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Реалізація державної аграрної політики передбачає створення сучас-
них технологій виробництва продукції на основі принципово нових теоре-
тично-практичних досліджень та науково-технічних рішень, які забезпечать 
динамічний розвиток різних галузей тваринництва. Низька собівартість 
утримання, висока репродуктивність, стійкість до захворювань різної етіо-
логії – саме ті критерії якості, яким відповідає нутріївництво.

Нутрії – рослиноїдні, багатоплідні поліциклічні тварини, які можуть 
розмножуватися протягом усього року, поєднуючи періоди лактації та ва-
гітності. Таким чином за мінімальних затрат кормової бази, господарства 
мають змогу отримувати високі прибутки. Розведення нутрій є економічно 
ефективним та потребує більш детального вивчення і розповсюдження да-
ної галузі по всій території України.

За розведення нутрій в умовах закритих приміщень на 20–30 % знижу-
ється відтворна здатність молодих самок. Дослідження у напрямку відтвор-
ної функції самок нутрій майже не проводять, тому вивчення цього питання 
на сьогодні є актуальним.

Проведений аналіз методів діагностики оптимального часу осіменіння 
у нутрій, враховуючи їх недоліки та зручність використання дозволив  вста-
новити, що методи, які використовували до 2000-х років: парний, гаремний, 
косячний, метод підсадки самки до самця – мають ряд недоліків, в резуль-
таті яких господарства недоотримують прибуток внаслідок загибелі молод-
няку, зіпсованої якості хутра через бійки між тваринами.

Використання самця-пробника має позитивний вплив не лише на роз-
виток репродуктивної системи самок, але дозволяє своєчасно визначити 
оптимальні строки осіменіння самок нутрій. Натомість, недоліком цього 
методу є витрати на проведення епідідіотомії та забезпечення післяопера-
ційного періоду.

Колпоцитоскопія – не дорогий, зручний, не травматичний, високоточ-
ний метод виявлення оптимального часу осіменіння самок нутрій.

Ключові слова: нутрія, статевий цикл, статева зрілість, самці-пробни-
ки, осіменіння, колпоцитоскопія. 
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Постановка проблеми. Кризові явища у 
сільському господарстві нашої країни негатив-
но позначилися на усіх галузях тваринництва, 
що призвело до різкого зниження показників 
господарської діяльності. Реалізація держав-
ної аграрної політики передбачає створення 
сучасних технологій виробництва продукції на 

основі принципово нових теоретично-практич-
них досліджень та науково-технічних рішень, 
які забезпечать динамічний розвиток різних га-
лузей тваринництва. Виникає потреба пошуку 
галузі тваринництва, яка давала б прибуток з 
мінімальними фінансовими витратами щодо 
кормової бази. 
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Низька собівартість утримання, висока 
репродуктивність, стійкість до захворювань 
різної етіології – саме ті необхідні критерії до 
галузі тваринництва, яка створила б умови для 
виходу нашої держави на новий економічний 
рівень. Усім цим вимогам відповідає нутріїв-
ництво.

Розведення нутрій в присадибних госпо-
дарствах має особливе значення, оскільки за 
мінімальних витрат від них отримують цінне 
хутро, що не поступається за якістю хутру нор-
ки та смачне, дієтичне м’ясо (від однієї нутрії 
отримують 2−3 кг дієтичного м’яса). 

Мета роботи – за аналізом літературних 
джерел провести порівняльну характеристику 
методів визначення оптимального часу введен-
ня сперми нутріям.

Результати дослідження. Нутрії мають 
високі репродуктивні якості: за одне–два ще-
ніння на рік самка приносить 6−10 щенят, які 
в тому ж році можуть брати участь у розмно-
женні. Нутрії – рослиноїдні, багатоплідні полі-
циклічні тварини, які можуть розмножуватися 
протягом усього року, поєднуючи періоди лак-
тації та вагітності. Статева зрілість найчастіше 
настає у чотиримісячному віці, але допускати 
до репродукції тварин краще у 5–6 місяців, піс-
ля досягнення твариною ваги у 4−4,5 кг. Стате-
вий цикл нутрії триває в середньому 25−30 діб, 
у деяких самок він може повторюватись через 
кожні 14−15 діб. Також особливістю цих тва-
рин є те, що овуляція у них провокована (яйце-
клітини потапляють до яйцепроводів тільки 
після спаровування) і може наставати на 1–3 до-
бу після родів. Ріст і розвиток фолікулів у са-
мок нутрій триває протягом всього року, але 
найбільш інтенсивно за тічки. Під час вагітно-
сті фолікулярна діяльність знижується, тому 
після родів у деяких самиць фолікули в яєч-
никах відсутні. Вагітність триває 127−137 діб. 
Плацента гемохоріального типу [6, 15, 16, 18].

Нутріївництво належить до малорозви-
нутих галузей сільського господарства нашої 
країни, тому є ряд невирішених проблем. На 
сьогодні в Україні немає племінних госпо-
дарств, не ведеться науково-дослідна робота. 
Практично не проводять досліджень у напрям-
ку вивчення репродуктивної системи нутрій та 
діагностики і лікування акушерсько-гінеколо-
гічної патології.

За розведення нутрій в умовах закритих 
приміщень на 20–30 % знижується відтворна 
здатність молодих самок. Велике значення у 
комплексі заходів з профілактики неплідно-
сті, малопліддя, окрім повноцінної годівлі та 
оптимальних умов утримання, має активація 
функцій статевих органів у самиць природни-

ми чинниками (контакт із самцем). Водночас 
рання вагітність призводить до народження 
неповноцінного приплоду, зупинки фізіологіч-
ного розвитку самки, як наслідок отримання в 
подальшому хутра низької якості від цієї самки 
та маловгодованої тушки. 

Таким чином, встановлення оптимального 
часу осіменіння самок нутрій є актуальним пи-
танням розвитку акушерства у галузі нутріїв-
ництва.

Для діагностики оптимального часу осіме-
ніння використовують, насамперед, методи 
огляду та спостереження. Як і в інших тварин 
[3], зовнішні статеві органи самки набрякають, 
слизова оболонка піхви стає більш темно-ро-
жевого кольору, але ці зміни менш помітні, ніж 
у інших видів тварин. Тому зазвичай для цих 
тварин, після настання статевої зрілості, вико-
ристовують такі методи: метод підсадки самки 
до самця (ручний), гаремний, парний, вільний 
або загінний, косячний [23]. 

Метод підсадки самки до самця застосо-
вують для породіль. Його суть полягає у тому, 
що самку, починаючи від першого дня після 
родів і далі протягом трьох діб поспіль підсад-
жують до самця і спостерігають за її поведін-
кою. Якщо самка знаходиться в статевій охоті, 
вона починає рухатися навколо самця, обнюхує 
його, при підсадці не чинить опір. Якщо ж фе-
номен охоти був визначений хибно – тварини 
б’ються. Кратність спаровувань може досяти 
від 3 до 5, і проходять з невеликими інтервала-
ми. Тривалість статевого акту становить 20−40 
секунд, може бути до двох хвилин. У проміж-
ках між спаровуваннями самець і самка чи-
стять хутро та вмиваються [6, 16, 17]. Овуляція 
у нутрій триває 36 годин, тому доцільно зали-
шити пару разом на дві доби, або спробувати 
підсаджувати самку повторно на наступний 
день [1, 4].

Так зване гаремне утримання полягає у 
тому, що до самця підсаджують п’ять самок, 
які перебувають поруч із ним постійно. У та-
кому випадку самки можуть запліднюватись, 
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народжувати та вигодовувати спільне потом-
ство. Але слід зважати, що в окремих випад-
ках самець може проявляти агресію відносно 
вагітних самок і потомства. Також, інколи че-
рез скупчене утримання тварин збільшується 
падіж молодняку, який затоптують. Тому та-
кий метод утримання тварин для забезпечення 
осіменіння самок не завжди доцільний і через 
додаткові економічні збитки. 

За подібним принципом застосовують і 
парний метод. Різниця полягає у тому, що до 
одного самця підсаджують лише одну самку. 
Такий метод застосовують, переважно, для ви-
сокопородних, племінних тварин. Недоліком 
цього методу є недостатнє навантаження на 
самця [4, 23].

Загінне або вільне парування практику-
ють у великих господарствах, де утримують 
100−200 самок, до яких періодично підсаджу-
ють 10−20 самців. Головним недоліком цього 
методу є неможливість встановлення похо-
дження нащадків. Також відмічається збіль-
шення частоти абортів, загибель молодняку та 
травматизм самців.

Цю особливість використовують для ді-
агностики оптимального часу осіменіння у 
багатьох видів тварин. У вагінальному маз-
ку можна виявити різні типи клітин, залежно 
від стадії статевого циклу. Під час відмирання 
епітеліальна клітина слизової оболонки піхви 
набуває більших розмірів та стає неправильної 
форми. Ядра клітин також зазнають морфоло-
гічних змін: вони поступово зменшуються у 
розмірах та зморщуються перед остаточним 
розпадом. Таким чином спочатку можна поба-
чити «тінь» ядра, а потім клітина перетворю-
ється на без’ядерну. В період наближення ову-
ляції вагінальний мазок набуває характерного 
вигляду: 80 % клітинного складу займають по-
верхневі та без’ядерні клітини, тобто клітини, 
які утворились внаслідок змертвіння поверх-
невого епітеліального шару [2, 5, 7, 9, 13, 25]. 

Висновки. 1. Ручний, гаремний та косяч-
ний методи є малоінформативними та, часом, 
збитковими у діагностиці оптимального часу 
для штучного осіменіння нутрій.

2. Метод визначення за допомогою сам-
ця-пробника є більш сучасним у діагностиці 
оптимального часу осіменіння у нутрій, має 
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сприятливий вплив на розвиток репродуктив-
ної системи самок, але потребує економічних 
затрат на проведення епідідіотомії.

3. Цитологічний аналіз вагінального мазка 
(колпоцитоскопія) є простим у виконанні, не 
травматичним, відносно дешевим і досить ін-
формативним методом визначення оптималь-
ного часу для осіменіння самок нутрій. Цей 
метод має актуальність, оскільки підсадження 
самки до самця саме у період овуляції запобі-
гає травмуванню та забезпечує її осіменіння.
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Методы определения оптимального времени осе-
менения у нутрий

Кацемба Н.В., Скляров  П.Н.
Реализация государственной аграрной политики 

предусматривает создание современных технологий 
производства продукции на основании принципиально 
новых теоретически-практических исследований и науч-
но-технических решений, которые обеспечат динамиче-
ское развитие разных отраслей животноводства.

Нутрии – растительноядные, многоплодные поли-
цикличные животные, которые размножаясь объединя-
ют периоды лактации и беременности. Таким образом, 
при минимальных расходах на корма, хозяйство имеет 
возможность получать высокую прибыль. Разведение 
нутрий является экономически эффективным и требует 
более детального изучения, развития данной отрасли во 
всех регионах Украины.

При разведении нутрий в условиях закрытых поме-
щений на 20–30 % снижается воспроизводительная спо-
собность молодых самок. Исследования в направлении 
воспроизводительной функции самок нутрий практиче-
ски не ведутся, поэтому изучение этого вопроса является 
актуальным.

Проведен анализ методов диагностики оптимально-
го времени осеменения у нутрий, учитывая их недостат-
ки и удобство в использовании. Установлено, что раннее 
используемые методы (до 2000 годов) имеют много не-
достатков, в результате которых хозяйства недополучают 
прибыль из-за падежа, а также испорченного качества 
меха и шкурок во время драк между зверьками. 

Использование самца-пробника оказывает не толь-
ко благотворное влияние на развитие репродуктивной 
системы самок нутрий, но также позволяет своевременно 

определить оптимальные сроки осеменения самок ну-
трий. Недостатком данного метода являются затраты на 
препараты для проведения эпидидиотомии и послеопера-
ционного периода.

Колпоцитоскопия является не дорогим, удобным, не 
травматичным, и высокоточным методом определения 
оптимального срока осеменения у самок нутрий.

Methods for determining optimal insemination time 
in nutrients

Katsemba N., Sklyarov P.
The implementation of the state agrarian policy provides 

for the creation of modern production technologies based on 
fundamentally new theoretical and practical research and sci-
entifi c and technical solutions that will ensure the dynamic 
development of various livestock industries.

Low cost of maintenance, high reproduction, resistance 
to diseases of various etiologies – these are exactly the crite-
ria that nutraceuticals meet.

Nutria are herbivorous, multiple polycyclic animals that 
multiply combine periods of lactation and pregnancy. Thus, 
with minimal costs for feed, the farm has the opportunity to 
make high profi ts. Breeding nutria is cost-eff ective and re-
quires a more detailed study, the development of this industry 
in all regions of Ukraine.

When breeding nutria in closed conditions, the repro-
ductive ability of young females decreases by 20–30%. Re-
search in the direction of the reproductive function of female 
nutria is practically not conducted, therefore, the study of this 
issue is relevant.

The use of a male probe provides not only a benefi cial 
eff ect on the development of the reproductive system of fe-
male nutria, but also allows timely determination of the opti-
mal time for insemination of female nutria. The disadvantage 
of this method is the cost of drugs for epididiotomy and the 
postoperative period.

Colpocytoscopy is an inexpensive, convenient, non-trau-
matic, and highly accurate method for determining the opti-
mal insemination period in female nutria.

Key words: nutria, reproductive cycle, puberty, male 
probes, insemination, colpocytoscopy.
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