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М’ясна продуктивність великої рогатої худоби залежить від багатьох факторів, 
вирішальними з яких є рівень та тип годівлі тварин, вік, умови утримання, інтенсивність 
вирощування, породна приналежність, утримання та інші чинники. Мінеральне харчу-
вання є одним із основних факторів при вирощуванні тварин, особливо у молочний період 
вирощування. При недостатньому надходженні мікроелементів в організмі відбуваються 
стримується ріст тварин та збільшуються витрати на вирощування. Тому телятам 
необхідно згодовувати повноцінні вітамінно-мінеральні добавки, що забезпечують нор-
мальний перебіг біохімічних процесів в організмі. Метою досліджень було вивчення впливу 
БВМД Інтермікс теля на інтенсивність росту та розвитку бугайців. Для досліджень 
динаміки росту і розвитку молодняку до 6-місячного віку було сформовано дві групи бичків 
української чорно-рябої породи, по 10 голів у кожній. Телятам дослідної групи давали білко-
во-мінерально-вітамінну добавку Інтермікс теля у складі зернової частини раціону в кіль-
кості 30%. У період інтенсивного вирощування телят з включенням в раціони ЗНМ і міне-
ральним преміксом за живою масою переважали аналогів контрольної групи на 3,4%, 
абсолютними приростом – на 8,4%. Від бугайців дослідної групи отримано на 4,5% вищі 
абсолютні прирости. За молочний період вирощування телят отримано 748 г середньо-
добового приросту живої маси, що вище контрольних однолітків на 32 г. Згодовування 
бичкам ЗНМ та БВМД Інтермікс забезпечило інтенсивніший ріст тварин на 13,5%, що 
сприяло зниженню витрат кормів на 1 кг приросту на 6,2%. За підгодівлі бичків БВМД 
Інтермікс спостерігався інтенсивніший ріст широтних промірів, ніж висотних. По закін-
ченню молочного періоду вирощування перевага у дослідній групі склала 4,2 см за шириною 
грудей, 3,2 см – за обхватом грудей; 0,7 см – за обхватом п’ястка та 2,6 см – за шириною 
в маклоках.

Ключові слова: годівля, Інтермікс, жива маса, приріст, лінійні проміри, витрати  
кормів.

Razanova O.P., Skoromna O.I., Yaremchuk O.S., Poberezhets Yu.M. Intensity of growth 
of young bulls in the preweaning period under the influence of the supplement Intermix

Meat productivity of cattle depends on many factors, including the level and type of animal 
feeding, age, housing conditions, rearing intensity, breed, and other factors. Mineral nutrition is 
one of the main factors in raising animals, especially during the preweaning period. Insufficient 
intake of micronutrients in the body inhibits the growth of animals and increases the cost 
of breeding. Therefore, calves need to be fed full-fledged vitamin and mineral supplements that 
ensure the normal course of biochemical processes in the body. The aim of the study was to 
study the effect of BVMD Intermix calf on the intensity of growth and development of young 
bulls. To study the dynamics of growth and development of young animals up to 6 months of age, 
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two groups of bulls of the Ukrainian black-and-white breed were formed, 10 heads in each. 
Calves of the experimental group were given a protein-mineral-vitamin supplement Intermix 
calf in the grain part of the diet in the amount of 30%. During the period of intensive rearing 
of calves with the inclusion in the diets of ZNM and mineral premix in live weight, the analogues 
of the control group prevailed by 3.4%, in absolute terms – by 8.4%. 4.5% higher absolute 
increments were obtained from the bulls of the experimental group. During the preweaning period 
of calves, 748 g of average daily live weight gain was obtained, which is 32 g higher than control 
peers. Feeding to bulls ZNM and BVMD Intermix provided more intensive growth of animals by 
13.5%, which %. During the feeding of BVMD Intermix to young bulls, a more intensive growth 
of width measurements than of height measurements was observed. At the end of the lactation 
period, the advantage in the experimental group was 4.2 cm in breast width, 3.2 cm in breast 
circumference; 0.7 cm in circumference of the wrist and 2.6 cm in hip width.

Key words: feeding, Intermix, live weight, gain, linear measurements, feed consumption.

Постановка проблеми. Сьогодні основним завданням агропромислового 
комплексу країни є прискорений ріст виробництва м’яса та, зокрема, яловичини. 
Це пов’язано з тим, що забезпеченість населення даним продуктом харчування 
ще не досягла рекомендованих норм. Водночас відомо, що у харчуванні людини 
м’ясо займає особливе місце, будучи джерелом повноцінних білків та жирів тва-
ринного походження. У зв’язку з цим інтенсифікація скотарства має насамперед 
бути спрямована на створення умов, що сприяють більш повній реалізації гене-
тичного потенціалу м’ясної продуктивності тварин [4]. 

М’ясна продуктивність великої рогатої худоби залежить від багатьох факторів, 
вирішальними з яких є рівень та тип годівлі тварин, вік, умови утримання, інтенсив-
ність вирощування, породна приналежність, утримання та інші чинники [3; 4; 5].  
Тому у комплексі заходів, що сприяють збільшенню виробництва м’яса-ялови-
чини, велика увага має бути приділена організації повноцінній, збалансованій 
годівлі поголів’я тварин.

Понад 95% яловичини отримують за рахунок забою на м’ясо надремонтного 
молодняку і вибракуваного дорослого поголів’я худоби молочного і комбінова-
ного напряму продуктивності. В Україні, у тому числі на Вінниччині, переважаю-
чою з молочних порід залишається українська чорно-ряба молочна, як найбільш 
високопродуктивна з хорошою оплатою корму продукцією. 

При нормованій годівлі тварин рекомендують враховувати у раціоні обмінну 
енергію, суху речовину, сирий та перетравний протеїн, лізин, метіонін+цистин, 
цукру, крохмаль, сиру клітковину, жир, макро- та мікроелементи (кальцій, фосфор, 
калій, натрій, хлор, селен, залізо, мідь, цинк, марганець, кобальт, йод), каротин, віта-
міни, які забезпечують задоволення потреб бугайців в елементах живлення та роз-
криття їх потенційних, генетично зумовлених можливостей продуктивності [6; 25].

Останніми роками великий інтерес викликає використання у тваринництві 
преміксів, згодовування яких дозволяє поліпшити процеси травлення, обмін речо-
вин, продуктивність тварин, а також якість продукції та економічні показники 
виробництва [1; 13].

При аналізі кормів раціонів великої рогатої худоби спостерігається дефіцит 
незамінних амінокислот, мінеральних речовин, вітамінів та інших біологічно 
активних речовин. Нестача цих елементів веде до зниження продуктивності вели-
кої рогатої худоби та збільшення витрат кормів. У зв’язку з цим вивчення біоло-
гічних властивостей преміксів є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Переведення скотарства на інтен-
сивну технологію передбачає розробку нових форм та методів вирощування та від-
годівлі, що забезпечують підвищення продуктивності тварин, покращення якості 
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продукції при зниженні витрат праці та засобів. Система інтенсивного вирощу-
вання молодняку   великої рогатої худоби на м’ясо має ґрунтуватися на знанні про-
цесів формування м’ясної продуктивності, закономірностей росту та розвитку 
тварин, що має велике практичне значення.

Організм телят в період активного росту і розвитку потребує значної кількості 
мінеральних елементів [24]. Застосування кормових добавок в раціонах худоби 
дозволяє покращити перетравність поживних речовин раціону, що, у свою чергу, 
сприяє посиленню білкового, вуглеводного, ліпідного обміну, підвищенню вироб-
ництва м’ясної продукції шляхом збільшення її кількості [14; 15].

Мінеральне та вітамінне харчування є одним із основних факторів при виро-
щуванні тварин. Особливо чутливий до нестачі мінералів та вітамінів молодняк 
у молочний період вирощування [2]. При тривалому та недостатньому їх надхо-
дженні в організмі відбуваються порушення обмінних процесів, виникають різні 
захворювання, стримується ріст тварин та збільшуються витрати на вирощування. 
Тому телятам необхідно згодовувати повноцінні вітамінно-мінеральні добавки, що 
забезпечують нормальний перебіг біохімічних процесів в організмі [11; 21; 23].

Ряд учених вважають, що значення мінеральних речовин (кальцій, фосфор, 
калій, натрій, залізо, мідь, кобальт, цинк, марганець, йод, селен) у годівлі сільсько-
господарських тварин надзвичайно великим, хоча вони й не мають енергетичної 
цінності [ 9]. 

У годівлі великої рогатої худоби як джерело мінеральних речовин використо-
вують комбікорми з додаванням природних мінеральних добавок, що забезпечує 
підвищення інтенсивності росту і розвитку та поліпшення якісних показників 
м’яса [19].

В умовах сьогодення наукові дослідження зорієнтовані на повнішу реаліза-
цію фізіологічних особливостей організму тварин, підвищення їх продуктивних 
показників, поживної і ветеринарно-санітарної якості продукції [7]. Досліджен-
нями щодо використання мікродобавок дефіцитних мікроелементів (J-, Se2+, Co2+, 
Fe2+, Mn2+, Zn2+) у формах неорганічних солей або їхніх метіонатів МЕ, у вигляді 
хелатних сполук (метіонатів і лізинатів) у раціонах відгодівельних бугайців 
підтверджується позитивний їх вплив на еритропоез, дихальну функцію крові, 
окремі ділянки білкового, енергетичного та вуглеводневого обміну в організмі 
молодняку великої рогатої худоби [3, 8]. Додавання до раціону таких добавок 
поліпшує енергетичну і біологічну цінність раціонів, що, у свою чергу, сприяє 
підвищенню інтенсивності росту телят за одночасного зменшення загальних 
витрат кормів на приріст [20]. 

У дослідженнях Мазуренко М.О. та Єфімчук С.М. вивчався вплив БВМД Інтер-
мікс у складі раціону на продуктивність теличок. Ними встановлено, що БВМД 
сприяє збільшенню середньодобових приростів на 8,43% та зменшенню витрат 
кормів на 1 кг приросту на 7,94% [12].

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим при-
свячується означена стаття. Повноцінність годівлі досягається достатнім рів-
нем годівлі, покращенням якості кормів, найбільш сприятливим співвідношенням 
у раціоні основних компонентів. 

У годівлі молодняку великої рогатої худоби при вирощуванні на м’ясо най-
більш важливим періодом є молочний. Особливу роль відіграють умови виро-
щування і годівлі у початковий період життя [1]. Зважаючи на перспективність 
та актуальність застосування мікроелементів при вирощуванні бичків на ранній 
стадії онтогенезу, беручи до уваги недостатню вивченість проблеми, виникла 
потреба у проведенні даного дослідження.
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У досягненні високого рівня біологічної повноцінності годівлі тварин важливе 
значення має збагачення раціонів та комбікормів спеціальними добавками із біо-
логічно активних речовин. З цією метою застосовують різні кормові добавки, що 
дозволяють балансувати раціон годівлі з біологічно активних речовин. Вони вво-
дяться у невеликих кількостях, але сприяють інтенсифікації процесів метаболізму, 
стимуляції функціональних резервів організму тварин, формуванню імунітету, що 
в кінцевому підсумку позитивно впливає на рівень продуктивності.

Постановка завдання. Для проведення дослідження було поставлено завдання 
обґрунтувати використання коригувальної БВМД добавки за рахунок дефіцитних 
мікроелементів у фізіологічних потребах для кращого забезпечення рівня реаліза-
ції генетичного потенціалу тварин інтенсивності росту і розвитку.

Виклад основного матеріалу. Раціональне вирощування молодняку  має ґрун-
туватися на ефективному використанні біологічних закономірностей розвитку 
тварин, зокрема телят до 6-місячного віку, тому що в цей період інтенсивніше 
ростуть м’язи скелета, осьовий скелет, видозмінюються тканини і органи, форму-
ються і вдосконалюються функції організму. 

Для досліджень динаміки росту і розвитку молодняку до 6-місячного віку було 
сформовано дві групи бичків української чорно-рябої породи, по 10 голів у кожній, за 
принципом пар-аналогів з врахуванням породності, віку та живої маси.

Зміну живої маси бичків вивчали шляхом індивідуального зважування при 
постановці тварин на дослід і щомісячно вранці до годівлі. За результатами зважу-
вань визначалися абсолютний, середньодобовий прирости живої маси та відносну 
швидкість росту за групами піддослідних бичків.

Загальний рівень годівлі встановлено на основі деталізованих норм, врахо-
вуючи живу масу, заплановану продуктивність бичків. Кількість з’їдених кормів 
визначалася щодекадно, протягом двох суміжних діб, шляхом зважування кормів 
та залишків. Взяття лінійних промірів та розрахунки індексів проводили за загаль-
ноприйнятими зоотехнічними формулами. 

У годівлі молодняку   великої рогатої худоби при вирощуванні м’ясо найваж-
ливішим періодом є молочний. Схеми випоювання піддослідних бичків складені 
з розрахунку згодовування одній голові за 6 місяців контрольній групі – 300 кг 
незбираного молока, у дослідній групі – 80 кг незбираного і 220 розведеного ЗНМ. 
На випоювання ЗНМ дослідні телята поступово переводились с 11-денного віку і до 
20-денного віку вони повністю перейшли на цей корм. Сухий ЗНМ розводили у теплій 
кип’яченій воді безпосередньо перед випоюванням. За поживністю 1 кг розчине-
ного ЗНМ відповідав 1 кг незбираного молока. У цей же період телятам дослідної 
групи давали також білково-мінерально-вітамінну добавку Інтермікс теля у складі 
зернової частини раціону в кількості 30%. Премікси є одним із найважливіших 
елементів годівлі тварин, які дозволяють значно підвищити ефективність вироб-
ництва тваринницької продукції, у зв’язку з тим, що є збагачувальною сумішшю 
біологічних активних речовин, що додаються в комбікорми. 

У період інтенсивного вирощування телят з включенням в раціони ЗНМ і міне-
ральним преміксом на першому місяці жива маса бугайців збільшилася на 1,6%, 
абсолютний приріст – на 4,0% порівняно з однолітками контрольної групи (табл. 1).

За другий і третій місяці виявлена незначна різниця між показниками живої 
маси та абсолютного приросту контрольної і дослідної груп. Уже за четвертий 
місяць перевага тварин дослідної групи за живою масою склала 2,2%, абсолют-
ним приростом – 5,2%. На кінець п’ятого місяця вирощування дані показники 
становили відповідно 2,7 і 5,5% на користь бугайців, яким до раціону вводили 
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БВМД Інтермікс. По закінченню 6-ти місячного вирощування тварини дослідної 
групи переважали аналогів контрольної за живою масою на 3,4%, абсолютними 
приростом – на 8,4%.

Результати досліджень показали, що середньодобові прирости протягом 
молочного періоду вирощування телят вищими були у дослідній групі: за пер-
ший місяць – на 40 г, другий і третій – на 13 г, четвертий – на 37 г, п’ятий – на 40 
і шостий – на 60 г (рис. 1).

При постановці тварин на дослід жива маса бичків була однаковою. Згодову-
вання телятам ЗНМ замість незбираного молока та мінерального премікса мало 
кращий вплив на їх ріст і розвиток.
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Рис. 1. Динаміка середньодобових приростів бугайців, г

Отримано вищі абсолютні прирости від бичків дослідної групи, що перевищу-
ють однолітків з контрольної групи на 5,8 кг, або на 4,5% (табл. 2). 

За 6 місяців вирощування бугайців отримано 748 г середньодобового приросту 
живої маси, що вище контрольних однолітків на 32 г.

Найбільшу характеристику росту тварин дає показник відносної швидкості 
росту. Так, телята дослідної групи перевершували контрольних аналогів на 13,5%. 

Значення промірів тіла новонародженого молодняка знаходилися на одному 
рівні та без істотних екстер’єрних відмінностей між групами. Надалі, починаючи 

Таблиця 1
Інтенсивність росту бугайців у молочний період

Вікові періоди Жива маса, кг Абсолютний приріст, кг
1-контрольна 2-дослідна 1-контрольна 2-дослідна

При народженні 33,5±1,04 33,5±1,84 - -
1 55,8±0,64 56,7±1,24 22,3±0,24 23,2±0,17
2 81,1±0,91 82,4±1,18 25,3±0,18 25,7±0,24
3 107,5±2,11 109,2±2,87 26,4±0,36 26,8±0,19
4 128,6±2,46 131,4±2,18 21,1±0,29 22,2±0,26
5 150,3±3,33 154,3±2,37 21,7±0,18 22,9±0,34
6 171,7±2,56 177,5±1,34 21,4±0,22 23,2±0,17
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з тримісячного віку, бугайці дослідної групи на відміну від контрольних аналогів 
характеризувалися більшими промірами тіла. (табл. 3). 

Таблиця 2
Показники інтенсивності росту бичків за 6 місяців вирощування

Показник Група тварин
1-контрольна 2-дослідна

Жива маса, кг: на початку досліду 42,8±1,21 42,8±1,06
                          у кінці досліду 171,7±2,56 177,5±1,34
Абсолютний приріст, кг 128,9±2,47 134,7±1,47
+/- до контролю, кг - 5,8
у % до контролю - 4,5
Середньодобовий приріст, г 716 748
+/- до контролю, г - 32
у % до контролю - 4,5
Відносна швидкість росту, % 301,2 314,7
+/- до контролю, % - 13,5
Всього витрачено кормів, 521,7 510,5
Витрати кормів на 1 кг приросту 4,04 3,79
+/- до контролю, кг -0,25
у % до контролю -6,2

У 3-місячному віці перевага у дослідній групі склала 3,5 см за шириною гру-
дей, 3,4 см – за обхватом грудей; 0,7 см – за обхватом п’ястка та 2,5 см – за шири-
ною в маклоках. По закінченню молочного періоду вирощування, при досягненні 
6-ти місячного віку, різниця між зазначеними показниками на користь дослідної 
групи були наступні: 4,2 см, 3,2 см, 0,7 см та 2,6 см відповідно.

Таблиця 3
Вікові зміни лінійних промірів бичків від народження до 6 місяців, см

Проміри 

Вік тварини
Група

контрольна дослідна
при 

народженні 3 міс. 6 міс. при 
народженні 3 міс. 6 міс.

Висота в холці 71,7 83,6 94,0 72,0 80,4 90,4
Висота в крижах 75,5 87,8 99,5 77,3 85,2 94,7
Коса довжина тулуба 61,0 84,6 103,4 60,6 81,6 99,6
Глибина грудей 25,8 36,5 42,7 26,0 35,1 40,9
Ширина грудей 16,8 23,8 30,0 17,2 27,3 34,2
Обхват грудей 78,4 87,6 110,4 77,6 91,0 113,6
Обхват п’ястка 12,0 12,7 13,3 12,2 13,4 14,0
Ширина в маклоках 17,5 24,9 30,0 17,1 27,4 32,6

Бички, що вирощувалися за раціоном з БВМД Інтермікс, мали нижчі висотні 
проміри. Так, коса довжина тулуба у тварин дослідної групи менша на 3,0 см, 
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висота в крижах – на 2,6 см, висота в холці – на 3,2 см і глибина грудей – на 1,4 см. 
До кінця підсисного періоду (6 місяців) перевага бичків контрольної групи порів-
няно з дослідною склала відповідно 3,8 см; 6,9 см, 3,6 см та 1,8 см.

Отже, при підгодівлі бичків БВМД Інтермікс спостерігався інтенсивніший ріст 
широтних промірів, ніж висотних. 

Екстер’єрні профілі бичків показані у 6-місячному віці після закінчення 
підсисного періоду з метою наочного уявлення про вплив премікса Інтермікс 
на екстер’єрні особливості тварин (рис. 2).
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Рис. 2. Екстер’єрні профілі лінійних промірів бичків у віці 6 місяців

На представлених діаграмах видно перевагу бичків дослідної групи над кон-
трольними аналогами за промірами тіла, що властиві більшому розвитку молод-
няку   м’ясної худоби, а саме, ширина грудей, обхват грудей за лопатками, ширина 
в маклоках та обхват п’ястка.

Висновки. Отже, технологія вирощування телят, що забезпечує в молочний 
період достатньою кількістю легкозасвоюваних поживних речовин, при економіч-
ній витраті цільного молока (80 кг) і заміні його ЗНМ (320 кг) відповідним за 
поживною цінністю та введення до раціону премікса Інтермікс теля забезпечило 
отримання середньодобового приросту на рівні 748 г, що вище контрольних одно-
літків на 32 г при економії кормів на отримання 1 кг приросту живої маси на 6,2 %.
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