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Аннотация. Описаны породы, популяции и кроссы цесарок, их 
хозяйственные и продуктивные качества, особенности содержания и ухо-
да. Содержать цесарок выгодно, у них крепкое здоровье. При плохом, не-
сбалансированном и недостаточном кормлении цесарок уменьшается их 
продуктивность – яйценоскость и прирост живого веса (отрицательны), 
наступает бесплодность. Наилучше кормить цесарок полнорационным 
комбикормом промышленного производства. Продовольственная и сельско-
хозяйственная организация ООН (ФАО) определила мясо и яйцо цесарок как 
ценные, высококачественные пищевые продукты для человека. 

Ключевые слова: цесарка, порода, выращивание, корм, рацион, пита-
тельность, выгулы, пастбища, клетки, яйцо, мясо. 
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Annotation. According to the research period of 1 kg increase in body weight of 
the animals first took 8,58 feed units. At 3 months of age dry matter intake was equal 
to 3,29 kg bulls Ukrainian black-motley of a lactic and Ukrainian red-motley of a 
lactic breeds – 2,71 kg. At 6 months of age the amount of dry matter intake decreased 
to 2,64-2,99 kg. At 12 months of age the best digestibility of dry and organic matter 
differed Ukrainian red-motley of a lactic breed.

Young cattle species at different stages of growth and development used dif-
ferently feed nutrients and therefore give different live weight gain. During the first 
three months average young cattle in the control group consisted of 512 g, the second 
– 149 grams more. In pislyamolochnyy period increments bulls Ukrainian black-
motley of a lactic breed were at 679 g, Ukrainian red-motley of a lactic breed – at 
4,08% higher.
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With its high population growth, animal Ukrainian red and white dairy cattle 

characterized by high digestibility of protein and fat, which amounted to 69,9 and 
65,9%. Ration dry matter digested calves in the control group at 68,8%, which is 
2,5% lower than the second experimental group counterparts. Digestibility of organ-
ic matter in animal Ukrainian black-motley of a lactic breed equaled 69,57%, which 
is 1,94% lower digestibility Ukrainian red-motley of a lactic animals. Significant dif-
ferences on digestibility of nutrients between groups of animals not found that could 
explain the monotony of diet and the same technology growing experimental calves, 
which is not made fully manifest its genetic potential.

Keywords: young animals, cattle, nutritious substances, overdone, fodder units, 
protein.
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перетравність поживних речовин  
бугаЙцЯМи Молочних порід

Наведено результати досліджень з перетравності поживних речовин 
та споживання сухої речовини молодняком худоби молочних порід. Установ-
лено, що при високих приростах бугайці української червоно-рябої молочної 
породи краще перетравлювали органічні речовини кормів, витрачаючи мен-
ше кормових одиниць (7,96) та протеїну (861 г) на 1 кг приросту.

Ключові слова: молодняк, худоба, поживні речовини, перетравність, 
кормові одиниці, протеїн.

постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. Розвиток 
галузі скотарства неможливий без врахування впливу комплек су 
паратипових факторів на продуктивність тварин, зокрема 
годівлі. Процес її організації постійно вдосконалюється з вико-
ристанням нових кормів і кормових добавок, преміксів, типу, 
рівня та режиму годівлі тощо. Живлення, як постійно діюча на 
організм умова навколишнього середовища, принципово відріз-
няється від інших факторів. Перетравність поживних речовин є 
основною оцінкою годівлі тварин. На перетравність поживних 
речовин кормів впливають чинники, які залежать від організму 
тварин (генотип, вік, вгодованість, фізіологічний стан, фізичне 
навантаження тощо) і ті, що пов’язані безпосередньо з кормами 
(підготовка до згодовування, структура та збалансованість 
раціо нів, рівень, тип, кратність годівлі, вологість кормосуміші 
та ін.).
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Вивчення перетравності основних поживних речовин молод-
няком великої рогатої худоби має важливе теоретичне та прак-
тичне значення [1, с. 41].

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат-
ковано розв’язання даної проблеми. Важливим технологічним 
ланцюгом виробничого процесу відгодівлі молодняку великої 
рогатої худоби залишається режим годівлі тварин. На сучасному 
етапі розвитку сільськогосподарського виробництва важливим 
питанням є покращення якості м’яса, підвищення виходу 
основ них поживних речовин в їстівних частинах організму 
тварин та високий коефіцієнт конверсії протеїну рослинних 
кормів в білок тваринного походження [2, с. 14]. Поживні речо-
вини кормів, які потрапили в організм, піддаються впливу травної 
системи, проходять структурні перетворення, використовуються 
організмом, а частково виділяються з організму в навколишнє 
середовище – проходить безперервний їх обмін [3, с. 64; 4, с. 15].

Метою досліджень було порівняння споживання сухої речо-
вини та перетравності поживних речовин молодняком україн-
ської чорно-рябої молочної, української червоно-рябої молочної 
порід 

Матеріал і методика досліджень. За принципом аналогів 
сформували дві групи бугайців (n = 15 голів), з яких перша – україн-
ська чорно-ряба молочна порода, друга – українська червоно-
ряба молочна [5]. Піддослідних тварин утримували в аналогічних 
умовах племзаводу ТОВ ІВК «Рідний край» Ізяславського району 
Хмельницької області від народження до 18-місячного віку. 

У завдання балансових фізіологічних дослідів входило 
вивчення використання поживних речовин в організмі 
під дослідних тварин вказаних порід. При цьому визначали пере-
травність сухої речовини та її складових: білків, жирів та ін. Для 
проведення фізіологічних досліджень відбирали по три типових 
бугайці з кожної групи. Тривалість підготовчого періоду стано-
вила 5-7 днів, перехідного – 3, облікового – 7-8 днів. 

У період досліду був індивідуальний облік спожитих кормів 
і виділеного калу з відбором середніх проб для аналізу, для чого 
відбирали залишки корму і виділення у кількості 10% від загаль-
ного. В якості консерванту використовували п’ятивідсотковий 
розчин соляної кислоти у кількості 10% від маси калу. Середні 
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проби герметично закривалися з тим, щоб не допустити випаро-
вування.

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрун-
туванням отриманих наукових результатів. У період досліджень 
тваринам згодовували корми, вироблені у господарстві. Годівля 
була аналогічною і розрахована на одержання середньодобових 
приростів на рівні 900-1000 г. У структурі раціонів молочного 
періоду зелені корми займали 11,3%, грубі – 20,1; концентро-
вані – 32,0 та незбиране молоко – 36,6%, оскільки це був літній 
період року. У 3-місячному віці з раціонів виключили незби-
ране молоко. У післямолочний період раціони включали в себе 
сіно, силос, сінаж і концентрати, а в заключний період відгодівлі 
піддослідним тваринам, крім кормів зеленого конвеєру, згодову-
вали ще кормову мелясу та концентровані корми. 

За дослідний період на 1 кг приросту живої маси тваринами 
першої групи витрачено 8,58 кормових одиниць, другої – на 7,23% 
менше. У продуктивному використанні перетравного протеїну 
спостерігалася аналогічна картина, що пояснює вищі прирости 
у тварин української червоно-рябої молочної породи порівняно 
з ровесниками чорно-рябої породи в періоди продуктивнішого 
використання ними поживних речовин кормів.

При однаковій годівлі, за рахунок різниці у приростах живої 
маси, в розрахунку на 100 кг живої маси споживання сухої речо-
вини протягом всього піддослідного періоду вищим було в укра-
їнських чорно-рябих молочних бугайців, а нижчим – в україн-
ських червоно-рябих молочних (табл. 1).

Таблиця 1
споживання сухої речовини на 100 кг живої маси  
та середньодобові прирости піддослідних тварин

Вік, 
міс.

Групи
І ІІ

суха  
речовина, кг

середньодобові 
прирости, г

суха речовина, 
кг

середньодобові 
прирости, г

3 3,29 512 2,71 661
6 2,99 899 2,64 948
9 3,04 753 2,77 765

12 2,85 603 2,61 647
15 2,11 603 1,94 658
18 2,08 1170 1,93 1214
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У 3-місячному віці споживання сухої речовини дорівню-
вало 3,29 кг у бичків української чорно-рябої молочної породи, а 
української червоно-рябої молочної – 2,71 кг. У 6-місячному віці 
кількість споживання сухої речовини зменшилася до 2,64-2,99 кг. 
У 9-місячному віці при середньодобових приростах, вищих 700 г, 
споживання сухої речовини на 100 кг маси дорівнює 3,04 кг в 
першій групі та 2,77 – в другій. У 12-місячному віці найкращою 
перетравністю сухої та органічної речовини відрізнялися бугайці 
української червоно-рябої молочної породи. 

Загалом, слід відмітити, що молодняк досліджуваних порід 
на різних етапах росту та розвитку неоднаково використовував 
поживні речовини кормів і відповідно давав різні прирости 
живої маси.

За перших три місяці середньодобові прирости молодняку 
контрольної групи складали 512 г, другої – на 149 г більше при 
P > 0,99. У післямолочний період прирости бугайців української 
чорно-рябої молочної породи були на рівні 679 г, української 
червоно-рябої молочної – на 4,08% більші.

Аналізуючи перетравність поживних речовин раціонів 
бугайцями, видно, що у 12-місячному віці кращою перетрав-
ністю відрізнялися тварини української червоно-рябої молочної 
породи (табл. 2). 

Таблиця 2
перетравність поживних речовин бугайцями, %

Показники 12 місяців 18 місяців
І група ІІ група І група ІІ група

Суха речовина 68,79±1,01 71,24±0,73 71,73±0,83 71,45±0,85
Органічна речовина 69,57±0,76 71,51±0,71 71,58±0,69 71,36±0,63
Протеїн 67,15±0,85 69,88±0,51 70,62±0,76 70,83±0,39
Жир 63,29±0,29 65,91±2,13** 64,57±0,53 56,23±0,19
Клітковина 53,78±0,59 54,40±0,71 59,3±0,75 58,33±0,74
БЕР 74,81±0,89 76,94±0,87 76,59±0,74 77,02±0,77

Примітка: * – Р > 0,95; ** – Р > 0,99; *** – Р > 0,999

Маючи високі прирости, вищезгадані тварини характери-
зувалися високою перетравністю протеїну та жиру, яка стано-
вила відповідно 69,9 і 65,9%. Суху речовину раціонів бугайці 
контрольної групи перетравлювали на 68,8%, що на 2,5% нижче, 
ніж аналоги другої дослідної групи. Перетравність органічних 
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речовин у тварин української чорно-рябої породи дорівнювала 
69,57%, що на 1,94% менше перетравності українських червоно-
рябих молочних тварин.

Клітковина у тварин першої групи перетравлювалася на 
53,8%, що на 0,6% менше від тварин другої групи. Практично 
на однаковому рівні у всіх тварин знаходилася перетравність 
без азотистих екстрактивних речовин (БЕР). 

Клітковина у тварин першої групи перетравлювалася на 
53,8%, що на 0,6% менше від аналогів другої групи. Безазотисті 
екстрактивні речовини у чорно-рябої породи перетравлювалися 
на 74,81-76,59%, а у червоно-рябих ровесників – на 76,94-77,02% 
(рис. 1).

Рис. 1. Перетравність поживних речовин бугайцями  
в 12-місячному віці

Аналізуючи перетравність поживних речовин раціонів 
бугайцями у 18-місячному віці, видно, що суттєвої різниці між 
групами тут не встановлено. Тварини усіх груп практично одна-
ково перетравлювали суху речовину кормів.

Проте бугайці української чорно-рябої молочної породи деякою 
мірою краще використовували клітковину (59,3%) та жир (64,6%), 
тоді як перетравність протеїну та безазотистих екстрактив них 
речовин в розрізі груп коливалася незначно (рис. 2).
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Рис. 2. Перетравність поживних речовин бугайцями  
в 18-місячному віці 

висновки та перспективи подальших досліджень. 
Молодняк української червоно-рябої молочної породи найкраще 
використовував поживні речовини кормів порівняно з ровесни-
ками української чорно-рябої молочної породи. Це підтверджено 
вищими середньодобовими приростами та меншими витратами 
кормових одиниць і перетравного протеїну на 1 кг приросту 
живої маси. 

Суттєвої різниці за перетравністю поживних речовин між 
групами тварин не встановлено, що можна пояснити одно-
манітністю раціонів та однаковою технологією вирощування 
під дослідного молодняку, а це не дало повною мірою проявитися 
його генетичному потенціалу.
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Аннотация. Представлены результаты исследований по переварива-
нию питательных веществ и потреблению сухого вещества молодняком 
молочных пород. Установлено, что при высоких приростах бычки украин-
ской красно-пестрой  молочной породы лучше переваривали органические 
вещества кормов, тратя меньше кормовых единиц (7,96) и протеина (861 г) 
на 1 кг прироста.

Ключевые слова: молодняк, скот, питательные вещества, перевари-
мость, кормовые единицы, протеин.
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Annotation. The study lies in comparing the accuracy of prediction the dry 
matter consumption by cows in different equations. In our study we investigated the 
regularity of dry matter consumption by cows from two, three, four or more factors; 
comparing the effectiveness of these equations we came to conclusion that the most 
effective equation is 5. The dependence of forage dry matter consumption of body 
weight, average daily gain, metabolic energy concentration, average daily yield of 4% 
milk and lactation week is considered in equations.

After examining the dry matter consumption by the proposed equation one 
should note that by live weight of 400 kg, equation 1 by 5,1% is dominated, while 
since weight 450-700 kg (Equation 2) the dry matter consumption was lower by 4,8-
15,9%, which is probably compensated by higher concentration of metabolic energy 
and nutrients.

Analyzing the dry matter consumption by the proposed equation one should 
conclude that for the yield of 30 kg of 4% milk the results are closest to the equation 
proposed by Ukrainian equations, whereby for the live weight of 400 the proposed 
equation is dominated by Ukrainian – 19,8%, while with the growth of live weight 
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