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Аннотация. Исследовано влияние различных уровней серы (0,2; 0,3; 0,4 
и 0,5%) в виде сульфата натрия и фонового уровня селена (0,2 мг/кг сухого 
вещества рациона) на биохимические показатели мяса молодняка кроли-
ков. Оптимальная доза селена была установлена в научных экспериментах, 
которые проводили Сивик Т.Л. и Косяненко Е.М. Используя их данные, мы 
провели эксперименты и исследовали разные уровни серы на фоне оптималь-
ной дозы селена.

По комплексной оценке оптимальная доза серы – 0,4% при уровне селена 
0,2 мг/кг сухого вещества рациона, а скармливание полнорационных комби-
кормов с оптимальным содержанием серы и селена приводит к улучшению 
биохимических показателей мяса кроликов.

Ключевые слова: кролики, корм, рацион, питание, сера, селен, мясо, 
технология содержания.
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Annotation. The results of research conducted by the selection of economic eval-
uations repair beef heifers symentalu new generation growing at different levels with 
the maximum use of pasture conditions in forest-steppe zone of Chernivtsi region. 
It is proved that growing heifers to repair pidsysi in summer using high-level feeding 
improves energy growth by 12,4% when paying feed products 4,8 feed units. Found 
that the most oblique body length was in heifers and first experimental group was 
98,5 cm, 1 cm greater than the second experimental group peers. Received blood 
biochemical data that are experimental groups of animals contained more than 
0,15  million. Mm erythrocytes, hemoglobin 0,15% to 0,15% and 0,16 protein. In 
experimental animal blood of -11 was slightly higher alkaline reserve and carotene 
content. It was established that the use of different technologies of feeding heifers 
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zone type symentalu meat at high feeding reach live weight at 19 months of age – 
448 kg that (12,8%) than for peers – analogues that were feeding at the secondary 
level in terms of forest-steppe zone of Bukovina.

Keywords: heifers, diet, performance, body length, hemoglobin
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домчого науково-дослідного відділу (опорний пункт) Національної акаде-
мії наук України при Вижницькій ветлабораторії

селекціЙно-господарська оцінка реМонтних 
телиць М’Ясного коМолого сиМенталу нової 

генерації при ріЗних рівнЯх вирощуваннЯ  
З МаксиМальниМ використаннЯМ культурних 

пасовищ в уМовах Західного регіону буковини
Наведено результати досліджень з проведеної селекційно-господарської 

оцінки ремонтних телиць м’ясного сименталу нової генерації при різних 
рівнях вирощування з максимальним використанням пасовищ в умовах Лі-
состепової зони Чернівецької області. Доведено, що вирощування  ремонт-
них телиць на підсисі в літній період з використанням високого рівня годівлі  
сприяє підвищенню енергії росту на 12,4% при оплаті корму продукцією 
4,8  кормових одиниць. Установлено, що найбільша коса довжини тулу-
ба була у телиць першої дослідної групи і склала 98,5 см, що 1 см більше за 
ровесників другої дослідної групи. Отримано біохімічні дані крові, які в до-
слідних групах тварин містили більше на 0,15 млн. мм еритроцитів; 0,15% 
гемоглобіну та 0,16% білка. У крові тварин II дослідної групи був дещо ви-
щий лужний резерв та вміст каротину. Установлено, що при використанні 
різних технологій годівлі телиць зонального типу м’ясного сименталу при  
високому рівні годівлі вони досягають живої маси у 19-місячному віці 448 кг, 
що на 12,8% більше за ровесників-аналогів, які були на середньому рівні годів-
лі в умовах Лісостепової зони Буковини.

Ключові слова: телиці, раціон, продуктивність, довжина тулуба, гемо-
глобін, годівля, жива маса, корм, тварини, технологія.

постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. В умовах 
ринку потребується нових підходів в стратегії ведення м’ясного 
скотарства, зокрема пошуків шляхів виробництва дешевої, 
якісної та високорентабельної, конкурентоспроможної ялови-
чини в лісостеповій зоні західного регіону України.

У теперішніх умовах існуючі технології виробництва ялови-
чини не дають змоги максимально реалізувати генетичний 
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потенціал продуктивності м’ясної худоби через дорогі технології 
годівлі і утримання в господарствах різних форм господарю-
вання даного регіону [3-7].

Нині повноцінну годівлю худоби можна організувати тільки 
за наявності об’єктивних деталізованих норм годівлі, достат-
ньої кількості високоякісних кормів та підкормок, які могли 
б забезпечити потребу тварин в усіх необхідних елементах 
живлення. 

З огляду на це, теоретичні питання організації повноцінної 
годівлі худоби м’ясних порід та типів великої рогатої худоби в 
Україні вивчені дуже мало, досі не існує жодної солідної вітчиз-
няної наукової праці, яка б розкривала загальну суть та усі необ-
хідні складові класичної технології ведення м’ясного скотарства, 
а практичний досвід майже відсутній. Тому розробка теоре-
тичних і практичних аспектів систем повноцінної годівлі худоби 
м’ясних порід для різних природно-кліматичних зон України є 
актуальною [2, 4, 7].

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатко-
вано розв’язання даної проблеми У науковій зоотехнічній літе-
ратурі є багато матеріалів щодо технології годівлі і утримання 
м’ясної худоби в різних регіонах України [8].

Проте відомості про ефективність різних перспективних 
енергозберігаючих технологій годівлі і утримання м’ясної худоби 
з використанням максимально культурних пасовищ в різних 
зонах Карпатського регіону, а особливо в передгірній частині, 
практично відсутні і не вивчалося вченими в минулому.

Із зменшенням кількості жуйних тварин, яких вирощують 
на м’ясо, зменшилося і виробництво яловичини, знизилися 
середньо добові прирости, здавальна жива маса та реалізація 
продукції тварин в лісостеповій і передгірній зоні південно-
західного Лісостепу України.

Тому головною метою наших досліджень послужило вивчення 
формування м’ясної продуктивності телиць м’ясного сименталу 
на фоні різних технологій годівлі та утримання з максимальним 
використанням культурних пасовищ та інтенсивних раціонів 
при зниженні на 15-20% концкормів до норми для одержання 
конкурентоспроможної високоякісної яловичини.
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Матеріал і методика досліджень. Для проведення науково-
господарського досліду в ДП “Рокитне“ СТОВ “Авангард” 
с.  Рокитне Новоселицького району Чернівецької області було 
відібрано 2 групи телиць-аналогів створюваного буковинського 
типу м’ясного сименталу нової генерації по 8 голів в кожній із 
середньою живою масою на початок досліду 30-35 кг згідно 
розробленої схеми досліджень.

Перша дослідна група у першому періоді вирощування 
(зимовий) отримувала основний раціон (ОР): цільне молоко, 
сіно, сінаж, зерносуміш; у другій дослідній у вище сказаному 
періоді в раціоні було сіно, цільне молоко, сінаж та стартерний 
комбікорм вітчизняного виробництва. У літньому періоді дані 
групи отримували зелені корми зеленого конвеєру культурних 
пасовищ (перша група), а друга – зелені корми зеленого конвеєру 
пасовищ + уведення внутрім’язево стимулятору росту один раз в 
місяць. При вирощуванні у другому періоді узимку перша група 
у раціонах отримувала сіно, силос, зерносуміш, а друга дослідна – 
сіно, стартерний комбікорм + премікс + (сінаж 50% + силос 50%). 
Третій період вирощування припав на літній період. У раціонах 
дослідних тварин знаходилися зелені корми зеленого конвеєру 
культурних пасовищ, а в другій дослідній так само, як у першій, 
тільки підгодівля комбікормом.

Утримання телиць в стійловий літній період прив’язне. Напу-
вання тварин влітку – з природних водопоїв. Роздавання силосу 
– підводами два рази на добу в зимовий період. Тип годівлі – 
силосно-сінажно-концентратний. Згодовування комбікорму в 
сухому вигляді один раз на добу. Груповий облік спожитих кормів 
проводився шляхом зважування кормів і їх залишків. Потребу 
в обмінній енергії вираховували на основі оцінки фактичної 
поживності кормів з урахуванням концентрації доступної для 
обміну енергії на 1 кг сухої речовини корму.

Раціони для піддослідних телиць складали на основі даних 
хімічного аналізу використаних кормів. Кількість спожитих 
кормів по групах встановлювали контрольною годівлею за два 
суміжні дні один раз на тиждень. У процесі досліду раціони коре-
гувались з урахуванням віку та живої маси телиць. Контроль 
за інтенсивністю росту тварин здійснювали індивідуальними 
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зважуваннями на початку досліду, кожного місяця – контрольне 
зважування і в кінці облікового періоду [3, 6].

За результатами обліку та використання кормів, заробітної 
платні на утримання тварин та інших витрат, а також виручки від 
реалізації тварин розраховували собівартість продукції, еконо-
мічну ефективність вирощування тварин, окупність витрат, 
чистий прибуток і рівень рентабельності.

Телиці усіх груп вирощували за технологією м’ясного скотар-
ства. До 7-місячного віку дослідні тварини на підсисі утриму-
валися з матерями-годувальницями. Після відлучення тварин 
вирощували при однакових умовах годівлі та утримання. 
Раціони складали, виходячи із запланованого приросту живої 
маси залежно від віку та пори року. Основними кормами годівлі 
дослідних тварин були кукурудзяний силос, сінаж, зелена маса 
природних та культурних пасовищ, сіно і концентровані корми 
(25-30% за структурою взимку) [1, 2].

Лінійний розвиток піддослідних тварин визначали при досяг-
ненні телицями віку 210 днів.

Перед постановкою досліду тваринам проводили клінічне 
обстеження та визначали біохімічні показники у сироватці крові, 
які слугували вихідними параметрами для проведення дослід-
ного періоду. Кров для дослідження брали зранку (до годівлі 
тварин) на початку та в кінці основного періоду.

Морфологічні дослідження крові визначали за кількістю 
еритроцитів (методом підрахунку у камері з сіткою Горяєва) та 
лейкоцитів (виведенням лейкограми), визначенням концентрації 
гемоглобіну (за загальноприйнятою методикою А.М. Кудрявцева 
(1974) та І.П. Кондракіна).

Перед дослідженнями у підготовчий період тривалістю 
25 днів велася робота по формуванню груп і адаптації тварин до 
умов досліду та пасовищ. У цей період на фоні однакової годівлі 
перевіряли аналогічність груп за продуктивністю та інтенсив-
ністю росту. З врахуванням одержаних даних уточнювали склад 
дослідних груп.

Зміни живої маси телиць визначали за даними контрольних 
зважувань в кінці зимово-стійлового періоду і при виході на 
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пасовища. Дослідження проводилися в умовах близьких до 
виробничих.

виклад основного матеріалу дослідження. Зміни в живій 
масі дослідних телиць наведено в табл. 1.

Таблиця 1
інтенсивність росту ремонтних телиць (М+м, n = 8)

Показник

Дослідні групи
рівень годівлі телиць

середній високий
I II

Кількість нащадків, гол. 8 8
Жива маса, кг:

на початок досліду
на кінець звітного періоду

31,8±1,8
401,0

32,2±1,3
448,5

Приріст:
загальний, кг
середньодобовий, г

369,2
637,6

416,3
718,0

% до дослідної I - 12,6
Критерій вірогідності, Р - Р < 0,001
Витрати корму на 1 кг приросту, к. од. 5,2 4,8

Дослідженнями встановлено (табл. 1), що протягом 579 днів 
основного періоду досліду телички ІІ-ї дослідної групи отримали 
середньодобові прирости 798,1 г, що на 88,2 г (12,6%) більше за 
ровесниць, які знаходилися на середньому рівні годівлі в умовах 
лісостепової зони області.

Установлено, що затрати корму на 1 кг приросту у II дослідній 
групі становили 4,8 кормових одиниць, що на 0,4 к. од. менше за 
ровесниць I-ї дослідної групи. 

Таким чином, дослідженнями доведено, що вирощування 
ремонтних телиць на підсисі в літній період з використанням 
високого рівня годівлі сприяє підвищенню енергії росту на 12,4% 
при оплаті корму продукцією 4,8 кормових одиниць в умовах 
господарства, яке розташоване в лісостеповій зоні Чернівецької 
області. 

На початку досліду в дослідних тварин було взято кров на 
біохімічні дослідження, результати яких наведено в табл. 2. 
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Таблиця 2

показники крові ремонтних телиць (М±m, п = 3)

Показник Дослідні групи
I II 

Еритроцити, млн. мм3 5,11±0,09 5,26±0,07
Гемоглобін, г% 9,15±0,06 9,30±0,09
Загальний білок, % 7,14±0,11 7,37±0,19
Цукор, мг 55,5±0,09 61,4±0,80
Лужний резерв, мг % 488±8,0 490±8,9
Сечовина, мл 2,63±0,18 2,80±0,121
Кальцій, мг 11,5±0,44 11,9±0,34
Фосфор, мг 6,4±0,4 6,4±0,13
Каротин, мг 0,309±0,11 0,31±0,01

При включенні до раціонів в літній період розробленого влас-
ного комбікорму встановлено, що в II дослідній групі тварини 
містили більше на 0,15 млн. мм3 еритроцитів; 0,15% гемоглобіну 
та 0,16% білка у порівнянні з I дослідною групою. Проте в крові 
тварин II дослідної групи був дещо вищий лужний резерв та 
вміст каротину. За рештою показників крові окремих груп тварин 
різниці не було відмічено.

З метою підвищення темпів селекційного прогресу в 
базових господарствах вирощували усіх придатних для відтво-
рення м’ясних телиць, які відповідали параметрам за ростом і 
розвит ком з тим, щоб після оцінки за власною продуктивністю 
щорічно вводити не менше 25% високопродуктивних первісток 
на кожні 100 корів.

У дослідженнях вивчали закономірності взаємозв’язку між 
промірами та показниками живої маси телиць. Результати дослі-
джень наведені в таблиці 3. 

Таблиця 3
проміри ремонтних телиць (см)

Проміри

Дослідні групи
I II

групи телиць за віком, місяці
1-й 3-й 9-й 1-й 3-й 9-й

1 2 3 4 5 6 7
Висота в:

холці 71,3 81,5 97,4 72,5 80,4 95,8
спині 74,3 82,7 97,1 75,5 81,5 97,4
крижах 75,7 85,3 100,6 78,2 86,4 101,3
Глибина грудей 27,5 32,5 41,3 27,4 32,7 41,8
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Продовження табл. 3
1 2 3 4 5 6 7

Ширина:
грудей за лопатками 15,89 18,6 25,8 15,9 18,9 26,3
в клубах 15,4 19,5 27,6 14,8 18,8 27,5
в кульшових зчленуваннях 20,1 22,2 28,3 20,4 22,2 28,5

Коса довжини:
тулуба палкою 68,4 75,2 98,5 68,9 75,8 97,5

лінійкою стрічкою заду 71,6
20,8

85,2
24,5

119,1
30,5

71,8
20,8

85,8
24,7

108,5
30,2

Обхват:
грудей за лопатками 78,3 91,4 121,2 78,6 93,5 120,2
п’ясті 10,6 11,1 12,8 10,5 10,6 112,6

Установлено, що найбільша коса довжини тулуба (98,5 см) 
була у телиць першої дослідної групи, що на 1 см більше за ровес-
ників другої дослідної групи.

Більш детальне уявлення про зміну з віком пропорцій тіла 
тварини можна одержати за допомогою індексів будови тіла 
дослідних телиць за ряд вікових періодів вирощування (табл. 4) 

Таблиця 4
індекси тілобудови дослідних телиць, %

Показник

Дослідні групи Середнє 
по індексах 
в 9 місяців

I II
вік у місяцях

3-й 9-й 3-й 9-й
Широкогрудості 241 28,7 25,4 29,1 28,9
Глибокогрудості 588 65,7 59,2 66,6 65,7
Грудний 605 63,7 59,7 64,1 63,9
Тазогрудний 992 96,2 98,7 97,5 96,8
Формат таза 113 104,0 117,4 105,5 104,7
Костистості 140 14,8 14,1 15,3 15,1
Збитості 120 122,9 122,3 123,3 123,1
Розтягнутості 944 100,8 95,3 101,9 101,3
Перерослості 108 103,3 100,8 104,7 104,0
Довгоногості 583 56,3 57,9 57,6 56,9
Ейрисомії 115,2 123,9 115,9 124,6 124,2

Результати дослідження динаміки індексів тілобудови (табл. 4) 
свідчать про зменшення з віком індексу довгоногості. Так, дове-
дено, що індекси широкогрудості, глибокогрудості, ейрисомії, 
збитості та грудний у телиць з віком збільшується, а формату таза 
та тазогрудний зменшується, інші ж індекси з віком змінюються 
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неістотно. Індекс костистості, який характеризує розвиток кістяка і, 
зокрема, ступінь міцності кінцівок, був вищим у телиць, які знахо-
дилися на високому рівні годівлі (0,6%).

Проведеними дослідженнями екстер’єру м’ясних телиць 
у віковій динаміці визначено, що в двох дослідних групах за 
розвит ком більшості статей їх тулуба вони значною мірою 
наближаються до вимог щодо м’ясних тварин, уже починаючи 
з 3-9-місячного віку. Це досить масивні тварини з масивним 
тулубом, добре розвиненою тазостегновою частиною при пропо-
рційно розвиненій голові.

висновки. Дослідженнями доведено, що при використанні 
різних технологій годівлі телиць зонального типу м’ясного 
сименталу при високому рівні годівлі вони досягають живої маси 
у 19-місячному віці 448 кг, що на 12,8% більше за ровесників-
аналогів, які були на середньому рівні годівлі в умовах лісосте-
пової зони Буковини.
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Аннотация. Приведены результаты исследований по селекционно-хо-
зяйственной оценке ремонтных телок мясных симменталов нового поколе-
ния при различных уровнях выращивания с максимальным использованием 
пастбищ в условиях лесостепной зоны Черновицкой области. Доказано, что 
выращивание ремонтных телок на подсосе в летний период с использова-
нием высокого уровня кормления способствует повышению энергии роста 
на 12,4% при оплате корма продукцией 4,8 кормовых единиц. Установле-
но, что наибольшая косая длины туловища была у телок первой опытной 
группы и составила 98,5 см, что на 1 см больше ровесников второй опытной 
группы. Получены биохимические данные крови, которые в опытных группах 
животных содержали больше на 0,1 млн. мм3 эритроцитов; 0,15% гемоглобина 
и 0,16% белка. В крови животных II опытной группы был несколько выше ще-
лочной резерв и содержание каротина. Установлено, что при использовании 
различных технологий кормления телок зонального типа мясных симмента-
лов при высоком уровне кормления они достигают в 19-месячном возрасте 
живой массы 448 кг, что на 12,8% больше, чем ровесники-аналоги, которые 
были на среднем уровне кормления в условиях лесостепной зоны Буковины.

Ключевые слова: телки, рацион, продуктивность, длина туловища, 
гемоглобин, кормление, живая масса, корм, животные, технология.
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exterior-ConstitUtional peCUliarities  
of animals of Ukrainian blaCk and white and 

red and white dairy breeds in terms of podillia.
Annotation. It was held a comprehensive study of animal exterior of 

Ukrainian black and white and red and white dairy breeds. By appropriate value of 
measurements it was set indices of body structure of experimental animals. The cows 
of Ukrainian black and white and red and white dairy breeds and breeds heifers of 
these species were the objects of the research, selected on the basis of counterparts.

 It is found that the height of the rumps and the width of buttocks of Ukrainian 
black- and-white cow of dairy breed dominated cows of Ukrainian red and white 
dairy cattle by 4,3 cm and 3,8 cm, respectively. These are important exterior features 
of a linear system of evaluation of dairy cattle because a wide rear provides a large 
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