 жирах	 та	 жирних	 кислотах:	
так,	 зазвичай	 у	 складі	 комбікормів	
для	 свиней	 міститься	 тільки	 36%	
необхідної	 кількості	 омега-6	 кис-
лот	 і	лише	1%	омега-3	жирів.	З	цих	

міркувань	за	8	–	10	тижнів	до	пер-
шого	збору	сперми	рекомендується	
долучити	до	раціо	ну	тварин	кормові	
добавки	 зі	 збалансованим	 вмістом	
омега-3	 жирів.	 Це	 дозволить	 отри-
мати	 більш	 дієве	 та	 стійке	 сім’я.	
Крім	 того,	 завдяки	 насиченню	 ор-
ганізму	 кнура	 поліненасиченими	
жирами	 та	 жирними	 кислотами	
досягається	стабільне	виробництво	
сперми	без	огляду	на	сезон.	

З	 метою	 практичної	 перевірки	
своєї	 здогадки	 Strzezek	 та	 коле-
ги	 провели	 цикл	 експериментів	 у	
різних	 країнах	 світу.	 Під	 час	 до-
сліджень	 були	 підібрані	 дві	 групи	
свиноматок,	які	запліднювалися	од-
наковою	дозою	сперми	кнурів	(табл.	
2).	Різниця	полягала	у	тому,	що	кну-
рі,	 від	 яких	 відбирали	 сперму	 для	
запліднення	 свиноматок	 експери-
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ментальної	групи,	отримували	кор-
мову	добавку,	а	кнурі,	що	постачали	
сперму	для	запліднення	свиноматок	
контрольної	групи,	споживали	кла-
сичний	комерційний	корм.	

Кнурі	досягають	статевої	зрілості	
у	 віці	 6	 –	 8	 місяців.	 Статева	 пове-
дінка	свиней	являє	собою	складний	
комплекс	 нейрогуморальних	 реак-
цій,	відзначений	тісною	взаємодією	
умовних	 та	 безумовних	 рефлексів.	
Досвід	 показує,	 що	 більшість	 вад	
статевої	 поведінки,	 які	 суттєво	 об-
межують	 племінне	 використання	
кнурів,	 походять	 від	 нашарування	
небажаних	 умовних	 рефлексів	 на	
інстинктивні	 реакції	 внаслідок	 по-
рушення	 технології	 роботи	 з	 тва-
ринами,	 а	 надто	 у	 молодому	 віці.	
Привчаючи	тварин	до	спермовідда-
чі,	оператор	має	поводитись	з	ними	
якомога	 обережніше,	 щоб	 вони	 не	
відчували	дискомфорту	від	контак-
тів	 з	 людьми.	 Кнурів	 	 бажано	 від-
окремити		одне		від		одного		та		пе-
ревести	до		індивідуальних		станків	
якомога	 раніше,	 ще	 до	 6-місячного	
віку.	 При	 цьому	 велике	 значення	

для	 ефективного	 племінного	 ви-
користання	 кнурів	 має	 дотриман-

ня	 оптимальної	 кондиції:	 з	 одного	
боку,	плідникові	з	надмірною	масою	
тіла	 важко	 застрибнути	 на	 фантом	
(штучну	самку),	а	з	іншого	–	швидке	
схуднення	 зменшує	 інтенсивність	
спермоутворення	 та	 негативно	 по-
значається	на	якості	сперми.

Під	 час	 підготовки	 до	 взяття	
сперми	 у	 дні,	 відведені	 для	 садок,	
плідників	 не	 годують.	 Фантом	
встановлюють	 безпосередньо	 в	 за-
гоні	 для	 кнурів	 –	 свині,	 як	 і	 біль-
шість	тварин,	ставляться	до	змін	з	
насторогою,	проте	нова	річ	сприй-
матиметься	 ними	 значно	 легше	
при	розміщенні	на	добре	знайомій	
території.	 Поки	 плідник	 опано-
вуватиме	 обстановку,	 оператор	
має	 вийти	 з	 загону	 так,	 щоб	 мати	
можливість	 непомітно	 спостеріга-
ти	за	ним.	Коли	кнур	застрибне	на	
фантом,	повертатись	до	загону	слід	
не	 раніше,	 поки	 він	 не	 випустить	
пеніс.	 Якщо	 повернутись	 занадто	
рано,	 сполоханий	 кнур	 може	 зі-

Показники Клієнти Unitrоn
Середній показник 

по Данії  

Відсоток опоросів, % 90,6 87,6

Кількість живонароджених поросят у гнізді, голів 14,7 14,1

Кількість мертвонароджених поросят у гнізді, голів 1,9 1,9

Кількість поросят у гнізді на момент відлучення, голів 12,7 12,1

Кількість відлучених поросят, отриманих від 
свиноматки протягом року, голів

29,2 27,7

Країна Зростання 
швидкості 
опоросу, %

Зростання 
кількості 
живонароджених 
поросят, %

Зростання 
кількості 
живонароджених 
поросят на 100 
спроб, голів

Кількість 
свиноматок, 
голів

Великобританія +6% +0,3 +81 4629

Іспанія +6,2% +0,3 +79 550

Німеччина +2,3% +0,4 +58 160

Польща +4,7% +0,4 +77 120

Табл. 1. Показники плодючості 76 000 свиноматок, які брали участь в 
штучному осіменінні на фермі за підтримки компанії Unitron А/S (2009 р.)

Табл. 2. Залежність показників відтворної здатності свиноматок від 
наявності кормових добавок з поліненасиченими жирними кислотами та 
антиоксидантами у раціонах кнурів-плідників (Strzezek et al., 2004)
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ТЕХНОЛОГИИ

	після	розбавлення	сім’я	необхід-
но	оцінити	рухливість	та	морфоло-
гію	сперматозоїдів,	щоб	перевірити,	
чи	 не	 зіпсувалась	 сперма	 у	 процесі	
розбавлення.	

Підрахунок	 сперматозоїдів	 мож-
на	вести	трьома	способами:	на	око	
–	 з	 використанням	 рахувальної	
камери,	за	оптичною	густиною	–	за	
показниками	колориметра	та	за	до-
помогою	системи	CASA.

Зберігають	 сперму	 у	 спеціаль-
ній	 шафі	 для	 сім’я	 при	 темпера-
турі	 17	 –	 18оC,	 двічі	 на	 день	 обер-
таючи	 цупкою	 тканиною.	 Сперму	
потрібно	 використати	 не	 пізніше	
трьох	 днів	 з	 моменту	 зібрання.	
Пам’ятайте:	 сперма	 високої	 якості	
завжди	мусить	бути	у	слушний	час	
у	слушному	місці!	

ОРГАНіЗАція ШТУчНОГО 

ОСіМЕНіННя 

ДЛя МАКСИМАЛьНОГО 

ЗАПЛіДНЕННя СВИНОМАТОК 

Характер	протікання	статевих	ци-
клів	свиноматки	значною	мірою	за-
лежить	від	умов	годівлі	та	утриман-
ня	 в	 періоді	 відлучення.	 Ретельне	
дотримання	 технологій	 утримуван-
ня	свиноматок	забезпечує	повноцін-
не	протікання	охоти.	

Для	 початку	 слід	 переконатися,	
що	 відлучення	 свиноматок	 про-
водиться	 в	 умовах	 мінімального	
стресового	 навантаження.	 Примі-
щення,	 де	 утримують	 тварин,	 має	
освітлюватись	 з	 інтенсивністю	 200	
люкс	майже	цілодобово,	а	саме	від	6	
до	23	години.	Свиноматок	годують	
вволю,	водночас	уникаючи	надмір-
ного	 споживання	 корму,	 оскільки	
ожиріння	спричиняє	гальмівну	дію	
на	статеву	функцію.	Більшості	тва-
рин	вистачає	25	кормових	одиниць	
від	 відлучки	 до	 осіменіння.	 При	
цьому	 тварини	 повинні	 мати	 віль-
ний	доступ	до	води.	

При	 всьому	 багатстві	 репродук-
тивних	 технологій	 досі	 не	 вигада-

но	 кращої	 стимуляції	 охоти,	 ніж	
щоденний	 контакт	 з	 кнуром.	 Для	
цього	 самця	 переводять	 туди,	 де	
свиноматки	 зможуть	 відчути	 його	
присутність,	або	ж	залишають	його	
зі	 свиноматкою	 впродовж	 2	 днів	
після	 відлучення.	 У	 випадку	 не-
регулярної	 охоти	 кнурові	 необхід-
но	 мати	 щонайменш	 півгодинний	
контакт	зі	свиноматкою.	

Перед	 осіменінням	 у	 бокс	 до	
свиноматок	 випускають	 пробно-
го	 кнура.	 Кількість	 свиноматок	 у	
боксі	визначають,	виходячи	з	того,	
скільки	 голів	 можна	 запліднити	
протягом	15	хвилин.	Активна	охота	
має	 вирішальне	 значення	 для	 ви-
значення	оптимального	часу	осіме-
ніння.	На	даний	момент	це	єдиний	
спосіб	 дізнатись,	 що	 свиноматка	
готова	до	вводу	сперми.	

Свинарській	 практиці	 відомі	
шляхи	 управління	 статевою	 пове-
дінкою	свиноматок.	

Оскільки	 тривалість	 охоти	 пря-
мо	пропорційна	часу,	що	минає	від	
відлучення	 до	 початку	 охоти,	 ско-
рочення	періоду	між	відлученням	та	
початком	охоти	сприяє	подовженню	
останнього.	З	іншого	боку,	чим	біль-
ше	часу	проходить	з	моменту	відлу-
чення	 до	 початку	 охоти,	 тим	 вона	
коротше.	Втім,	чіткість	вияву	вище-
зазначеної	закономірності	залежить	
від	 конкретного	 свинопоголів’я:	
тривалість	 щомісячної	 охоти	 одна-
кова	для	86%	свиноматок	господар-
ства	(Стеверінк,	1999).	

Ефективність	 осіменіння	 зале-
жать	від	інтервалу	між	осіменінням	
та	овуляцією,	який	включає	24	годи-
ни	до	овуляції	та	4	години	після	ову-
ляції.	Варто	нагадати,	що	яскравий	
вияв	 охоти	 не	 обов’язково	 свідчить	
про	 овуляцію:	 якщо	 охота	 триває	
приблизно	60	годин,	то	овуляція	на-
стає	за	40	годин	після	початку	охоти.	
Крім	того,	при	визначенні	слушного	
часу	для	осіменіння	необхідно	брати	
до	уваги	строки	настання	охоти	піс-
ля	відлучення	 	у	конкретної	 твари-

стрибнути	 з	 фантома	 та	 у	 подаль-
шому	відмовлятись	від	садок.	

Кнурів,	 які	 не	 виявляють	 інте-
ресу	 до	 фантома,	 можна	 пожвави-
ти,	 вдаючи	 рохкання	 свиноматки,	
що	 знаходиться	 в	 стані	 еструсу.	
Ще	 краще	 заздалегідь	 принести	 з	
ферми	 екскременти	 самки	 в	 охоті	
та	 дати	 кнурові	 її	 понюхати.	 Крім	
того,	 на	 допомогу	 несміливим	
кавалерам	 сучасна	 ветеринарна	
промисловість	 випускає	 спрей-
стимулятор	 Pheromate.	 Як	 показує	
досвід,	не	варто	бавитись	з	кнуром	
більше	20	–	30	хвилин	поспіль.

КОНТРОЛь яКОСТі СПЕРМИ 

У	 день	 взяття	 сперми	 першою	
турботою	 техніка	 штучного	 осі-
меніння	 повинна	 стати	 гігієна.	
Збирати	сперму	з	неприбраним	во-
лоссям	 та	 без	 подвійних	 рукавиць	
не	 має	 сенсу.	 Перед	 спарюванням	
крайню	плоть	кнура	ретельно	спо-
рожнюють.	Під	час	процедури	опе-
ратор	повинен	притримувати	пеніс	
кнура.	З	 метою	 отримання	багатої	
фракції	 сімені	 та	 запобігання	 за-

гибелі	 сперматозоїдів	 в	 процесі	
спермовіддачі	 використовують	
спеціальні	фільтри	та	підтримують	
оптимальний	 температурний	 ре-
жим.	 Відібрану	 сперму	 переносять	
у	теплих	контейнерах.	

Якість	підготовки	сперми	до	осі-
меніння	визначають	наступні	фак-
тори:
	калібрування	обладнання;
	 належне	 технічне	 обслуговуван-
ня	обладнання;	
	якість	вихідної	речовини;
	навчання	нових	співробітників;	
	резервне	копіювання	за	методом	
Unitron	A/S.

Максимальна	 	тривалість	 	 збері-
гання		сперми		кнура		становить	не	
більше	3	днів,		починаючи		з		момен-
ту	 	 збору.	 	 Чіткий	 контроль	 дозу-
вання,	додавання	антибіотику,	до-
тримання	умов	зберігання	сперми,	
висока	 якість	 води	 для	 розбавлен-
ня,	 належна	 підготовка	 вихідних	
речовин	та	збалансований	рН	сере-
довища	 суттєво	 подовжують	 стро-
ки	життя	сперматозоїдів.	До	того	ж,	
кожне	 датське	 свиногосподарство	
неодмінно	 відслідковує	 результати	
тестування	 нових	 довгострокових	
подовжувачів	 життя	 сперми,	 менш	
чутливих	до	коливань	температур.

У	промисловому	свинарстві	якос-
ті	 сперми	 відводиться	 вирішальне	
значення	 під	 час	 відбору	 кнурів	 на	
плем’я.	 Під	 час	 лабораторних	 до-
сліджень	 зразків	 сім’яної	 рідини	
експерти	 визначають	 придатність	
сперми	 до	 штучного	 осіменіння,	
спираючись	на	такі	характеристики	
як	 об’єм,	 запах,	 колір,	 рухливість,	
морфологія,	підрахунок	сперматозо-
їдів.	Тим	не	менш,	варто	зазначити,	
що	навіть	найдосконаліші	аналітич-
ні	 методи	 нездатні	 виявити	 гаран-
товано	 доброякісне	 та	 бездоганне	
сім’я.	За	експериментальними	дани-
ми,	 якісні	 характеристики	 сперми	
помітно	 варіюються	 під	 дією	 різно-
манітних	 зовнішніх	 факторів,	 тому	
результати	 досліджень	 можуть	 ви-

датись	 суперечливими.	 Наприклад,	
достовірно	 відомо,	 що	 репродук-
тивна	здатність	сперми	значною	мі-
рою	залежать	від	часу	її	отримання.	
До	 того	 ж,	 певні	 параметри	 можуть	
слугувати	гарними	показниками	за-
пліднення	in vivo	чи in vitro	для	одних	
кнурів	та	поганими	для	інших.	

Мета	 лабораторних	 досліджень	
полягає	у	тому,	щоб	своєчасно	вия-
вити	сперму,	яка	за	будь-яких	обста-
вин	буде	непридатною	для	штучного	
осіменіння.	 На	 даний	 момент	 вста-
новлено	 такі	 нормативні	 показни-
ки	 якісних	 характеристик	 сперми:	
об’єм	еякуляту	–	не	менше	50	мл	(на	
практиці	коливання	об’єму	еякуля-
ту	дорослих	здорових	кнурів	варію-
ються	 від	 50	 до	 500	 мл);	 колір	 –	 від	
білого	до	блідо-жовтого	(поява	роже-
вого	та	бежевого	відтінків,	домішки	
темно-червоного	чи	коричневого	ко-
льорів	 сигналізують	 про	 наявність	
зараження	чи	кровотечі);	відсутність	
запаху;	 концентрація	 –	 не	 менше	
100	млн	сперматозоїдів	у	перерахун-
ку	на	1	мл;	загальна	кількість	здоро-
вих	та	рухливих	сперматозоїдів	–	не	
менше	70%	з	врахуванням	сперми	з	
нормальними	 периферійними	 кра-
плями;	вміст	аномальних	спермато-
зоїдів	–	не	більше	30%.	Мінімальна	
температура	еякуляту	на	момент	зі-
брання	–	не	нижче	34оС.

Для	отримання	максимально	до-
стовірних	результатів	дослідження	
варто	 дотримуватись	 наступних	
рекомендацій:
	перш	ніж	взяти	пробу,	добре	пе-
ремішайте	сім’я;
	 використовуйте	 фазово-конт-
растний	 мікроскоп	 зі	 збільшенням	
20x100	чи	20x200;
	 розмістивши	 краплю	 сім’я	 на	
предметному	 склі,	 накрийте	 її	 по-
кривним	склом;
	у	разі	потреби	оцінити	кілька	ді-
лянок	 краплі	 досліджуйте	 рухли-
вість	 та	 переміщення	 щонайменше	
10	 різних	 сперматозоїдів	 у	 5	 різних	
ділянках;
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ТЕХНОЛОГИИ

	після	розбавлення	сім’я	необхід-
но	оцінити	рухливість	та	морфоло-
гію	сперматозоїдів,	щоб	перевірити,	
чи	 не	 зіпсувалась	 сперма	 у	 процесі	
розбавлення.	

Підрахунок	 сперматозоїдів	 мож-
на	вести	трьома	способами:	на	око	
–	 з	 використанням	 рахувальної	
камери,	за	оптичною	густиною	–	за	
показниками	колориметра	та	за	до-
помогою	системи	CASA.

Зберігають	 сперму	 у	 спеціаль-
ній	 шафі	 для	 сім’я	 при	 темпера-
турі	 17	 –	 18оC,	 двічі	 на	 день	 обер-
таючи	 цупкою	 тканиною.	 Сперму	
потрібно	 використати	 не	 пізніше	
трьох	 днів	 з	 моменту	 зібрання.	
Пам’ятайте:	 сперма	 високої	 якості	
завжди	мусить	бути	у	слушний	час	
у	слушному	місці!	

ОРГАНіЗАція ШТУчНОГО 

ОСіМЕНіННя 

ДЛя МАКСИМАЛьНОГО 

ЗАПЛіДНЕННя СВИНОМАТОК 

Характер	протікання	статевих	ци-
клів	свиноматки	значною	мірою	за-
лежить	від	умов	годівлі	та	утриман-
ня	 в	 періоді	 відлучення.	 Ретельне	
дотримання	 технологій	 утримуван-
ня	свиноматок	забезпечує	повноцін-
не	протікання	охоти.	

Для	 початку	 слід	 переконатися,	
що	 відлучення	 свиноматок	 про-
водиться	 в	 умовах	 мінімального	
стресового	 навантаження.	 Примі-
щення,	 де	 утримують	 тварин,	 має	
освітлюватись	 з	 інтенсивністю	 200	
люкс	майже	цілодобово,	а	саме	від	6	
до	23	години.	Свиноматок	годують	
вволю,	водночас	уникаючи	надмір-
ного	 споживання	 корму,	 оскільки	
ожиріння	спричиняє	гальмівну	дію	
на	статеву	функцію.	Більшості	тва-
рин	вистачає	25	кормових	одиниць	
від	 відлучки	 до	 осіменіння.	 При	
цьому	 тварини	 повинні	 мати	 віль-
ний	доступ	до	води.	

При	 всьому	 багатстві	 репродук-
тивних	 технологій	 досі	 не	 вигада-

но	 кращої	 стимуляції	 охоти,	 ніж	
щоденний	 контакт	 з	 кнуром.	 Для	
цього	 самця	 переводять	 туди,	 де	
свиноматки	 зможуть	 відчути	 його	
присутність,	або	ж	залишають	його	
зі	 свиноматкою	 впродовж	 2	 днів	
після	 відлучення.	 У	 випадку	 не-
регулярної	 охоти	 кнурові	 необхід-
но	 мати	 щонайменш	 півгодинний	
контакт	зі	свиноматкою.	

Перед	 осіменінням	 у	 бокс	 до	
свиноматок	 випускають	 пробно-
го	 кнура.	 Кількість	 свиноматок	 у	
боксі	визначають,	виходячи	з	того,	
скільки	 голів	 можна	 запліднити	
протягом	15	хвилин.	Активна	охота	
має	 вирішальне	 значення	 для	 ви-
значення	оптимального	часу	осіме-
ніння.	На	даний	момент	це	єдиний	
спосіб	 дізнатись,	 що	 свиноматка	
готова	до	вводу	сперми.	

Свинарській	 практиці	 відомі	
шляхи	 управління	 статевою	 пове-
дінкою	свиноматок.	

Оскільки	 тривалість	 охоти	 пря-
мо	пропорційна	часу,	що	минає	від	
відлучення	 до	 початку	 охоти,	 ско-
рочення	періоду	між	відлученням	та	
початком	охоти	сприяє	подовженню	
останнього.	З	іншого	боку,	чим	біль-
ше	часу	проходить	з	моменту	відлу-
чення	 до	 початку	 охоти,	 тим	 вона	
коротше.	Втім,	чіткість	вияву	вище-
зазначеної	закономірності	залежить	
від	 конкретного	 свинопоголів’я:	
тривалість	 щомісячної	 охоти	 одна-
кова	для	86%	свиноматок	господар-
ства	(Стеверінк,	1999).	

Ефективність	 осіменіння	 зале-
жать	від	інтервалу	між	осіменінням	
та	овуляцією,	який	включає	24	годи-
ни	до	овуляції	та	4	години	після	ову-
ляції.	Варто	нагадати,	що	яскравий	
вияв	 охоти	 не	 обов’язково	 свідчить	
про	 овуляцію:	 якщо	 охота	 триває	
приблизно	60	годин,	то	овуляція	на-
стає	за	40	годин	після	початку	охоти.	
Крім	того,	при	визначенні	слушного	
часу	для	осіменіння	необхідно	брати	
до	уваги	строки	настання	охоти	піс-
ля	відлучення	 	у	конкретної	 твари-

стрибнути	 з	 фантома	 та	 у	 подаль-
шому	відмовлятись	від	садок.	

Кнурів,	 які	 не	 виявляють	 інте-
ресу	 до	 фантома,	 можна	 пожвави-
ти,	 вдаючи	 рохкання	 свиноматки,	
що	 знаходиться	 в	 стані	 еструсу.	
Ще	 краще	 заздалегідь	 принести	 з	
ферми	 екскременти	 самки	 в	 охоті	
та	 дати	 кнурові	 її	 понюхати.	 Крім	
того,	 на	 допомогу	 несміливим	
кавалерам	 сучасна	 ветеринарна	
промисловість	 випускає	 спрей-
стимулятор	 Pheromate.	 Як	 показує	
досвід,	не	варто	бавитись	з	кнуром	
більше	20	–	30	хвилин	поспіль.

КОНТРОЛь яКОСТі СПЕРМИ 

У	 день	 взяття	 сперми	 першою	
турботою	 техніка	 штучного	 осі-
меніння	 повинна	 стати	 гігієна.	
Збирати	сперму	з	неприбраним	во-
лоссям	 та	 без	 подвійних	 рукавиць	
не	 має	 сенсу.	 Перед	 спарюванням	
крайню	плоть	кнура	ретельно	спо-
рожнюють.	Під	час	процедури	опе-
ратор	повинен	притримувати	пеніс	
кнура.	З	 метою	 отримання	багатої	
фракції	 сімені	 та	 запобігання	 за-

гибелі	 сперматозоїдів	 в	 процесі	
спермовіддачі	 використовують	
спеціальні	фільтри	та	підтримують	
оптимальний	 температурний	 ре-
жим.	 Відібрану	 сперму	 переносять	
у	теплих	контейнерах.	

Якість	підготовки	сперми	до	осі-
меніння	визначають	наступні	фак-
тори:
	калібрування	обладнання;
	 належне	 технічне	 обслуговуван-
ня	обладнання;	
	якість	вихідної	речовини;
	навчання	нових	співробітників;	
	резервне	копіювання	за	методом	
Unitron	A/S.

Максимальна	 	тривалість	 	 збері-
гання		сперми		кнура		становить	не	
більше	3	днів,		починаючи		з		момен-
ту	 	 збору.	 	 Чіткий	 контроль	 дозу-
вання,	додавання	антибіотику,	до-
тримання	умов	зберігання	сперми,	
висока	 якість	 води	 для	 розбавлен-
ня,	 належна	 підготовка	 вихідних	
речовин	та	збалансований	рН	сере-
довища	 суттєво	 подовжують	 стро-
ки	життя	сперматозоїдів.	До	того	ж,	
кожне	 датське	 свиногосподарство	
неодмінно	 відслідковує	 результати	
тестування	 нових	 довгострокових	
подовжувачів	 життя	 сперми,	 менш	
чутливих	до	коливань	температур.

У	промисловому	свинарстві	якос-
ті	 сперми	 відводиться	 вирішальне	
значення	 під	 час	 відбору	 кнурів	 на	
плем’я.	 Під	 час	 лабораторних	 до-
сліджень	 зразків	 сім’яної	 рідини	
експерти	 визначають	 придатність	
сперми	 до	 штучного	 осіменіння,	
спираючись	на	такі	характеристики	
як	 об’єм,	 запах,	 колір,	 рухливість,	
морфологія,	підрахунок	сперматозо-
їдів.	Тим	не	менш,	варто	зазначити,	
що	навіть	найдосконаліші	аналітич-
ні	 методи	 нездатні	 виявити	 гаран-
товано	 доброякісне	 та	 бездоганне	
сім’я.	За	експериментальними	дани-
ми,	 якісні	 характеристики	 сперми	
помітно	 варіюються	 під	 дією	 різно-
манітних	 зовнішніх	 факторів,	 тому	
результати	 досліджень	 можуть	 ви-

датись	 суперечливими.	 Наприклад,	
достовірно	 відомо,	 що	 репродук-
тивна	здатність	сперми	значною	мі-
рою	залежать	від	часу	її	отримання.	
До	 того	 ж,	 певні	 параметри	 можуть	
слугувати	гарними	показниками	за-
пліднення	in vivo	чи in vitro	для	одних	
кнурів	та	поганими	для	інших.	

Мета	 лабораторних	 досліджень	
полягає	у	тому,	щоб	своєчасно	вия-
вити	сперму,	яка	за	будь-яких	обста-
вин	буде	непридатною	для	штучного	
осіменіння.	 На	 даний	 момент	 вста-
новлено	 такі	 нормативні	 показни-
ки	 якісних	 характеристик	 сперми:	
об’єм	еякуляту	–	не	менше	50	мл	(на	
практиці	коливання	об’єму	еякуля-
ту	дорослих	здорових	кнурів	варію-
ються	 від	 50	 до	 500	 мл);	 колір	 –	 від	
білого	до	блідо-жовтого	(поява	роже-
вого	та	бежевого	відтінків,	домішки	
темно-червоного	чи	коричневого	ко-
льорів	 сигналізують	 про	 наявність	
зараження	чи	кровотечі);	відсутність	
запаху;	 концентрація	 –	 не	 менше	
100	млн	сперматозоїдів	у	перерахун-
ку	на	1	мл;	загальна	кількість	здоро-
вих	та	рухливих	сперматозоїдів	–	не	
менше	70%	з	врахуванням	сперми	з	
нормальними	 периферійними	 кра-
плями;	вміст	аномальних	спермато-
зоїдів	–	не	більше	30%.	Мінімальна	
температура	еякуляту	на	момент	зі-
брання	–	не	нижче	34оС.

Для	отримання	максимально	до-
стовірних	результатів	дослідження	
варто	 дотримуватись	 наступних	
рекомендацій:
	перш	ніж	взяти	пробу,	добре	пе-
ремішайте	сім’я;
	 використовуйте	 фазово-конт-
растний	 мікроскоп	 зі	 збільшенням	
20x100	чи	20x200;
	 розмістивши	 краплю	 сім’я	 на	
предметному	 склі,	 накрийте	 її	 по-
кривним	склом;
	у	разі	потреби	оцінити	кілька	ді-
лянок	 краплі	 досліджуйте	 рухли-
вість	 та	 переміщення	 щонайменше	
10	 різних	 сперматозоїдів	 у	 5	 різних	
ділянках;
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ни.	Для	свиноматки	з	ранньою	охо-
тою	 оптимальний	 час	 для	 першого	
осіменіння	 становитиме	 12	 годин	
від	початку	активного	еструсу;	друге	
осіменіння	слід	провести	впродовж	
24	годин	потому.	Свиноматок	з	піз-
ньою	 охотою	 	 потрібно	 	 осіменяти	
негайно,	зразу	як	Ви	помітили	стан	
охоти.	 Тривалість	 між	 осіменінням	
повинна	становити		12	годин.

Готовність	свиноматки	до	осіме-
ніння	засвідчує	прихильна	реакція	
на	статеву	поведінку	кнура	та	жва-
вий	 інтерес	 самця.	 Феромони,	 що	
супроводжують	 протікання	 охоти,	
спричиняють	 статеве	 збудження	
кнурів.	 Приміряючись	 до	 спарю-
вання,	 тварини	 рохкають,	 намага-
ються	доторкнутися	до	свиноматки	
чи	принаймні	обнюхати	її.

За	 потреби	 досвідчені	 оператори	
можуть	 вдало	 імітувати	 залицяння	
кнура.	Перш	ніж	почати	осіменіння	
потрібно	 простимулювати	 свино-
матку	 мінімум	 1	 хвилину	 поштов-
хами	кулаком	в	пах	та	під	 геніталії.	
Для	 більшої	 достовірності	 можна	
спробувати	підняти	свиню,	притри-
муючи	її	у	паху	чи	обхопити	її	ззаду.	
Деякі	господарства	практикують	так	
званий	«їздовий	тест»,	коли	оператор	

намагається	 сісти	 на	 свиню	 верхи,	
щоб	встановити	рефлекс	нерухомос-
ті.	 До	 того	 ж,	 при	 цьому	 забезпечу-
ється	 додаткова	 стимуляція	 охоти.	
Кнурам	 допомагає	 активізуватись	
цілеспрямована	 годівля	 та	 тренінг,	
відчуття	 суперництва	 збоку	 інших	
тварин,	заохочення	даванкою	тощо.	
Деякі	ферми	використовують	спеці-
альні	візки	для	перевезення	кнурів.	

Тварин,	у	яких	виявлено	стан	охо-
ти,	відмічають	особливими	маркера-
ми	та	у	встановлений	час	направля-
ють	на	осіменіння.	Починати	слід	з	
правильного	 під’єднання	 катетеру:	
перш	 ніж	 ввести	 спермодозу,	 пере-
вірте,	чи	знаходиться	він	у	потрібно-
му	місці.	Сперму	вводять	обережно,	
проте	 водночас	 впевнено,	 не	 при-
пиняючи	 стимуляції	 свиноматки:	 у	
відповідь	на	подразнення	виділяєть-
ся	 гормон	 окситоцин,	 що	 регулює	
скорочення	 м’язів	 статевих	 шляхів,	

які	 допомагають	 сперматозоїдам	
дістатися	матки.	Достатньо	високий	
для	введення	сперми	рівень	оксито-
цину	в	крові	свиноматки	зберігаєть-
ся	протягом	20	–	30	хвилин.	Нещо-
давно	 у	 журналі	 Infosvin	 meddelelse	
були	опубліковані	результати	дослі-
дження,	 що	 підтверджували	 пози-
тивну	 залежність	 між	 стимуляцією	
свиноматок	під	час	штучного	осіме-
ніння	 та	 показниками	 плодючості	
(табл.	 3):	 свиноматки,	 які	 отриму-
вали	 недостатню	 стимуляцію,	 по-
ступалися	 активно	 стимульованим	
тваринам	 за	 відсотком	 опоросу	 та	
відсотком	 інтервалу	 опоросу,	 в	 той	
час	 як	 загальна	 кількість	 народже-
них	 поросят	 на	 опорос	 залишалася	
без	змін	(14,5	в	обох	групах).

З	 огляду	 на	 беззаперечну	 прак-
тичну	цінність	стимуляції	свинома-
ток	в	Данії	цю	процедуру	вже	давно	
поставлено	на	потік	та	частково	ме-
ханізовано.	 Застосування	 апарату	
Стимулус	 здобуло	 чимало	 позитив-
них	відгуків	від	датських	свиногос-
подарств:	автоматика	забезпечує	рів-
номірність	дії	та	гарантує	бездоганну	
техніку	 маніпуляцій.	 Машина	 не	
знає	втоми	–	як	перша,	так	і	остан-
ня	свиня	отримує	однакову	за	силою	
та	 інтенсивністю	 стимуляцію.	 При	
цьому	 хід	 процедури	 можна	 при-
швидшити,	зекономивши	час	та	зу-
силля:	адже	одна	людина,	озброєна	
апаратом	 Стимулус,	 може	 виконати	
роботу	за	трьох	чи	чотирьох	операто-
рів,	що	працюють	вручну.	Водночас	
при	стимулюванні	свиноматки	важ-
ливо	 дотримуватись	 міри:	 не	 слід	
продовжувати	 стимуляцію	 більше	
15	хвилин	поспіль,	інакше	доведеть-
ся	чекати	зайву	годину.		

Група
Кількість поросят, 

голів
Відсоток 

опоросу, %
Відсоток інтервалу 

опоросу, %

Контрольна без стимуляції 1054 83,4 74,2 – 90,6

Експериментальна зі 
стимуляцією

980 89,3 87,2 – 90, 3

Табл. 3. Залежність між стимуляцією свиноматок під час штучного 
осіменіння та показниками плодючості
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