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У статті відображено результати досліджень щодо впливу при середньому типові 
годівлі та технологій утримання при відгодівлі бугайців різних порід, типів та їх помі-
сей жуйних на живу масу, середньодобові, абсолютні та відносні прирости. Проведені 
наукові дослідження, спрямовані на розробку нових рецептів раціонів годівлі бугайців із 
використанням різних технологій утримання при виробництві дешевої та якісної ялови-
чини в Карпатському регіоні Буковини. 

За результатами проведених досліджень встановлено, що за 185 днів при відгодівлі 
бугайців різних порід худоби, де добові прирости у створюваному буковинському зональ-
ному типові м’ясного сименталу худоби становили 947,0 г, що на 142,1 (17,6%) більше 
від ровесників абердин-ангуської породи. Цікавим є те, що бугайці молочної породи ство-
рюваної нової породної групи буковинської червоно-рябої молочної худоби мали енергію 
росту 859,4 г, що на 87 г (10,1%) менше від 1V групи (м’ясний симентал) в умовах регіону 
Буковини.

За результатами економічної ефективності з використанням різних типів годівлі 
та технологій утримання при відгодівлі бугайців різних порід, типів та їх помісей жуй-
них до річного віку і при відгодівлі до року, де симентальська порода м’ясного напряму 
продуктивності з досягненням добових приростів більше на 947,0 г і зі збільшенням про-
дуктивності на 17,6%, що забезпечують за своїми біологічними і господарсько-корисними 
якостями високі економічні результати в умовах зони регіону Буковини.
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Заслуговує на увагу той факт, що кращі економічні показники отримано в 1V групі, 
в якій затрати кормів на 1 ц приросту живої маси склали при відгодівлі 6,1 к.од. у резуль-
таті відгодівлі рентабельність вирощування м’ясного сименталу жуйних склала 11,5% 
і 15,1% при середньому типові годівлі в різних кліматичних зонах Чернівецької області. 

Ключові слова: порода, бугайці, раціони, добові прирости, рентабельність.

Kalinka A.K., Lesik O.B. Fattening young bulls of different breeds of ruminants 
at the average level of feeding under the conditions of the Carpathian region of Bukovina

This article presents the results of research on the impact of average typical feeding and keeping 
technologies for fattening bulls of different breeds, types and their crosses of ruminants on live 
weight, average daily, absolute and relative gains. The scientific investigations conducted are 
aimed at the development of new formulas of rations of feeding of bulls with the use of various 
keeping technologies to produce cheap and high quality beef in the Carpathian region of Bukovina.

According to the results of the research it was established that after 185 days of fattening 
bulls of different breeds of cattle daily gains in the created Bukovinian zonal type of meat 
Simmental cattle were – 947.0 g, which is 142.1 (17.6%) more than Aberdeen peers – Angus 
breed. Interestingly, the bulls of the dairy breed of the created new breed group of Bukovina red-
spotted dairy cattle had a growth energy of 859.4 g, which is 87 g (10.1%) less than the 1Y group 
(meat Simmental) in the Bukovina region.

As to economic efficiency, using different types of feeding and keeping technologies for 
fattening bulls of different breeds, types and their crosses of ruminants up to one year of age, 
the Simmental beef breed had daily gains of 947.0 grams with an increase in productivity 
by 17.6%, providing, due to their biological and utility qualities, high economic results in 
the Bukovina region.

It is noteworthy that the best economic indicators are obtained in group IV in which the cost 
of feed per 1 centner of live weight gain was 6.1kg/unit at fattening. As a result of fattening, 
the profitability of raising beef Simmental was 11.5% and 15.1%, respectively, with the average 
typical feeding in different climatic zones of Chernivtsi region.

Key words: breed, bulls, rations, daily gains, profitability

Постановка проблеми. В умовах ринку ставляться нові завдання перед аграр-
ною, освітянською наукою та виробництвом для забезпечення високої продуктив-
ності бугайців різних порід і їх типів та помісей жуйних із використанням різних 
технологій утримання та годівлі при відгодівлі, що є найбільш актуальним для 
зони Українських Карпат [4–9]. У зв’язку з цим бугайці різних порід при відго-
дівлі від семи місяців і до річного віку з різних причин відстають у рості, дають 
низькі прирости, а також мають високу схильність до різних захворювань. Спри-
яють цьому такі стресори: порушення рецепту раціонів годівлі, зміна середовища 
утримання, переселення з одного приміщення в інше. 

Тому важлива м’ясна продуктивність м’ясного контингенту планових різних 
порід, типів та їх помісей худоби на Буковині, яка варіює в значних межах із різ-
ним рівнем годівлі з визначенням окремо для господарств суспільного сектору 
різних форм власності при отримані дешевої яловичини в умовах Буковини [10].

Існуючі технології відгодівлі бугайців жуйних не дають змоги максимально реа-
лізувати генетичний потенціал м’ясної продуктивності молодняку жуйних через 
дорогі технології годівлі і утримання, що і було метою досліджень, які практично 
відсутні та не вивчалися науковцями у минулому в західному регіоні України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливою проблемою є вивчення 
продуктивності різних порід та їх помісей худоби при відгодівлі з використан-
ням різних технологій утримання та годівлі влітку і взимку для отримання макси-
мальної реалізації генетичного м’ясного продуктивного потенціалу на відгодівлі 
в умовах зони Карпат.

Оскільки потребує подальшого детального вивчення енергія росту різних 
планових порід, типів та помісей жуйних із використанням різних технологій 
утримання та годівлі при відгодівлі у проведених дослідженнях вивчено добові 
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прирости бугайців із використанням нових адаптованих технологій утримання 
та рецептів раціонів з оптимізацією кормових ресурсів годівлі зі встановленням 
ефективності їх використання тваринами. Отриманням такої наукової зоотехніч-
ної інформації дозволить прискорити селекцію на збільшення енергії росту, живу 
масу в усі фізіологічні періоди розвитку для отримання рентабельної та якісної 
яловичини в умовах господарств суспільного сектору різних форм власності, які 
належать до різних кліматичних зон Буковини.

Наведений нами огляд літератури свідчить про те, що останніми роками гру-
пою вітчизняних вчених у галузях молочного і м’ясного скотарства було прове-
дено низку дослідів із різними технологіями утримання та годівлі для вивчення 
генетичного м’ясного потенціалу молодняку худоби при відгодівлі, але це питання 
не вивчено щодо зони Українських Карпат [1–2, 13].

У наших дослідженнях вперше проведена відгодівля бугайців із використан-
ням різних технологій утримання та годівлі за технологією молочного та м’яс-
ного скотарства для отриманням середньодобових приростів на рівні 785,0-950,0 г 
з досягненням живої маси 311,5-360,5 кг у річному віці.

Постановка завдання. Метою статті є вивчення відгодівлі бугайців різних 
порід, типів та їх помісей худоби з використанням різних місцевих адаптованих 

Таблиця 1
Схема науково-господарського досліду

Група Порода, помісі Кількість 
голів

Обліковий період 
(195 днів)

Зимовий період

Дослідна – I Симентал 9

Основний раціон 
(ОР): молоко цільне, 
сіно, солома, концен-

трати, корма пасо-
вищ, сінаж, силос 

кукурудзи
Дослідна – II Чорно-ряба 9

Як і в 1 дослідній 
групі

Дослідна – III Чорно-ряба 50% х симентал 
50% 9

Дослідна – IV Буковинський зональний тип 
м’ясного сименталу 9

Дослідна – V Симентал м’ясний 50% х черво-
но-ряба 50% 9

Дослідна – VI
Буковинський заводський тип 
української червоно-рябої мо-

лочної худоби
9

Дослідна – VII
Створювана буковинська 

породна група червоно-рябої 
молочної худоби

9

Дослідна – VIII Швіцька 9

Дослідна IХ Пінцгау 8
Дослідна Х Абердин-ангуська 9
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технологій утримання та годівлі на фоні різних запропонованих рецептів раці-
онів в умовах регіону Буковини. Також поставлено низку важливих наукових 
і виробничих завдань: визначення середньої живої маси бугайців, середньодо-
бових приростів та економічної ефективності результатів, які отримані в період 
проведення досліду.

Об’єкти та методика досліджень. Об’єктом досліджень були бугайці різних 
порід, типів та їх помісей жуйних, які були на відгодівлі при середньому рівні 
з використанням різних рецептів раціонів, технологій утримання та типів годівлі 
з розрахунком економічної їх доцільності для різних господарств із розведення 
цих тварин у регіоні Буковини.

При проведенні наукових досліджень враховували породні типи, стать, вік, 
живу масу тварин, напрям і рівень їх продуктивності у різних фізіологічних пері-
одах, сезони року та інші виробничі фактори [11]. Для цього сформували 10 груп 
бугайців у кількості 9 голів із початковою живою масою на початок досліду 157,2-
185,9 кг у 7-місячному віці згідно з розробленою схемою досліджень (табл. 1).

Для запланованих досліджень було вибрано аналоги бугайців різних порід 
та їх помісей худоби в таких господарствах: в ФГ «Іванківці» – чорно-ряба, чор-
но-ряба 50% х симентал 50%, ТОВ АТЗТ «Мирне» – буковинський заводський 
тип української червоно-рябої молочної худоби, створювана буковинська породна 
група червоно-рябої молочної худоби, ПП «Колосок 1» – абердин-ангуська Кіц-
манського, ТОВ «Свіженька Мілка» – симентальська та швіцька Заставнянського, 
ДПДГ «Чернівецьке» – м’ясний комолий симентал, СВПК «Перемога» – м’яс-
ний симентал 50% х червоно-ряба 50% Герцаївського та пінцгау НВА «Райдуга» 
Путильського районів Чернівецької області. У лютому 2020 року було відібрано 
бугайців, які були поставлені на відгодівлю з використанням різних технологій 
утримання та годівлі [12].

Утримання дослідних бугайців різних порід і їх помі сей у стійловому періоді 
було прив’язне. Влітку утримання було з використанням різних технологій утри-
мання. Напування тварин здійснювалося із автонапувалок і природних водойм, 
роздавання сінажу та силосу – підводами. Тип годівлі переважав силосо-сінаж-
но-концентратний. Згодовування концентрованих кормів згідно раціонів у сухому 
вигляді здійснювалося двічі на добу. У гірських умовах бугайці породи пінцгау 
знаходилися на гірських полонинах буковинських Карпат. Дослід проводився 
в умовах, близьких до виробничих.

Підбір піддослідних тварин і комплектування груп проводили методом зба-
лансованих груп при груповій годівлі та методом пар-аналогів з індивідуальним 
обліком факторів годівлі та продуктивності, що дає можливість зменшити кіль-
кість дослідних тварин у групах. У проведеному досліді кількість тварин у групі 
зумовлювалася такими основними факторами: тварини були вирівняні за поро-
дами, ступенем спорідненості, віком, статтю, за живою масою на основі даних 
зоотехнічного обліку. У наших проведених дослідженнях було витримано усі фізі-
ологічні показники для проведення досліду [3; 11; 12].

Для виробництва дешевої яловичини важливо не тільки виявити у бугайців 
генетичний м’ясний потенціал різних порід, типів та їх помісей тварин в опти-
мальних умовах різного утримання та годівлі, коли спадкові задатки тварин вияв-
ляються найповніше, а й вивчити енергію росту бугайців на відгодівлі у виробни-
чих умовах у різних кліматичних зонах Карпатського регіону Буковини.

Результати досліджень. Результати визначення середньої живої маси бугайців 
за всі періоди досліду наведено у табл. 2.
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Результати досліджень (табл. 2) вказують на 
те, що протягом 185 днів при відгодівлі бугайців 
різних порід худоби та їх типів, у яких середньо-
добові прирости у новій популяції буковинського 
зонального типу м’ясного сименталу жуйних 
становили 947,0 г, що на 142,1 г (17,6) більше 
від ровесників абердин-ангуської породи. Вста-
новлено, що бугайці молочної породи створюва-
ної буковинської червоно-рябої молочної худоби 
мали енергію росту 859,4 г, що на 87,6 г менше 
від 1Y групи (м’ясний симентал) в умовах регі-
ону Буковини.

Тому є підстава вважати, що формування 
м’ясної продуктивності нової популяції буко-
винського зонального типу м’ясного сименталу 
худоби при відгодівлі для отримання високої про-
дуктивності, відгодівельних якостей та дешевої 
і якісної яловичини з використанням класичного 
методу поглинального схрещування місцевої 
симентальської породи бугаями м’ясних порід 
різної селекції, зокрема американської, канад-
ської, австрійської та німецької селекції, є найе-
фективнішим і найрентабельнішим в умовах 
регіону Буковини.

При розведенні різних планових порід і їх 
помісей худоби, які виявляють високий генетич-
ний м’ясний потенціал не лише при прийнятому 
типі годівлі, необхідно вивчити й при серед-
ньому рівні енергії на раціонах не тільки при 
вирощуванні, але й при відгодівлі на власних 
кормах. За результатами проведених нами дослі-
джень у вітчизняній літературі не описані роботи 
з вивчення кількості порід і їх типів бугайців 
худоби, а саме таких досліджень, які проведені 
вперше в Україні.

Вкінці дослідження провели економічний 
аналіз отриманих даних, виходячи з існуючих цін 
на яловичину в живій масі, собівартості кормів 
та інших затрат на її виробництво. Економічні 
розрахунки свідчать, що при орієнтовно одна-
ковій кількості спожитих кормів на одну голову 
їх оплата приростами була різна й залежала від 
породи та їх помі сей, умов утримання та годівлі. 
Відомо, що основними показниками економічної 
ефективності вирощування бугайців була собі-
вартість виробленої одиниці продукції, виручка 
від її реалізації, прибуток і рентабельність.

Заслуговує на увагу той факт, що кращі еко-
номічні показники при відгодівлі отримано 
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у IV групі, в якій затрати кормів на 1 ц приросту живої маси склали 6,1 к.од. 
у результаті відгодівлі рентабельність вирощування м’ясного сименталу склала 
11,5% та 15,1%.

Отже, за результатами економічної ефективності з використанням різних типів 
годівлі та технологій утримання при відгодівлі бугайців різних порід і їх помісей 
жуйних до річного віку і при відгодівлі до року, де симентальська порода м’яс-
ного напряму продуктивності з досягненням добових приростів більше на 947,0 г 
і збільшується продуктивність на 17,6%, що забезпечують за своїми біологічними 
і господарське-корисними якостями високі економічні результати в умовах зони 
регіону Буковини.

Висновки і пропозиції. При відгодівлі бугайців різних планових порід, типів 
та їх помісей худоби на різних раціонах годівлі та утримання протягом 185 днів 
досліду тварини симентальської породи м’ясного напряму продуктивності нової 
генерації за добовими приростами переважали на 142,1 г (17,6%) ровесників – 
представників Х-дослідної групи в умовах регіону Буковини.

Відгодівля бугайців різних порід за неоднакової кількості спожитих кормів 
власного виробництва на одну голову, їх оплата приростами була різна й залежала 
від генотипу. Найкращі економічні показники отримано у тварин буковинського 
зонального типу м’ясного сименталу худоби, в яких затрати кормів на 1 кг при-
росту живої маси склали 6,1 к. од. із рентабельністю 15,1% в умовах передгірської 
зони Карпатського регіону Буковини.
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На підставі аналізу літературних джерел наведено відмінності статевої сис-
теми птиці, критерії оцінки фертильності та фактори впливу на фертильність птиці 
та виводимість яєць. На фертильність впливає декілька факторів: генетика, вік самців 
і самок, їх статеве співвідношення та сексуальна поведінка, система утримання, щіль-
ність посадки, параметри мікроклімату (температура, світло), сезонність (для деяких 
видів птиці), годівля та здоров’я птиці. 

Фертильність також залежить від здатності самки до овуляції, здатності збері-
гати сперму і забезпечувати середовище для запліднення і відкладання яєць. Крім того, 
вирішальне значення для фертильності має якість, кількість і метаболізм сперми, що 
виробляється самцем.

Із факторів навколишнього середовища фотоперіодизм і температура є основними, 
що впливають на фертильність і виводимість. В умовах промислового птахівництва при 
утриманні курей у безвіконних пташниках сезонні фактори нівелюються за рахунок ство-
рення нормативних умов мікроклімату пташника. Але при вирощуванні іншої птиці в умо-
вах природного освітлення, таких як страуси або водоплавна птиця, сезонні фактори 
мають суттєвий вплив на фертильність птиці. 

Сезонні зміни у відтворенні контролюються світлом і гормонами. Окрім світла, 
суттєвий вплив на фертильність чинить температурний режим і фактор годівлі.  
На розвиток ембріонів і виводимість впливають також зовнішні і внутрішні характери-
стики яєць. 


