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Annotation. The results of studies on the development of different models of diet-

round using the same type of feed in the final fattening calves Simmental combined 
productive direction, which makes it possible to produce cheap and high quality beef 
in the foothills zone of the Western Carpathians region. Research has established that 
within 64 days of summer farmyard main experiment period average daily gain bulls 
ІІІ- Simmental experimental group were 1117 g, at (P < 0,001) more in 295 g (35,9%) of 
peers analog control group in which diet was separate from corn silage. Silage and haylage 
replacement in diets of young Simmental green fodder in summer stall period ensures 
their physiological needs in dry matter, reduces the overall weight of feed daily for 5-7,1% 
with a simultaneous decrease in the concentration of energy in 1 kg increase 127 MJ 
that 39 MJ lower than control at a concentration of metabolizable energy per 1 kg of dry 
matter 9,7 MJ, giving significantly improve average daily gain. Study fattening qualities 
Simmental bulls with different types of feeding during the transition to summer diet 
adopted the farm where the average daily animals, which mostly run fed in combination 
(sіnazh + silos + green table) was increased and energy – 936 g, which 218 g (30,4%) 
more than the peer-analogues were fed silage separately in fixed period. Consumption 
per 100 kg live weight of metabolizable energy in Simmental bulls in which diet was hay, 
silage and green mass is 20,2 mJ, which is 7,0 MJ (7,4%) less than the control and 2,8 kg 
of dry matter at a cost of 7,9 feed units with a concentration of metabolizable energy in 
1 kg of dry matter is 9,0 MJ that helped reduce dry matter intake per 100 kg live weight.

Keywords: feed in, quality, daily animals, combined productive, increase, diet

Т.М. Приліпко, доктор с.-г. наук, професор ПДАТУ,
А.К. Калинка, І.І. Саранчук, кандидати с.-г. наук,
Д.В. Клепач, науковий співробітник Буковинської державної сільсько-

господарської дослідної станції НААН
відгодівельні Якості бугаЙців сиМентальської 

породи коМбінованого напрЯМку продуктивності 
З використаннЯМ корМів Зі сховищ  

при інтенсивноМу виробництві деШевої 
Яловичини в уМовах передгірної Зони карпат
Наведено результати досліджень з розробки різних моделей раціонів з 

використанням круглорічних однотипних кормів при заключній відгодівлі 

© Т.М. Приліпко, А.К. Калинка, І.І. Саранчук, Д.В. Клепач, 2015



291Випуск 23
бугайців симентальської породи комбінованого напрямку продуктивності, 
що дає змогу виробляти дешеву і якісну яловичину в передгірній зоні Західно-
го регіону Карпат. Дослідженнями встановлено, що протягом 64 днів літ-
нього стійлового основного періоду досліду середньодобові прирости бугайців 
ІІІ дослідної групи склали 1117 г, що при P < 0,001 більше на 295 г (35,9%) 
від ровесників-аналогів контрольної групи, в раціоні яких знаходився окремо 
силос з кукурудзи. Заміна силосом і сінажем у раціонах молодняку зелених 
кормів у літньому стійловому періоді забезпечує їхню фізіологічну потребу в 
сухій речовині, сприяє зменшенню загальної добової маси кормів на 5-7,1% з 
одночасним зниженням концентрації енергії в 1 кг приросту. Вивчення відго-
дівельних якостей бугайців при різних типах годівлі при переході на літній 
раціон, прийнятий в господарстві, показало, що середньодобові прирости 
тварин, яким в основному періоді згодовували в комбінації сінаж + силос 
+ зелена маса становили 936 г, що на 218 г (30,4%) більше від ровесників- 
аналогів, яким в основний період згодовували окремо силос. 

Ключові слова: раціон, середньодобові прирости, суха речовина, обмінна 
енергія, жива маса, тварини, утримання.

постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок 
із важливими науковими чи практичними завданнями. 
Важливою проблемою в передгірній зоні Карпатського регіону 
Чернівецької області при виробництві конкурентоспроможної 
яловичини є заготівля соковитих кормів, які б забезпечували 
раціони тварин всіма поживними речовинами, були дешевими і з 
високим коефіцієнтом переходу в тваринницьку продукцію [3-6].

Розробка для господарств Західного регіону Карпат перспек-
тивних технологій годівлі молодняку великої рогатої худоби 
різних порід з використанням силосу та сінажу при заключній 
відгодівлі тварин є актуальною для одержання дешевої ялови-
чини [1, 2].

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат-
ковано розв’язання даної проблеми. Дослідження з дефіциту 
поживних і біологічно активних речовин в кормах і раціонах 
м’ясної худоби в умовах різних кліматичних зон Чернівецької 
області істотно відрізняються. Для поповнення їх дефіциту в 
раціонах худоби в регіоні використовують, як правило, корми 
власного виробництва.

У цих кормах не враховуються зональні особливості зоохі-
мічного складу і поживності місцевих кормів і раціонів м’ясної 
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худоби. У зв’язку з цим будуть розроблені найбільш ефективні 
зональні раціони годівлі молодняку та маточного поголів’я 
м’ясного сименталу нової генерації худоби при їх оптимізації за 
всіма поживними і біологічно активними речовинами на основі 
фактичного їх дефіциту у кормах власного виробництва.

У вітчизняній науковій літературі практично відсутні відо-
мості про згодовування цілорічно кормів зі сховищ та їх комбі-
націй молодняку симентальської породи при заключній відго-
дівлі, а саме в умовах передгірної зони Карпат.

Мета досліджень: розробити моделі раціонів з використанням 
круглорічних однотипних кормів для бугайців в заключний 
період відгодівлі при інтенсивному виробництві яловичини до 
високих вагових кондицій в даному регіоні. 

виклад основного матеріалу дослідження. У зв’язку з цим в 
ТзОВ “Джерело” с. Хряцька Герцаївського району Чернівецької 
області відібрали 4 групи бугайців-аналогів симентальської 
породи комбінованого напрямку продуктивності по 12 голів в 
кожній із середньою живою масою на початок досліду 403-410 кг 
згідно проробленої схеми (табл. 1).

Таблиця 1
схема науково-господарського досліду

Група
Кіль-
кість 
голів

Особливості годівлі тварин по періодах

підготовчий 
(25 днів)

обліковий  
(60 днів)

заключний 
(30 днів)

Контрольна 12
Раціон,  

прийнятий 
в господарстві

Основний раціон 
(ОР): солома, зер-

носуміш, силос 
кукурудзяний, 

сінаж, зелена маса 
однорічних трав

Раціон,  
прийнятий  

в господарстві

І дослідна 12
Раціон,  

прийнятий 
в господарстві

ОР + сінаж
Раціон,  

прийнятий   
в господарстві

ІІ дослідна 12
Раціон,  

прийнятий 
в господарстві

ОР + сінаж + си-
лос кукурудзяний

Раціон,  
прийнятий  

в господарстві

ІІІ дослідна 12
Раціон,  

прийнятий 
в господарстві

ОР + сінаж + си-
лос кукурудзяний 

+ зелена маса

Раціон,  
прийнятий   

в господарстві
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Утримання бугайців  в літній стійловий період – прив’язне. 
Роздача кормів підводами два рази на добу. За протеїновим 
живленням раціони всіх груп були вирівняні. У підготовчому 
і заключному періодах всі тварини знаходилися на однакових 
раціонах, прийнятих згідно вимог даного господарства.

Груповий облік спожитих кормів вели шляхом зважування 
заданих кормів і їх залишків. Раціони для піддослідних бугайців 
складали на основі даних хімічного аналізу використаних 
кормів. Контроль за інтенсивністю росту тварин здійснювали 
індивідуаль ним зважуванням на початку і в кінці досліду.

Фактичне споживання кормів бугайцями за дослідний період 
в розрахунку на 1 кормо-день наводиться в таблиці 2.

Таблиця 2
використання кормів дослідними тваринами  

за основний період досліду (в середньому за 1 кормо-день)

Корми

Групи тварин

контрольна І дослідна ІІ дослідна ІІІ дослідна

Солома, кг 1,5 1,5 1,5 1,5

Зерносуміш, кг 2,0 2,0 2,0 2,0
Сінаж кг - 25 13 8
Силос кукурудзяний, кг 32 - 18 12
Зелена маса, кг - - - 11
Меляса, кг 0,5 - - -

У раціоні міститься:
обмінної енергії, МДж
кормових одиниць, кг
перетравного протеїну, г 
сухої речовини, кг
цукру, г

103,4
9,21
810
11,3
56,1

111,1
9,1

779,5
14,3
673

110,9
9,2

827,5
13,3

505,5

107,1
8,85

809,5
11,9
662

Припадає перетравного 
протеїну:

на 1 МДж, г
на 1 кормову одиницю, г
на 1 кг сухої речовини, г

7,8
87,9
71,7

7,0
85,6
54,5

7,5
89,9
62,1

7,5
91,4
68,0

Зміни в живій масі бугайців за дослідний період наведені в 
таблиці 3. 
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Таблиця 3

Зміни живої маси бичків за основний період досліду,  
(M±т, n = 12)

Показник
Групи тварин

контрольна І дослідна ІІ дослідна ІІІ дослідна

Жива маса, кг: 
на початок досліду 
на кінець основного 
періоду

410,0±1,4
462,6±2,1

406,6±2,1
467,7±1,5

405,5±3,2
469,0±2,7

403,5±1,8
475,0±2,1

Приріст:
загальний, кг
середньодобовий, г
± до контролю, г

52,6±1,5
821,9±23,0

-

61,1±2,1
954,7±51,0

133

63,5±1,8
992,2±65,0

170

71,5±2,3
1117,2±45,0

295

Критерій вірогідності, Р - P < 0,001 P < 0,001 P < 0,001

Витрачено кормів  
на 1 кг приросту, к. од.

11,2 9,5 9,3 7,9

Дослідженнями встановлено, що протягом 64 днів літнього 
стійлового основного періоду досліду середньодобові прирости 
бугайців ІІІ дослідної групи симентальської породи склали 1117 г, 
що при P < 0,001 більше на 295 г (35,9%) від ровесників-аналогів 
контрольної групи, в раціоні яких знаходився окремо силос з 
кукурудзи.

Краща оплата корму продукцією була у бичків ІІІ дослідної 
групи і становила 8,2 кормових одиниць, що на 2,6 к. од. менше 
(7,6%) від контролю.

У І та ІІ дослідних групах, в раціоні яких знаходився окремо 
силос кукурудзяний та сінаж, енергія росту бугайців була майже 
однакова і складала відповідно 954 і 992 г з оплатою корму на 1 кг 
приросту відповідно 9,6 і 9,2, що менше порівняно на 1,2 і 1,6 від 
тварин ровесників-аналогів контрольної групи.

У бугайців ІІ дослідної групи, яким в основний період згодо-
вували сінаж, середньодобові прирости становили 992 г, що на 
170 г (20,7%) більше від контролю.

Включення в раціони сінажу, силосу та зеленої маси в комбі-
нації послужило одержанню 1117 г середньодобових приростів 
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живої маси бугайців симентальської породи на заключній відго-
дівлі в літньому періоді при стійловому утриманні. У структурі 
збалансованих раціонів використовували: соломи – 1,5 кг, зерно-
суміші – 2,0; сінажу – 13, силосу кукурудзяного – 18 та зеленої 
маси – 12 кг в умовах передгірної зони Карпат.

Таким чином, заміна силосом і сінажем у раціонах молод-
няку симентальської породи зелених кормів у літньому стій-
ловому періоді забезпечує їхню фізіологічну потребу в сухій 
речовині, сприяє зменшенню загальної добової маси кормів 
на 5-7,1% з одночасним зниженням концентрації енергії в 1 кг 
приросту.

Дослідженнями вивчено післядію всіх моделей раціонів 
основ ного періоду досліду при згодовуванні бугайцям в заключ-
ному періоді на раціоні, прийнятому в господарстві (табл. 4).

Таблиця 4
використання кормів бугайцями в заключному періоді  

досліду (в середньому на кормо-день)

Корми
Групи тварин

контрольна І дослідна ІІ дослідна ІІІ дослідна
Солома, кг 1,5 1,5 1,5 1,5
Зерносуміш, кг 2,0 2,0 2,0 2,0
Силос, кг 35 35 35 35
Меляса, кг 1,0 1,0 1,0 1,0
У раціоні міститься:

обмінної енергії, МДж
кормових одиниць, кг
перетравного протеїну, г 
сухої речовини, кг
цукру, г

119,3
9,9

942,5
12,3
875

119,3
9,9

942,5
12,3
875

119,3
9,9

942,5
12,3
875

119,3
9,9

942,5
12,3
875

Припадає перетравного 
протеїну:

на 1 МДж, г
на 1 кормову одиницю, г
на 1 кг сухої речовини, г

7,9
95,2
76,6

7,9
95,2
76,6

7,9
95,2
76,6

7,9
95,2
76,6

За рахунок спожитих кормів було одержано наступну кіль-
кість продукції в заключному періоді на однакових кормах 
(табл. 5).
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Таблиця 5

інтенсивність росту бугайців (М±m, п = 12)

Показник
Групи тварин

контрольна І дослідна ІІ дослідна ІІІ дослідна

Кількість тварин, гол. 12 12 12 12
Жива маса, кг: 

на початок досліду 
на кінець основного 
періоду

462,6±2,1
490,7±2,0

467,7±1,5
505,8±2,4

469,0±2,7
503,8±1,5

475,0±2,1
511,5±1,8

Приріст:
загальний, кг
середньодобовий, г
± до контролю, г

28,1±1,5
718±61,0

-

34,1±2,0
872±81,5

154

34,8±2,5
892±50,0

174

36,5±1,7
936±45,3

218
Критерій вірогідності, Р - P < 0,01 P < 0,01 P < 0,01
Витрачено кормів на 1 
кг приросту, к. од.

13,8 11,3 11,1 10,6

За даними таблиці 5 видно, що протягом 39 днів заключного 
періоду на раціоні, прийнятому в господарстві, середньодо-
бові прирости бугайців ІІІ дослідної групи становили 936 г, що 
більше на 218 г (30,4%), 174 г (4,9%) і 154 г (7,3%) відповідно до 
контроль ної, ІІ і І дослідних груп.

Витрати кормів в ІІІ дослідній групі, яким в основному періоді 
згодовували сінаж, силос кукурудзяний, зелену масу в комбінації, 
в заключному періоді становили 10,6 кормових одиниць на 1 кг 
приросту, що на 3,2 к.од. менше від тварин контрольної групи.

Установлено, що відгодівельні якості бугайців при різних 
типах годівлі при переході на літній раціон, прийнятий в госпо-
дарстві, середньодобові прирости збільшувалися і становили 
936 г, що на 218 г (30,4%) більше від ровесників-аналогів, яким в 
основний період згодовували окремо силос.

Нами було вивчено основні показники концентрації обмінної 
енергії, фактичне споживання енергії та сухої речовини на 100 кг 
живої маси бугайців за періоди досліду. Дані наведені наведені в 
таблиці 6.

Наведені в таблиці 6 дані свідчать про те, що споживання на 
100 кг живої маси обмінної енергії у бугайців ІІІ дослідної групи 
в основному періоді становило 20,2 МДж, що на 7,0 МДж (7,4%) 
менше від ровесників-аналогів контрольної групи.
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Таблиця 6
концентрація обмінної енергії та сухої речовини  

на 100 кг живої маси

Групи

При-
ріст за 
період 

досліду, 
кг

Кон-
центрація 
обмінної 
енергії на 
1 кг сухої 
речовини

Витрати на 1 кг 
приросту

Споживання на 
100 кг живої маси

обмінної 
енергії, 
МДж

кормо-
вих оди-
ниць, к. 

од.

об-
мінної 
енергії, 
МДж

сухої ре-
човини, 

кг

Основний період (64 дні)
Контрольна 52,6 9,1 126 11,2 27,2 2,9
І дослідна 61,1 7,8 146 9,5 24,8 3,2
ІІ дослідна 63,5 8,3 120 9,3 25,6 2,8
III дослідна 71,5 9,0 96 7,9 20,2 2,2

Заключний період (39 днів)
Контрольна 28,1 9,7 166 13,8 33,9 3,5
І дослідна 34,1 9,7 137 11,3 27,1 2,8
ІІ дослідна 34,8 9,7 134 11,1 26,6 2,7
III дослідна 36,5 9,7 127 10,6 24,8 2,6

Отже, витрати обмінної енергії на 1 кг приросту живої маси 
у бугайців ІІІ дослідної групи становили 96 МДж при витратах 
7,9  кормових одиниць з концентрацією обмінної енергії в 1 кг 
сухої речовини 9,0 МДж, що сприяло зменшенню споживання 
сухої речовини на 100 кг живої маси для одержання дешевої 
яловичини в умовах передгір’я Карпат.

Таблиця 7
витрати енергії, сухих речовин, протеїну кормів  

і концкормів на 1 кг приросту живої маси

Показник Групи тварин
контрольна І дослідна ІІ дослідна ІІІ дослідна

Обмінна енергія, МДж 126 116 120 96
Суха речовина, кг 13,7 14,9 13,4 10,6
Кормові одиниці, кг 11,2 9,5 9,3 7,6
Перетравний протеїн, г 985 817 834 724
Концкорми, кг 2,4 2,1 2,0 1,8

Установлено (табл. 7), що бугайцями ІІІ дослідної групи на 
1 кг приросту живої маси витрачено обмінної енергії 96,0 МДж, 
сухої речовини – 10,6 кг, кормових одиниць – 7,6; перетравного 
протеїну – 724 та концкормів – 1,8 кг.
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Таким чином, в умовах передгір’я Карпат при згодовуванні 

тваринами в комбінації сінаж, силос, зелена маса зменшується 
обмінна енергія на 30 МДж на 1 кг приросту при зменшенні на 
0,6 кг концкормів та зменшенні на 261 г перетравного протеїну.

висновки. 1. Використання в раціонах сінажу та силосу 
в комбінації послужило одержанню живої маси 475 кг у віці 
18 місяців у бугайців симентальської породи комбінованого 
напрямку продуктивності на заключній відгодівлі в літньому 
періоді при стійловому утриманні з використанням в раціонах 
соломи – 1,5 кг, зерносуміші – 2,0; сінажу – 13, силосу кукурудзя-
ного – 18 кг в умовах передгірної зони регіону.

2. У передгір’ї Карпат при заключній відгодівлі в літній стій-
ловий період бугайцям використовували за масою кормів в раціоні 
(у кг): сінажу – 8,0; силосу – 12,0; зеленої маси – 11,0; зерносуміші 
– 2,0 та соломи – 1,5 кг. При цьому збільшуються середньодобові 
прирости до 1117 г, що більше на 259 г (36%), з витрачанням на 
1 кг приросту живої маси обмінної енергії 96 МДж, сухої речо-
вини – 10,6 кг, кормових одиниць – 7,9 кг, перетравного протеїну 
– 724 г та 1,8 кг концкормів, що менше відповідно на 30; 3,1; 3,3; 
261 та 0,6 від аналогів контрольної групи.

3. Вивчено, що протягом 39 днів заключного періоду на 
раціоні, прийнятому в господарстві, середньодобові прирости 
бугайців ІІІ дослідної групи становили 936 г, що більше на 218 г 
(30,4%), на 174 г (4,9%) і на 154 г (7,3%) відповідно до контрольної, 
ІІ і І дослідних груп з витратами кормів на 1 кг приросту відпо-
відно менше на 3,2 к. од., 0,7 і 0,5 к. од.

4. Споживання на 100 кг живої маси обмінної енергії у 
бугайців, в раціоні яких знаходився сінаж, силос та зелена маса, 
становить 20,2 МДж, що на 7,0 МДж (7,4%) менше від контролю 
і 2,8 кг сухої речовини при витратах 7,9 кормових одиниць з 
концентрацією обмінної енергії в 1 кг сухої речовини 9,0 МДж, 
що сприяло зменшенню споживання сухої речовини на 100 кг 
живої маси.
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Аннотация. Приведены результаты исследований по разработке 
различных моделей рационов с использованием круглогодичных однотипных 
кормов при заключительном откорме бычков симментальской породы ком-
бинированного направления продуктивности, что позволяет производить 
дешевую и качественную говядину в предгорной зоне Западного региона Кар-
пат. Исследованиями установлено, что в течение 64 дней летнего стойло-
вого основного периода опыта среднесуточные приросты бычков III опытной 
группы составили 1117 г, что при P < 0,001 больше на 295 г (35,9%) от ровесни-
ков-аналогов контрольной группы, в рационе которых находился отдельно си-
лос из кукурузы. Замена силосом и сенажом в рационах молодняка зеленых кор-
мов в летнем стойловом периоде обеспечивает их физиологическую потреб-
ность в сухом веществе, способствует уменьшению суточной массы кормов 
на 5-7,1% с одновременным снижением концентрации энергии в 1 кг прироста. 
Установлено, что в течение 39 дней заключительного периода на рационе, 
принятом в хозяйстве, среднесуточные приросты бычков III опытной группы 
составляли 936 г, что больше на 218 г (30,4%), на 174 г (4,9%) и на 154 г (7,3%) 
соответственно с контрольной, II и I опытной группами с расходованием 
кормов на 1 кг привеса соответственно меньше на 3,2 к. ед., 0,7 и 0,5 к. ед.

Ключевые слова: рацион, среднесуточные приросты, сухое вещество, 
обменная энергия, живая масса, животные, содержание.


