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УДК. 636.2.082. 2.11.  

 

ЩЕДРИЙ ПОДАРУНОК НАУКОВЦІВ СЕЛЕКЦЕОНЕРІВ БУКОВИНИ 

ДЛЯ ФЕРМ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ  

 

Калинка А.К., завідувач відділом  

селекції, розведення, годівлі та технології 

виробництва тваринницької продукції 

канд. с. – г.. наук., с. н. с., член кореспондент МАНЕБ  

Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН 

м. Чернівці, Україна 

 

ЩОБ МИНУЛІ ПОДІЇ З ПЛАНОМ ЧАСУ  

НЕ ПІШЛИ В НЕБУТТЯ.. 

( Г. ГАЛІКАРНАНСЬКИЙ) 

Історія має здатність повертатися в наше мислення. Повертається 

історія. А у ній – люди. Люди, котрі розуміли і котрі навіть не усвідомлювали, 

що саме вони і творять те, що називаємо історією. Вона їх забрала. І вона їх 

мусить вернути. 

У нашому буденному житті нині так складається, що на першому етапі 

підбиваємо підсумки, відмічаємо певні дати. Так у Буковинській державній 

сільськогосподарській дослідній станції НААН, вже 19 років крокує 

прогресивна майбутня галузь тваринництва а саме м’ясне скотарство від її 

створення та впровадження. Попередники відділу тваринництва колишньої 

Чернівецької державної сільськогосподарської дослідної станції УААН  

підготували велику плеяду науковців високого рівня, які гідно представляють 

свою дослідну станцію на всіх рівнях в минулому. 

Нині Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція 

НААН – провідна науково-дослідна установа не тільки в Чернівецькій області, 

але і в Західному регіоні України, яка створена, ще у вересні 1945 року. 

Основні напрями діяльності станції визначенні науково-технічними 

програмами колишньої УААН і диктуються проблемами виробництва 

сільського господарства, зокрема це: освоєння і впровадження науково-

обґрунтованих систем ведення тваринництва на Буковині. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В даний час селекціонери тваринники 

науковці – аграрники наукової установи  

Буковини з ведення наукового супроводу з 

роботи у м’ясному скотарстві,  якими 

сформовано 6 базових стад корів 

створюваного буковинського зонального типу 

м’ясного сименталу нової популяції, виявлено 

кращі лінії та плідники для створення нового 

типу  
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м’ясного сименталу нової генерації (Автори: А.К. Калинка (1998-2017р.р.), Ю. 

І. Голохоринський. (2005-2015р.р.),В. М. Топольницький (1998-2013р.р.); яка 

забезпечує добові прирости 850-970 г, збільшення енергії росту на 21% при 

витратах корму на 1 кг приросту 7,7 корм. од. Завдяки багаторічній 19 річній 

творчій селекційно - племінній роботі колективу вчених аграрників Буковини 

та керівників і спеціалістів базових господарств з розведення м’ясного 

сименталу, який створено вперше новий даний тип  худоби для зони 

Карпатського регіону України.  

Робота розпочата, ще у 1988 році, яка була направлена, відповідно з 

розробленої схеми схрещування, на одержання чистопорідних тварин із 

наступним розведенням їх «у собі». Тільки комплексний підхід: цілеспрямована 

селекція, створення міцної кормової бази, впровадження енергозберігаючих 

технологій забезпечило успіх при виведені вперше нового типу сименталу для 

м’ясних ферм регіону зони Карпат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До Державної комісії з апробації представлено селекційне досягнення, не 

тільки новий тип у складі симентальської  м’ясної породи, а й її структуру – 

заводські лінії: Ахілеса 369, Абрікотта 58311, Сигнала 120 та інших, які 

находяться в базових племінних господарствах регіону. 

Для тварин м’ясного сименталу нової генерації необхідні лінії характерні 

з високим генетичним потенціалом росту та продуктивності, комолості, палево 

- червоної масті, пристосованості для умов промислової технології з 

використанням природних та культурних пасовищ з бобово-злакових 

травосумішок довготривалого використання, що свідчать результати оцінки 

 

Новий тип на Буковині створювали 

шляхом класичного поглинального 

схрещування місцевого сименталу 

з бугаями симентальської м’ясної 

породи  худоби, в результаті чого 

виведено якісно дуже цінний масив 

продуктивних тварин м’ясного 

напрямку продуктивності, який 

цілком відповідає сучасним 

вимогам апробації селекційних 

досягнень у тваринництві і 

перевищує за основними 

продуктивними якостями 

мінімальні вимоги цільового 

 стандарту. 

Фото 2. Науковці автори м’ясного 

сименталу нової генерації та директор 

ДП ДГ «Чернівецьке» (Голохоринський 

Ю.І., Топольницький В.М., Калинка А.К.) 
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кращих продовжувачів ліній, в яких середньодобові прирости живої маси 

становили за період вирощування до 15-місячного віку – 850- 950г. 

У господарствах різних форм власності Буковини в яких розводиться  

м’ясний симентал худоби нової популяції з поряд із вище сказаними лініями, 

які відзначаються доброю молочністю та материнськими якостями, а їхні телята 

– високою життєздатністю та інтенсивною енергією росту в підсисний період 

вирощування (до 6-7 місяців). Тварини створюваного буковинського 

зонального типу м’ясного сименталу мають структурніформування  (7 ліній та 

26 родин)сконцентровані в трьох господарствах ДП ДГ « Чернівецьке», СВПК 

« Перемога» Герцаївського, ДП «Рокитне» СТОВ «Авангард», СІМ МЗІД 

«Гай», Новоселицького, ПП «Колосок» СВК «Зоря» Кіцманського Чернівецької 

та у трьох ПФГ «Поточище» Городенківського, ПАФ «Жуківська» Тлумацького 

та в ПП Богдан» Косівського районів Івано Франківської областей.  

Рівень рентабельності у базових господарствах складає від 5 до 

17 %,річний економічний ефект на одну голову – від 650 до 750 грн. без 

державної дотації. Успішна реалізація селекційної програми дала змогу 

одержати якісно нових тварин з високою м’ясною продуктивністю та легкістю 

отелення в умовах Буковини. Як за абсолютними, так і за відносними 

показниками відгодівельних та забійних якостей тварин створюваного 

буковинського зонального типу симентальської м’ясної породи худоби 

перевершують аналогів усіх вихідних порід в Західному регіоні України, а за 

деякими (плодючість, коефіцієнт м’ясності) відповідають світовим стандартам. 

Для нової м’ясної худоби характерна вираженість генетичної природної 

комолості із червоним забарвленням волосяного покрову та яскраво вираженою 

міцною будовою тіла, особливо задньої третини тулуба. 

Одержано вже тварин з високим генетичним потенціалом 

продуктивності: жива маса – бугаїв-плідників становить 800-950 кг, 

повновікових корів – 650-750 кг. Проведено науковцями колишнього 

Буковинського інституту агропромислового виробництва НААН, серію дослідів 

з вивчення забійних і м’ясних якостей різних породних поєднань, яких 

використовували при створенні даного типу худоби. Дослідження показують, 

що генетичний потенціал м’ясної продуктивності дуже високий, який більше на 

12; від стандарту встановленого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бугай-плідник Форест 0899, лінії Ахілеса 369

 

 

Бугайці досягають у 18-ти 

місячному віці живої маси 550-

600 кг, інтенсивність росту  

молодняка на відгодівлі – 

більше - 950 г, маса туші 

бугайців у віці 18-24 місяців – 

265-290 кг, забійний вихід 60-

61,3%. 

Тварини характеризуються 

підвищеним вмістом м’язової  
Родоначальник м’ясних комолих 

сименталів на Буковині. 
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Худоба створюванового 

буковинського зонального типу 

м’ясного сименталу худоби за цим 

показником не поступаються ні 

материнським породам, ні 

батьківськім, які переважають за 

збереженістю телят на 5,5-11,5% з 

добре пристосованістю до різних 

природно-кліматичних умов 

Карпатського регіону України, про 

що свідчать результати його 

розведення та цілорічного 

безприв’язного утримання на 

культурних пасовищах та на 

відкритих вигульно-кормових 

майданчиках. 
 

 

тканини в тушах (83,2-84,8 %) та помірним вмістом кісток (15,2 – 16,8 %). 

Вихід м’яса вищого та І сортів складає 67,2 – 71,1 %, коефіцієнт м’ясності 

5,3-6,2 кг. За цим показником тварини відповідають вимогам кращих світових 

стандартів. Високоякісна яловичина, одержана від м’ясної худоби, за 

основними органолептичними характеристиками більш соковита, ніжна і добра 

на смак. 

На інтенсивність вирощування підсисного молодняку великою мірою 

впливає молочність матерів – годувальниць м’ясних сименталів нової генерації. 

В цілому ж, молочність корів у перерахунку на 7-місячний вік теляти становить 

190-225 кг. Худоба в цілому, лінії та родини є достатньо консолідовані за 

типом, мастю, продуктивністю, технологічністю та успадковують ці 

особливості при розведенні у "в собі". Тварини нового типу компактні, 

гармонійного складу, із глибокими та широкими грудьми, рівною лінією верху, 

з добре розвинутою задньою третиною тулуба, з міцним кістяком, який 

необхідний для передгірської та гірської зони Українських Карпат. 

 Тварини без явних пороків екстер’єру. Мускулатура розвинута на усіх 

частинах тулуба, зад відзначається добрим розвитком м’язів, м’ясний, тип чітко 

виражений, не дуже об’ємистий кістяк, масть темно - червона.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порівняно з материнськими породами тварини характеризуються 

високою технологічністю. Вони відрізняються спокійним норовом. Краще 

використовують культурні пасовища, грубі та  соковиті корми. Худоба є 

невибагливою до кормів і добра адаптована до передгірської зони Карпат. 

Вивчено в племінних базових господарствах витрату кормів при 

контрольному вирощуванні бугайців на 1 кг приросту живої маси становить 

6,3-8,5 к.од. 

У 99% тварин відзначається легкість отелення та мілко плідність  

приплоду – 25-35 кг. Середній вік першого отелення корів – 28- 29 місяців. 
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Відтворювальна здатність не менше 82-87 %.В корів вона становить 6-8 

лактацій і більше, що значною мірою зумовлено не генетичними, а 

господарсько - корисними умовами. Загальний масив даного створеного типу 

м’ясного сименталу нараховує біля 2500 голів, в тому числі більше 625 корів 

нової популяції. З метою підвищення економічної ефективності розведення 

буковинського типу м’ясного сименталу планується вести селекційну роботу 

спрямовану на зростання молочності і плодючості м’ясних корів та підвищення 

ділового виходу телят, що дасть змогу значно підвищити м’ясну 

продуктивність з розрахунку на одну голову. 

Науковці в галузі м’ясного скотарства, які нині успішно діють на станції, 

продовжують славні традиції своїх попередників. За 19 років створення нового 

типу м’ясного сименталу худоби нової генерації, що є дуже важливо для історії 

станції, як науковий спадок його необхідно примножували такі значні постаті в 

зоотехнічній науці, як вище вказані. 

Телиці парувального віку буковинського зонального типу м’ясного 

комолого сименталу ДП ДГ „Чернівецьке ” ( Фото 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 3. Нова популяція м’ясних сименталів на Буковині 
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Таким чином, на погляд науковців селекціонерів тваринників Буковини 

визначені основні шляхи відновлення молодої перспективної галузі м’ясного 

скотарства та запропоновані нові високопродуктивні типи тварин і новітні 

технології, які будуть сприяти покращенню ситуації в різних галузях 

тваринництва для Карпатського регіону України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ці спогади вище згадані залишаться на довгі роки в нашій пам’яті і 

будуть примножуватися наступними поколіннями ( фото 4). 

______________________________________________________________ 

УДК 636.2.636.02’033 (477.65) 

 

РОЗВЕДЕННЯ НОВОЇ ПОПУЛЯЦІЇ ХУДОБИ М’ЯСНИХ 

СИМЕНТАЛІВ НА БУКОВИНІ 

(Ситуація розвитку скотарства на Буковині) 

 
Калинка А. К. , завідувач відділом  

 селекції, розведення, годівлі та технології 
виробництва тваринницької продукції 

канд. с. н., с. н. с., член кореспондент МАНЕБ  
Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН 

м. Чернівці. Україна 

 
Фото 4. Так школярами сільської школи с. Цурень проводиться вихід 

на культурні пасовища худоби м’ясного комолого сименталу нової 

популяції в ДП ДГ  « Чернівецьке». 
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Нині в умовах економічної кризи буковинське скотарство – галузь, що 

потребує постійної державної підтримки. Для розвитку цієї галузі в зоні 

Карпатського регіону Буковини вже створені за 19 років добрі передумови з 

використання біологічного потенціалу тварин м’ясного напрямку 

продуктивності на основі забезпечення повноцінної власної кормової бази, 

створення сітки (мережі) племінних заводів, племінних репродукторів, 

товарних господарств з розведення м’ясного сименталу великої рогатої худоби 

нової популяції, що є найбільш актуальністю для нашої аграрної науки. 

Так у зв’язку зі складною фінансово-економічною ситуацією в країні, ні 

для кого не секрет, що на сільськогосподарські дотації нині або мізерного 

розміру, або й зовсім відсутні. Тому поголів’я худоби в селянських 

господарствах, що катастрофічно зменшується, про що не говорити в 

господарствах суспільного сектору різних форм власності в регіоні. 

Буковинське населення вважає, що худобу нині тримати не вигідно, адже 

продавати продукцію за ринковими цінами не можуть. Селянин здає її 

перекупникам за вартістю, що нижче ринкової в два-три рази. Тому науковці, 

керівник та спеціалісти ДП ДГ „Чернівецьке” базового господарства 

Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН, 

допоможуть селянам та керівникам господарств стати заможніше та відродити 

скотарство у селах Буковинського Краю. 

Тримати баланс поміж м’ясом і молоком 

В сьогоденні скорочення поголів’я молочних порід і збільшення м’ясних  

успішно вирішується ця проблема виробництва високоякісної яловичини в 

багатьох країнах світу. Нині скотарство США, Канади, Бразилії, Франції та 

Австрії підтримує оптимальне виробництво молока та м’яса. Однак в сучасних 

умовах для переорієнтування ферм Буковини на нові технології виробництва 

дуже цінної, дешевої і якісної яловичини з малими затратами та низькою 

собівартістю продукції потрібний не аби який час. Особливої уваги в даний час 

потребує селекційна робота – розведення та вирощування маточного поголів’я 

молодняку за прийнятою дешевою технологією м’ясного скотарства. 

З подачі буковинських науковців - аграрників у скотарській галузі регіону 

вже 19 років успішно розводиться новий самостійний, прижитий напрямок – 

м’ясне скотарство. На Буковині створюється новий тип породи м’ясної худоби, 

пристосованої до різних кліматичних умов зони Карпат. 

Буковинське молоко – не конкурентоспроможне 

В Буковинському краї рік від року скорочується поголів’я молочних 

порід, в основному на фермах віддалених сіл, де трудові ресурси обмежені, а 

велика кількість працівників – пенсійного віку. Відновлювати молочне 

скотарство дуже складно, та не всюди й доцільно. Утримання молочних корів 

пов’язане з великими затратами праці та вимагає дорогих приміщень, 

устаткування для доїння, годівлі, видалення гною тощо. Випас молочної худоби 

на пасовищах обмежується відстанями й порами року. Заготівля кормових 

культур теж потребує великих витрат. Тому нині надзвичайно вигідним та 

актуальним є розвиток м’ясного скотарства, яке почало розвиватися швидкими 
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темпами в Україні, зокрема і на Буковини. В даний час не йдеться про 

цілковиту відмову від виробництва молока в Буковинському Краї. Навпаки, 

його треба нарощувати там, же збереглися пристосовані для цього приміщення, 

де є достатньо робочої сили та кормів. Не варто забувати що буковинські 

молочні корови свого часу посідали одне з найвищих місць в Україні по 

продуктивності надоєного молока за лактацію на корову в рік. Але нині річний 

удій в деяких господарствах регіону утричі відстає від європейського. 

Так на Буковині є високопродуктивні великі господарства які за рік 

надоюють від корів по 5500 - 6250кг молока. Займатися молочним скотарством 

це вагон затрат, які необхідно економічно уміти перетворювати в дешеву 

продукцію. До таких господарств у нашому краї, можна віднести це великі 

буковинські молочні племзаводи „Агро Холдинги”, які мають від 500 до 1200 

корів і працюють за інтенсивною технологією виробництва молока це такі, як 

ТОВ АТЗТ “ Мирне ”, СВК “ Зоря ”, ТОВ “ Валявське ”, Кіцманського та ТОВ 

агрофірма ім. Суворова, Новоселицького районів Чернівецької області. 

Але в регіоні нині річний удій корів “буковинок” в багатьох середніх 

господарств утричі а то і більше відстає від європейського, внаслідок цього на 

гектар фуражу наші корови дають, відповідно, в 14 разів менше молока, на 1 кг 

спожитих концентрованих кормів – учетверо менше за європейських. Тому 

продуктивність молочної галузі Буковини від 3 до 25 разів гірша за загально 

європейські стандарти, через 15-20 років на ній можна буде остаточно 

поставити хрест і не займатися молоком. Але за деякими даними, саме через 

декілька років перед нашим буковинським краєм може відчинитися золота 

брама загально європейського раю, звідки потечуть датовані молочні ріки, в 

яких згине, не витримавши конкуренції, наше племінне “мукаюче” неподобство, 

іменоване національним українським стадом великої рогатої худоби.   

М’ясні породи – вигідніші мало не в 150 разів. 

На Буковині нині близько 35- 45% більше сільськогосподарських угідь 

використовуються нераціонально і забур’янені. Схили зіпсовані страшною 

ерозією, землі через низьке економічне становище більшості господарств 

області, отримують недостатню кількість добрив і дають не високі врожаї в 

межах 15-20 ц/га зернових культур. Більш по господарське за літо отримувати з 

1 га схилових земель 300 кг яловичини приблизно на 150 тис. грн., ніж 

отримувати на цих землях до 20 ц зернових - на 4 тис. грн. ( в цінах 2016 року). 

Виведення цих земель з активного обробітку та створення культурних пасовищ 

із бобово-злаковими травосумішами довготривалого використання дозволяє в 

нормальні за кількістю вологи роки отримувати при внесенні мінімальних доз 

добрив по 550 – 600ц зеленої маси. На 1 га таких пасовиськ можна випасати 1 

корову і 2,5 голови м’ясного молодняку й отримувати 375 кг дешевої, якісної 

яловичини, яку можна прирівняти до „ альпійської ”. Нашим господарям 

Буковини, час усвідомити, що 1 га культурних пасовищ з травосумішками 

довготривалого використання прирівнюється до 0,8 га пшениці, але зернових 

треба щорічно підготовлювати землю (орати), сіяти, та вносити міндобрива, а 

трави ростуть 5-7 років без оранки і дають зелену масу по 3-4 рази укоси на рік 
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або випасання м’ясної худоби. 

Тому настав час зацікавленим господарям різних форм власності 

Буковини серйозно долучитися до процесу швидкого розвитку прогресивної, 

дешевої, конкурентоздатної галузі м’ясного скотарства в регіоні. Адже м’ясній 

худобі не потрібно солярки та бензини у великій кількості, як для молочної. 

У Цурені на Герцаївшині розводять корів безрогих 

Дуже добре в цьому напрямі працює базове господарство ДП ДГ 

„Чернівецьке”, що знаходиться у селі Цурень на Герцаївщині Чернівецької 

області. Тут таки справді розводять дуже цінних в племінному відношенні 

м’ясних сименталів худоби нової популяції, комолих (безрогих) з вираженою 

природною генетичною комолістю. На майже 430 га земель тут випасається 

більше 350 голів худоби і більше, серед них корів 158 голів – нової популяції 

сименталів, переведені вперше на енергоощадну технологію виробництва 

дешевої яловичини в Карпатах. 

В племінному діючому модельному заводі ДП ДГ «Чернівецьке» 

отримано високопродуктивних тварин з високим генетичним продуктивним 

потенціалом продуктивності: жива маса – бугаїв-плідників становить 800-1100 

кг, повновікових корів – 600 -750 кг. Бугайці досягають у 18-ти місячному віці 

живої маси 550-600 кг, інтенсивність росту молодняка на відгодівлі – більше - 

950 г, маса туші тварин у віці 18-24 місяців – 265-290 кг, забійний вихід 60-61,3%.  

варини характеризуються підвищеним вмістом м’язової тканини в тушах (83,2-

84,8 %) та помірним вмістом кісток (15,2 – 16,8 %). Вихід м’яса вищого та І 

сортів складає 67,2 – 71,1 %, коефіцієнт м’ясності 5,3-6,2 кг.  

За цим показником тварини відповідають вимогам кращих світових 

стандартів. Високоякісна отримана яловичина, одержана від м’ясної худоби, за 

основними органолептичними характеристиками більш соковита, ніжна і добра 

на смак. 

У 2008 році ДП ДГ „Чернівецьке” отримало статус племінного заводу з 

розведення м’ясного комолого сименталу нової генерації худоби, яке являється 

і до нині племінним заводом в Західному регіоні України. За своєю мало 

затратною технологією з мінімумом участі людини в догляді за тваринами воно 

вже може правити за модель іншим господарствам Буковини та іншим 

господарствам Карпатського регіону України. 

Основні економічні показники розведення м’ясного комолого сименталу 

худоби нової популяції, що свідчать про стабільність і ріст показників в одному 

із провідного на Україні племінного заводу ДП ДГ “ Чернівецький ” ( табл. 1). 

1.Економічна ефективність з розведення м’ясних комолих сименталів 

     Показник 
Од. 

вим. 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всього поголів’я гол. 378 384 216 246 239 257 279 291 276 

в т. ч. корів гол 150 160 160 153 153 153 156 156 158 

Виробництво м’яса ц 514 354 208 435 350 375 380 370 65 

Добовий приріст на 

пасовищах 

 г 917 695 601 685 750 850 930 950 900 
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Реалізація м’яса   ц 518 342 0,2 325 365 355 345 336 345 

Реалізація: 

племінного 

молодняку в ж./м. 

 

гол 

ц 

 

43 

197 

 

27 

102 

 

5 

269 

 

1 

0,35 

 

28 

37,8 

 

21 

35,6 

 

22 

34,6 

 

22 

35,1 

 

16 

25,3 

Собівартість 1 ц 

приросту на 

пасовищах 

грн. 119 496 690 750 750 650 925 1100 1110 

Виходячи з цих вище показників починаючи з 2012 року племінний завод 

ДП ДГ „ Чернівецький” реалізує племінного молодняку 35,6ц  в живій масі на 

суму 238,3 тис. грн., що складає 31% рентабельності. Розведення нового 

перспективного створеного буковинського м’ясного комолого сименталу 

худоби нової генерації з використанням галузі м’ясного скотарства і ці всі 

економічні показники з року в рік збільшуються в даному модельному 

базовому господарстві при використання нової прогресивної технології. Тут 

досягають місячного приросту 800-950 г за повний цикл вирощування із 

низькими затратами кормів – 7,8 - 8,5 к. од. на 1 кг приросту. У 2011 році ДП 

ДГ „ Чернівецьке” отримало державну підтримку – 173 тисячі гривень 

(1200грн. на 1 голову), продало 31 голову племінного молодняку на суму 180 

тис. гривень і отримало 112 тисяч чистого прибутку з рентабельністю – 37%. 

Племінний завод кожного року успішно продає по 30-50 голів племінного 

вирощеного молодняку на суму 350-450 тис. гривень, господарствам різних 

форм власності Карпатського регіону України та іншим регіонам. 

Ось, що дає нині розведення перспективної м’ясної симентальської 

безрогої худоби нової генерації з використанням галузі м’ясного скотарства і ці 

всі економічні показники з року в рік збільшуються в даному модельному 

базовому господарстві при використання прогресивної технології. Результати 

наших досліджень та практичний досвід роботи ДП ДГ “Чернівецьке” 

підтверджують незаперечний тезис про те, що при застосуванні дешевих 

технологій годівлі та утримання тварин, раціональній організації виробничого 

процесу та матеріального стимулювання праці цілком реально забезпечити 

одержання високих показників продуктивності і прибутковості виробництва 

дешевої та якісної яловичини. 

Секрет успіху: справжній господар дружить з наукою 

Потрібно відзначити, що керівники базових господарств Карпатського 

регіону України, які займаються м’ясним скотарством, прислуховуватися до 

науки, постійно спілкуються з провідними науковцями - тваринниками 

Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН, 

вирішують за участі науковців багато проблем нової галузі скотарства з її 

удосконаленням для передгірської зони Карпатського регіону Буковини. 

Дуже корисно і цінно проводити зустрічі з обміну досвідом, отримання 

свіжої інформації, щодо технологій ринків. У науковців від господарників 

немає жодного секрету. Працювати стабільно, без авралів – але щодня, тоді й  

результат буде. А головне – відчувати, що праця – це не тільки важко, але й 

задоволення. Зростання кількості подібних господарств на землях Карпатського 

регіону України дасть можливість поліпшувати генетичний потенціал худоби 
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м’ясних порід та повніше забезпечувати населення регіону Карпат продуктами 

харчування якісного походження. 

Наразі ДП ДГ “ Чернівецьке ” продовжує посилювати свої ринкові 

позиції і спрямовує зусилля на завоювання лідерства у своєму Буковинському 

краї та  в Західному регіоні України. Тісна дружба з науковцями, постійний 

пошук нового передового, дозволяє фахівцям і працівникам тваринництва і 

керівнику впевнено дивитися в завтрашній день. 

__________________________________________________________________ 

 

УДК 636.2.033.082.2.17.         

 

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА  ЯЛОВИЧИНИ  

В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ БУКОВИНИ 

 

Калинка А. К.,  завідувач відділом   селекції, розведення, годівлі  

та технології виробництва тваринницької продукції 

канд. с.-г. наук., с. н. с., член кореспондент МАНЕБ 

Саранчук І.І. канд. с.-г. наук., с. н. с.  

Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН 

м. Чернівці, Україна 

Нині в умовах фінансово-економічної кризи нашої держави при 

формуванні сільськогосподарського виробництва в землеробстві спонукає до 

змін ведення дешевої галузі скотарства, а саме до диверсифікації в напрямку її 

переорієнтації, перепрофілювання на виробництво конкурентоспроможної 

якісної продукції з мінімальними затратами енергоресурсів і праці в умовах 

регіону Буковини, що є самим актуальним. Це потребує нових підходів в 

стратегії ведення скотарства, зокрема пошуків шляхів виробництва дешевої  

яловичини.  

 В зв’язку з цим це можливо із розвитком прогресивної галузі м’ясного 

скотарства як самостійної галузі, для якої потрібні нові породи, худоби з 

високим генетичним м’ясним потенціалом, які за рельєфними, ґрунтовими і 

кліматичними показниками, що відповідають запитам нової галузі, і зокрема, 

розведення нового типу симентальської м’ясної породи тварин, яка добре 

адаптована до умов передгірної зони Карпат.  

Тому в даний час для вирішення економічної дуже важливої актуальної 

проблеми виробництва рентабельної яловичини на перспективу буде 

здійснюватися за рахунок розведення нової генерації м’ясного сименталу 

худоби з використанням технології м’ясного скотарства для господарств різних 

форм власності Буковини. Природно кліматичні умови регіону Буковини 

сприяють розведенню поголів’я худоби м’ясного напрямку продуктивності. 

Особливе значення має розведення цієї худоби у передгірній зоні Чернівецької 

області, де є великі площі нерозораних природних кормових угідь.  

Виходячи з цього вище сказаного для Карпатського регіону Буковини 
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потрібні нові підходи до стратегії ведення галузі скотарства, пошук ефективних 

шляхів виробництва дешевої, якісної та рентабельної яловичини. Одним з таких 

шляхів є створення нової перспективної галузі тваринництва – спеціалізованого 

м’ясного скотарства з розведення м’ясного сименталу нової генерації худоби з 

високим м’ясним генетичним потенціалом для даного регіону. 

В нашій статті ми рішили вивчити економічну оцінку скотарства на 

прикладі ДП ДГ «Чернівецьке», яке займається вже не один рік м’ясним 

скотарством в передгірній зоні Чернівецької області. Для даного племінного 

базового господарства Буковинської державної сільськогосподарської дослідної 

станції НААН в даний період потрібні нові підходи в стратегії ведення 

м’ясного скотарства, пошуки шляхів виробництва дешевої, якісної, 

рентабельної яловичини з малими затратами на одиницю виробленої продукції. 

Проте питання виробництва скотарської продукції та підвищення її 

ефективності й досі залишається актуальними в зоні Карпат. Для написання 

статті послужили дані наукові, статистичної звітності та річні звіти 

господарства ДП ДГ «Чернівецьке».  

Метою статті - шляхи зниження собівартості виробництва яловичини в 

м’ясному скотарстві в умовах передгірського регіону Буковини.  

На даний час, основними критеріями оцінки ефективності виробничих 

витрат на виробництві є собівартість виробленої власної продукції від 

розведення створюваного буковинського зонального типу м'ясного сименталу 

худоби, в даному вище господарстві, яке розташоване в передгірній зоні 

Чернівецької області. Знаючи, що собівартість затрат живої праці включає 

лише частину повних витрат на виробництво продукції і відображається тільки 

в розмірі заробітної плати  у цінах споживання цих засобів, тобто з до оцінкою 

праці на суспільство. Для оцінки ефективності суспільних витрат і вирішення 

ряду важливих економічних завдань з аналізу собівартості, потреби в 

розрахунку і аналізу витрат виробництва скотарської продукції ми вирішили 

виявити на базі ДП ДГ « Чернівецьке», яке знаходиться в передгірній зоні 

Буковини. Оскільки вихідною базою для обліку всієї суспільної праці є 

виробнича калькуляція собівартості продукції, то для наших розрахунків з 

повних витрат виробництва використані статистичні дані про собівартість 

продукції в першу чергу в ДП ДГ « Чернівецьке». 

Знаючи, що основними джерелами резервів зниження собівартості 

скотарської продукції є: 

1) збільшення обсягу її виробництва за рахунок повнішого використання 

виробничих потужностей підприємства; 

2) скорочення витрат на її виробництво за рахунок підвищення рівня 

продуктивності праці, ощадливого використання сировини, матеріалів, 

електроенергії, палива, обладнання, запобігання не виробничим витратам тощо. 

Так резерви збільшення виробництва продукції виявляється у процесі 

аналізу виконання виробничої програми. При збільшенні обсягу виробництва 

продукції на наявних виробничих потужностях зростають тільки змінні витрати 

(пряма оплата праці робітників, прямі матеріальні витрати), сума ж постійних 
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витрат, як правило, не змінюється, у наслідок чого знижується собівартість 

виробів. 

Резерви скорочення витрат визначили за кожною статтею витрат за 

рахунок конкретних інноваційних заходів (упровадження нової, прогресивнішої 

техніки і технології виробництва, поліпшення організації праці тощо), що 

сприяли економії заробітної плати, сировини, матеріалів, енергії тощо. З 

початку визначили економію витрат з оплати праці внаслідок впровадження 

організаційно-технічних заходів, яку розрахували, помноживши різницю між 

трудомісткістю продукції до впровадження і після впровадження відповідних 

заходів на планований рівень середньо денної оплати праці і на кількість 

планової до випуску виробленої продукції. 

Вивчивши в господарстві аналіз витрат з виявленням резервів зниження 

собівартості враховували, що не всі витрати змінюються пропорційно зміні 

обсягу виробництва виробленої продукції. Яка залежність між виходом 

продукції і витратами проявляється в тому, що збільшення виходу продукції 

зменшує частку умовно-постійних витрат, які припадають на одиницю  

виробленої продукції, а отже, на її собівартість. 

Таким чином, зроблений нами аналіз собівартості, що найбільшу питому 

вагу у структурі собівартості яловичини займають корми. В середньому за 

період 2015 – 2016 роки  вони становлять: 

[(38,6 %) + (53,06) + (31,21) + (48,94) + (46,16)] 5 = 43,59 %, 

Як видно з розрахунку, в середньому за використаний нами період 

витрати на корми займають 43,59 %, що є суттєвим у структурі собівартості 

яловичини в господарстві. Тому, доведено, що доцільним більш детально буде 

в наших дослідженнях виявити та оцінити резерви зниження собівартості 

яловичини в м’ясному скотарстві за рахунок виявлення резервів кормів, яким 

згодовували м’ясній худобі. 

До основних кормів, що були використані в годівлі м’ясної худоби: 

солома, сіно, сінаж, силос, зелені корми та концентрати. Резерви зниження 

витрат кожного виду кормів розрахували на основі матеріалів звітності 

господарства за вказані вище роки. Резерв зниження витрат соломи на 1 тонну 

яловичини складає суму відхилень фактичних показників від планових за 

рахунок кількості та за рахунок ціни і складає: 

0,75 грн. + 1,23 грн. = 1,98 грн. , 

З відси резерв зниження витрат сіна виявився лише за рахунок кількості і 

становив 50 грн. на 1 тонну яловичини. На другому місці за величиною резерву 

зниження витрат кормів знаходиться силос, який в сумі за рахунок кількості та 

ціни становить відповідно 97,14 грн. та 27,9 грн. На основі цих даних 

обчислили загальний резерв зниження витрат кормів за рахунок фактору 

”силос” на 1 тонну яловичини : 

97,14 грн. + 27,9 грн. = 125,04 грн. 

Найбільшим розміром резерву зниження витрат кормів виявився за 

рахунок зелених кормів і становив відповідно за рахунок кількості та ціни 

395,58 грн. та 4,33 грн., що в сумі становить на 1 тонну яловичини: 
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395,58грн. + 4,33 грн. = 399,91 грн. 

Зниження витрат концентратів можливий лише за рахунок ціни і 

становить 38 грн. на 1 тонну яловичини. Звідси можна підрахувати загальний 

резерв зниження собівартості 1т. яловичини в м’ясному скотарстві за рахунок 

кормів: 

1,98 грн. + 50 грн.  + 125,04 грн.  + 399,91грн.  + 38 грн. = 614,93 грн. 

Можливим резервом зниження собівартості 1 тонни яловичини виявилась  

також основна заробітна плата, яка в структурі собівартості займає друге місце. 

Оскільки в наших виконаних наукових дослідженнях ми економію витрат 

на оплату праці розрахували помноживши різницю між трудоємністю у 

базовому (2014 рік) та звітному (2016 рік) роках на рівень середнього денної 

заробітної плати і на кількість тонн яловичини, вирощеної у 2015 році. 

Ми визначили трудоємність, яка характеризує затрати робочого часу на 

виготовлення одиниці продукції, (в нашому випадку, на вирощування 1 тонни 

яловичини) і відображає ефективність затрат живої праці й безпосередньо 

пов'язана із собівартістю вирощеної продукції. У 2014році трудоємність в ДП 

ДГ « Чернівецьке» становила 365 люд – год., а в 2015 – 371 люд. год. Середньо 

годинна оплата праці у 2015 році становила 4,17 грн. за 1 годину. Маючи всі 

необхідні дані, можна розрахувати економію затрат на оплату праці: 

(371 люд. год. – 365 люд. год.) х 4,17 грн. = 25,02 грн., 

Отже резерви зниження інших статей витрат можна обчислити виходячи з 

даних структурного аналізу виробничої собівартості яловичини. Так, 

енергетичні витрати у 2014 році становили 0,18 тис. грн. за 1 тонну яловичини,  

що на 0,05 тис. грн. на 1 тонну менше чим в 2015 році.  

Доведено, що у нас відхилення становить: 

0,23 тис. грн. – 0,18 тис. грн. = 0,05 тис. грн. = 50 грн. 

Ще одним резервом зниження собівартості продукції виступають 

відрахування на соціальні заходи. У 2014 році вони склали 0,37 тис. грн. на 1 

тонну яловичини, у 2015 році – 0,53 тис. грн. Збільшення суми відрахувань на 

соціальні заходи пов’язане із збільшенням суми заробітної плати працівників 

ДП „ ДГ “ Чернівецьке ” В зв’язку з цим резерв зниження собівартості 

яловичини за рахунок амортизаційних витрат в нас вийшов : 

0,53 тис. грн. – 0,37 тис. грн. = 0,16 тис. грн. = 160 грн. 

В такому випадку резерв зниження собівартості 1 тонни яловичини 

завдяки зміни суми амортизаційних відрахувань можна розрахувати виходячи з 

даних структурного аналізу виробничої собівартості 1 тонни яловичини. В 2014 

році на 1 тону яловичини було витрачено 0,65 тис. грн. амортизаційних 

відрахувань. А у 2015 році – 0,98 тис. грн. то резерв зниження амортизаційних 

відрахувань на 1тонну яловичини становить : 

0,98 тис. грн. – 0,65 тис. грн. = 0,33 тис. грн. = 330 грн. 

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання також слугують 

резервом зниження собівартості яловичини. Так, у 2014 році їх сума становила 

0,17 тис. грн., а у 2015 році – 0,28 тис. грн. і тому резерв зниження собівартості 

продукції за рахунок витрат на утримання та експлуатацію обладнання вийшов: 
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0,28 тис. грн. – 0,17 тис. грн. = 0,11 тис. грн. = 110 грн. 

В наших дослідженнях, ми визначили основні можливі резерви зниження 

собівартості 1 тонни яловичини виробленої в умовах ДП ДГ « Чернівецьке», 

розташованого в передгірній зоні Чернівецької області. 

Виходячи з вище розроблених попередні розрахунків ми вставили у (табл. 

2).  

2.Підрахунок резервів зниження собівартості 1 тонни яловичини 

№ Назва резервів Сума, грн. 

1 Корми ( силос, сіно, солома, концентрати) 614,93 

2 Заробітна плата 25,02 

3 Енергетичні витрати 50 

4 Відрахування на соціальні заходи 160 

5 Амортизаційні відрахування 330 

6 
Витрати на утримання та 

експлуатацію обладнання 
110 

Всього 1289,95 

Примітка: Використані корми в цінах 2015- 2016 років 

Нами виявлено, що можна знизити собівартість яловичини також за 

рахунок збільшення обсягу виробленої продукції і це зниження відбувається за 

рахунок економії умовно-постійних витрат. Але, у нашому випадку, це є 

неможливим, оскільки обсяг виробництва  яловичини знизився в порівнянні з 

2014 роком з 51 тонни до 39 тонн. 

Отже, тільки системний підхід до аналізу собівартості дає змогу нам 

визначитись з причинами, які зумовили зміну собівартості як окремих видів 

продукції, так і по галузях і підприємству ДП ДГ «Чернівецьке» в цілому, 

намітити конкретні заходи її зниження. Виявлено, що до резервів, використання 

яких не потребує додаткових витрат (це по суті організаційні упущення), ми 

віднесли втрати робочого часу, пов'язані з низьким рівнем технологічної і 

трудової дисципліни, не оптимальністю навантаження тварин на працівника 

галузі, марнотратством і безгосподарністю у витрачанні ресурсів і в першу 

чергу кормів, недотриманням кошторису накладних витрат тощо. 

В нашому випадку до резервів, використання яких потребує незначних 

інвестицій, найчастіше відносили організаційні заходи, пов'язані з ліквідацією 

ялових телиць та ін., із своєчасним введенням у продуктивне використання 

ремонтного молодняку, підвищенням інтенсивності використання тварин, 

скороченням до науково обґрунтованих технологічних перерв надходження 

продукції (наприклад, скорочення сухостійного і сервіс періодів корів), 

впровадження нових прогресивніших методів організації виробництва і праці та ін. 

Третя група резервів більш капіталомістка, тобто їх реалізація можлива 

лише при значних додаткових інвестиціях. До них можна віднести структурну 

перебудову скотарства, витрати, пов'язані з поновленням стада, технологічними 

змінами, нарощуванням кормо виробництва і поліпшенням якості кормів, 

створенням належних санітарно - гігієнічних умов на фермах як для тварин, так 

І для обслуговуючого персоналу, реалізацією заходів екологічного характеру - 
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придбання відповідного обладнання, будівництво гноєсховищ тощо. 

Однак частіше собівартість формується під впливом кількох факторів, і 

для виявлення їх кількісного впливу застосовують виробничі функції. 

Результативною ознакою в них виступає собівартість одиниці продукції, а 

факторами можуть бути: продуктивність худоби, затрати праці і кормів на 

голову тварин, оплата відпрацьованої години, собівартість кормової одиниці, 

Спеціалізація підприємства, концентрація виробництва аналізованого виду 

продукції тощо. Зростання чисельності подібних господарств в регіоні дасть 

можливість поліпшувати генетичний потенціал худоби м’ясних порід та 

повніше забезпечувати населення високоякісною яловичиною.  

Отже, як виявлено, що в передгірській та гірській частинах Чернівецької 

області нарощування виробництва дешевої, конкурентоздатної яловичини, слід 

здійснювати шляхом зниження її собівартості. 

     Висновки: 

1. Зниження собівартості яловичини в ДП ДГ «Чернівецьке» можна 

досягти за рахунок введення заходів, які дозволяють удосконалення 

формування витрат на виробництво продукції. Один з таких заходів – процес 

управління витратами виробництва. Він має комплексний характер і містить 

такі складові, як прогнозування, планування, нормування витрат, облік витрат 

та калькулювання виробничої собівартості, аналіз і контроль за формуванням 

виробничих витрат. Усі ці складові є традиційними для вітчизняних 

підприємств та мають стандартизований характер. На нашу думку, важливо 

використовувати зарубіжний досвід управління витратами виробництва, який 

містить такі складові, як система своєчасного виробництва, використання 

обмеженої собівартості, калькулювання на основі виробничої діяльності та 

контроль за рівнем витрат. Перспективний напрямок в управлінні витратами є 

контроль за їхнім рівнем. Він дає змогу простежити поведінку витрат загалом 

по підприємству, в окремих структурних підрозділах та у переліку статей витрат. 

2.Скорочення в господарстві витрат та виробництво і реалізацію 

продукції, тобто зниження її собівартості є важливим фактором збільшення 

прибутку від реалізації. Цього можна досягти за рахунок використання чис-

ленних факторів, що впливають на скорочення витрат на виробництво і 

реалізацію продукції. Для цього необхідно: знати повний перелік вказаних 

витрат, що дасться в Типових положеннях, особливості складу і формування 

витрат з урахуванням сфери й галузі діяльності підприємства. В результаті 

зміни собівартості яловичини в господарстві прибуток зріс на 1,03 тис. грн. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ВЕДЕННЯ  ГАЛУЗІ М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА 

У ПЕРЕДГІРСМЬКІЙ ЗОНІ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ БУКОВИНИ 

 

Калинка А. К., канд. с.- г. наук, с. н. с. 

завідувач відділом селекції, розведення 

селекції, розведення, годівлі та технології  

виробництва тваринницької продукції член кореспондент МАНЕБ  

Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН 

м. Чернівці, Україна 

Сташко В.В.,  Директор ДП ДГ « Чернівецьке» 

с. Цурень. Україна 

В умовах фінансово - економічної кризи у молочному та м’ясному 

скотарстві зумовлено новими вимогами для регіону Буковини. В результаті 

тривалої селекційно - племінної роботи науковців аграників регіону у галузі 

скотарства Чернівецької області відбулись значні зміни за кількістю та якістю 

та породним станом великої рогатої худоби, що і є найбільш актуальністю. 

Якщо подивитися, як в минулому створювалася галузь м’ясне скотарство  

на Буковині то за допомогою поглинального схрещування розводиться нова 

генерація буковинського типу м’ясного сименталу худоби з своїм генофондом і 

господарсько-біологічними особливостями для розведення в лісостеповій та 

передгірській зоні Карпатського регіону України.  

На Буковині розроблена концепція раціонального використання 

генофонду місцевої симентальської худоби комбінованого напрямку 

продуктивності в обласних програмах удосконалення та розширення племінної 

бази м’ясного скотарства шляхом поетапного перетворення місцевих 
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сименталів у м’ясному напрямі продуктивності й створення на цій основі 

нового типу м’ясного комолого сименталу нової популяції.  

Особливістю цієї роботи є те, що за материнську породу в Чернівецькій 

області використовували місцевих сименталів комбінованого напряму 

продуктивності та сименталів з малою кровністю по голштину, які мають 

спадковість австрійських та австро - угорських сименталів, через що вони, 

порівняно із тваринами центральних і східних областей України, дещо 

дрібніші, мають виражений молочно-м’ясний тип будови тіла. Крім того, на 

початкових етапах виведення нової популяції симентальської породи в умовах 

регіону використовувались поліпшуючі чистопородні бугаї-плідники 

американського, канадського та австрійського походження. 

Тому в даний час перед науковцями, які ведуть наукові проекти з 

м’ясного скотарства, стоять завдання із врахуванням різних категорій 

господарств, наявності в них матеріальної бази кормових угідь різноманітність 

природно - кліматичних умов визначити з обґрунтуванням шляхів подальшого 

розвитку галузі рекомендувати товаровиробникам для розведення найбільш 

продуктивного типу худоби розробити і впровадити у виробництво сучасні 

енергозберігаючі технології розведення, годівлі, та утримання в умовах  

Буковини. 

Якщо подивитися, як в минулому створювалася галузь м’ясне скотарство  

на Буковині то за допомогою поглинального схрещування розводиться нова 

генерація буковинського типу м’ясного сименталу худоби з своїм генофондом і 

господарсько-біологічними особливостями для розведення в лісостеповій та 

передгірській зоні Карпатського регіону України.  

На перспективу в Чернівецькій області з однієї з важливих умов 

ефективного ведення скотарства в умовах ринкової економіки є диверсифікація 

галузі в напрямку її переорієнтації, перепрофілювання на виробництво 

конкурентоспроможної якісної продукції з мінімальними затратами 

енергоресурсів і праці. Це потребує нових  прогресивних підходів в стратегії 

ведення скотарства, зокрема пошуку шляхів виробництва дешевої, якісної та 

високорентабельної яловичини в Західному регіоні України. 

Такий захід можливо із розвитком м’ясного скотарства як самостійної 

галузі, яка буде здійснюватися за рахунок розведення м’ясного сименталу для 

зони Карпат. 

У зв’язку із зміною структури посівних площ на Буковині змінюється 

структура галузі скотарства. Створюються сприятливі умови для розвитку 

м’ясного скотарства, як менш фондоємної, що не вимагає великих затрат на 

будівництво приміщень та догляду тварин і відповідає потребі у збільшенні 

виробництва дешевої яловичини. Тому для забезпечення рентабельного 

ведення м’ясного скотарства передбачається істотно підвищити економічну 

ефективність розведення м’ясної худоби шляхом підвищення її продуктивності 

(забезпечити середньодобовий приріст живої маси худоби всіх статево вікових 

груп до 800-900 г, вихід телят на 100 середньорічних корів 85-90 голів), що 

призведе до зниження витрат кормів на 1 ц виробленої живої маси (включаючи 
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годівлю корів) до 12,0 – 14,0 ц к. од. За останні роки чисельність м’ясної 

худоби в області зменшилася на 8,5 %, хоча в загальній структурі усього 

поголів’я великої рогатої худоби частка галузі спеціалізованого м’ясного 

скотарства збільшилася із 4,6 до 6,3 %. 

Одним із модельних базових господарств в регіоні є ДП ДГ 

“Чернівецьке” де нараховується більше 350 голів м’ясного комолого сименталу, 

в т. ч. 158 корів нової генерації. Вже не один рік ведеться цілеспрямована 

селекційно-племінна робота з досягнутими високими показниками енергії 

росту, відтворенням стада. Вихід телят складає 72 - 82 голові на 100 корів. 

Середньодобовий приріст молодняку влітку на підсосі знаходиться на рівні 850 

г - 950г, а за весь період вирощування ― 800 г. Отримані основні економічні 

показники розвитку м’ясного скотарства свідчать про стабільність і ріст 

показників в племінному заводі ДП ДГ “ Чернівецьке ” яке є базовим 

господарством Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції 

НААН для впровадження новітніх розробок у галузі тваринництва. 

Як показує аналіз обсягів виробництва яловичини в господарстві, що 

починаючи з 2008 року обсяг виробництва яловичини  в ДП ДГ “ Чернівецьке ” 

почав істотно скорочуватись в порівнянні з 2007 роком – на 16 тонн з 

відхиленням відносним, яке становить – 1,92 %, що означає зниження 

виробництва на 1,92 %. Лише аналіз реалізації яловичини, показав, що в період 

з 2007 року по 2009 рік було збільшено  реалізацію  на 20 тон (на 64,52 %). В 

інші ж періоди спостерігається стійка тенденція до зниження обсягів реалізації 

цієї продукції. 

 Виробництво яловичини у 2012 році  вирощування склало 375 ц., при 

собівартості 1 ц приросту молодняку 750 грн., що вплинуло на здешевлення 

собівартості однієї кормової одиниці, що на 51,1% менше ніж з минулим роком 

з витратами корму на 1 ц приросту – 8,5 ц. к. од.   

Затрати праці на 1 ц приросту молодняку не перевищують 30-35, а на 

пасовищі – 20-24 людино-годин, що відповідно в 2-3 рази менше, ніж в цілому 

по галузі. Вартість кормів в структурі собівартості яловичини при пасовищному 

утриманні не перевищує 30 % проти 65% при стійловому утриманні. В 

племзаводі „Чернівецький ” в минулому було одержано в середньому 917 г 

середньодобових приростів, в тому числі на пасовищах 1054 г по всьому стаду.   

В 2014 році в дослідному господарстві утримувалося 153 м’ясних корів, 

що становило 42,2 % від всього поголів’я сільськогосподарських підприємств 

Герцаївського району Чернівецької області. Це переконливий приклад високої 

ефективності молодої галузі м’ясного скотарства. Ця технологія ефективна 

тому, що не потребує великої кількості людських, матеріальних і енергетичних  

затрат. 

Виробничі та економічні показники виробництва яловичини з 

впровадженням технології м’ясного скотарства в умовах передгірної зони  

Буковини показало, що починаючи з 2012 року племінні господарства з 

розведення буковинського типу м’ясного сименталу за технологією м’ясного 
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скотарства будуть реалізувати на м’ясо 22,7 тонн в живій масі на суму 640 тис. 

грн., що складає 21% рентабельності з включенням цін за даний період. 

Таким чином для підвищення економічної ефективності розвитку і 

розміщення м’ясного скотарства в Чернівецькій області необхідно прискорити 

створення сприятливого економічного середовища, насамперед, удосконалення 

цінового механізму на яловичину, що надходить на переробні підприємства, 

диференціації закупівельних цін на продане м’ясо в залежності від пори року і 

зональних умов; запровадження надбавок на м’ясну сировину продану 

переробним підприємствам понад рівень минулого року та надання пільгових 

кредитів для придбання маточного поголів’я худоби; застосування державного 

стимулювання сільськогосподарських підприємств за приріст поголів’я корів за 

результатами року; виділення коштів з державного лізингового фонду для 

закупівлі засобів механізації для м’ясних ферм. 

_________________________________________________________________ 
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НОВА  ПОПУЛЯЦІЯ СИМЕНТАЛІВ В КАРПАТАХ 

 

Калинка А. К. канд. с.-г. наук, с. н. с. 

завідувач відділом  селекції, розведення, годівлі  

та технології виробництва тваринницької продукції 

канд. с. н., с. н. с., член кореспондент МАНЕБ  

Лесик О.Б. канд. с.- г. наук, с. н. с., 

 заступник директора з наукової роботи 

Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН  

 Казьмірук Л.В., канд. с.-г. наук, доцент 

Вінницький національний аграрний університет 

м. Чернівці, Україна 

Нині в умовах економіки у скотарстві в нашій державі є отримання 

рентабельної та якісної яловичини, що є найбільш інноваційною актуальністю в 

Карпатському регіоні України [ 1-3,5, 7-9 ]. 

Тому над вирішенням цієї глобальної необхідної в даний час проблеми 

над якою не один рік працюють науковці - аграрники у тісній співдружності з 

керівниками та спеціалістами Буковини, як результат, вже створено масиви 

сименталів буковинського зонального типу худоби з високою енергією росту в 

усі фізіологічні періоди розвитку та підготовлено наукові матеріали до 

апробації селекційного досягнення в тваринництві [4]. Ця найбільш 

перспективна економічно обґрунтована, як нова популяція сименталів худоби. 

яка створена завдяки використанню чистопорідних бугаїв-плідників різної 

селекції та різних ліній м’ясного напрямку продуктивності зарубіжної та 

вітчизняної селекції [ 6]. 

За результатами тривалої 19- річної цілеспрямованої селекційно-

племінної роботи вчених - аграрників, селекціонерів-практиків та фахівців 
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господарств різних форм власності шляхом розведення худоби бажаного типу, 

що й створено новий продуктивний масив сименталу нової популяції в 

кількості 600-650 корів з високою ефективністю та рентабельністю і з малою 

собівартістю на одиницю виробленої продукції для Карпатського регіону 

України [8 ]. 

Тому метою наших досліджень було вперше висвітлення результатів 

багаторічної роботи із створення сименталів нового типу худоби для 

підвищення ефективності та отриманні дешевої, рентабельної яловичини в 

господарствах різних формах власності Карпатського регіону України.  

З огляду на це де основну роль у створенні м’ясних сименталів худоби 

нової генерації відіграли ведучі такі племінні заводи ДП „ ДГ „Чернівецьке” 

Буковинської ДСГДС НААН” (1998-2016 рр.), ДП „Рокитне” СТОВ „Авангард” 

(2004-2016рр.) та племрепродуктори в ДСП „АФ” „ Гвіздівці ”(2006-2012 рр.), 

репродуктори СВПК „ Перемога” (2005-2016 рр.), ФГ СІМ „МЗІД „ Гай ” (2014-

2016 рр.), СВК „Зоря” (2008-2016 рр.) Чернівецької, племрепродуктори ТОВ 

”АФ „Світанок” (2006-2014 рр.), ПФГ „ Поточище” (2006-2016 рр.), ПАТ  

„Жуківська” (2008-2016рр.), та ПАТ „Провесінь” (2006-2012рр.) регіону Галичини.  

У зв’язку з цим було шляхом цілеспрямованого розведення худоби в 

базових господарствах різної форми власності регіонів Буковини та Покуття в 

яких одержано новий вітчизняний м’ясний симентальський тип тварин з 

високою продуктивністю за весь виробничий цикл вирощування (табл.1). 

1. Добові прирости молодняку, г 
Господарство 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Середньо 

за ряд років 

ДП «ДГ «Чернівецьке» 730 750 850 930 950 900 851 

СВПК «Перемога» 650 750 780 800 800 850 738 

ДП «Рокитне» 800 870 850 855 875 900 842 

СІМ «МЗІД «Гай» - - - 850 870 900 873 

ПСП «АФ «Гвіздівці» 750 850 продано 787 

ПП «Колос -2» - 870 900 850 830 800 873 

ТОВ «АФ Світанок» 780 780 820 840 - - 778 

СФГ «Поточище» 800 850 800 850 800 830 821 

ФГ «Богдан» - - 850 850 - - 850 

В середньому 778 846 850 845 821  820 

Результатами проведених досліджень (табл.1), які свідчать, що найбільші 

добові прирости молодняку м’ясного сименталу за ряд років були в ДП „ ДГ 

„Чернівецьке” Буковинської ДСГДС НААН” – 870 г, що на 5,1-5,4% більше від 

показників інших господарств з розведення даного типу худоби. Добові 

прирости нащадків створюваного зонального типу на підсосі досягають 850 – 

950 г влітку, а за повний цикл вирощування 770 - 855 г в господарствах різної 

форми господарювання зони Карпатського регіону України. Вже сформований 

вперше масив худоби комолого сименталу, який дуже цінний в племінному 

відношенні з високою енергією росту з наступними селекційними показниками: 

жива маса повновікових корів становить 545-650 кг, молочність за 210 днів – 

196-225 кг, інтенсивність росту молодняку на відгодівлі 950-1150 г, маса туші 
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бугайців у віці 18-24 місяців 265- 275 кг, забійний вихід 60-61,2 % з 

економічним ефектом 850 грн. на 1 голову в рік.  

Результати досліджень з вивчення живої маси у корів м’ясного сименталу 

в господарствах різних форм власності Чернівецької області наведені в (табл. 2) 

 2.Жива маса корів нової генерації, кг 
 

Господарства 

 

Селекція 

Вік 

3 4 5 і старше 

гол. кг гол. кг гол. кг 

ДПДГ«Чернівецьке» А+К+Ав 30 491 25 543 158 569 

СВК «Україна» Ав. 27 458 10 515 38 540 

ДП «Рокитне»СТОВ 

«Авангард» 

Ав.+К 

8 456 13 500 110 511 

СТОВ «Колосок-2» Ав. 7 453 3 535 64 567 

ТОВ «Джерело» Ав. 12 463 15 501 62 524 

СТОВ «Ім. О. Кобилянської» А+Ав. 11 461 7 507 50 546 

Всього  95 464 73 517 482 543 

 Примітка: Селекції: А (американська), К (канадська), А (австрійська). 

Встановлено, що середня жива маса корів нового типу симентальської 

м’ясної породи становила 464–543 кг, а окремі корови мали живу масу більше 

за 700 - 750 кг. Вивчено живу масу корів м’ясних сименталів нового типу по 

класах в середньому за період 2014 – 2016 роки.  

В наших дослідженнях було вивчено основні економічні показники 

влітку з розведення м’ясних комолих сименталів, які свідчать про стабільність і 
ріст їх в племінному діючому заводі ДП „ ДГ „ Чернівецьке ” (табл. 3). 

Отримані дані свідчать, що собівартість виробництва яловичини в цьому 

господарстві в 2015 році становила 950 грн., що на 250 грн. (13,8%) більше ніж 

у 2011, що на зниження у 2011 році вплинуло здешевлення собівартості однієї 

кормової одиниці. Щороку в порівнянні з базисним відбувалося підвищення 

показника собівартості 1 ц продукції м’ясного скотарства. 

 3.Показники економічної ефективності  

Показник 
Один. 

виміру 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всього поголів’я гол. 378 384 216 246 239 257 279 291 276 

в т. ч. корів гол 150 160 160 153 153 153 156 156 158 

Виробництво 

м’яса 
ц 514 354 208 435 350 375 380 370 365 

Приріст на 

пасовищах 
г 917 695 601 685 750 850 930 950 900 

Реалізація м’яса ц 518 342 02 325 365 355 345 336 345 

Реалізація: 

племінного 

молодняку в ж/м 

гол 

ц 

43 

197 

27 

102 

5 

269 

1 

0,35 

28 

37,8 

21 

35,6 

22 

34,6 

22 

35,1 

16 

25,3 

Собівартість 1 ц 

приросту 
грн. 119,5 496 690 750 750 650 925 950 900 

Витрати кормів 

на 1 ц приросту 

к. од. 

к.о. д. 

 

10,2 

 

11,3 

 

12,9 

 

11,2 

 

11,0 

 

11,2 

 

12,3 

 

11,7 

 

11,2 

 



26 
 

Дослідженнями виявлено (табл. 3) що в ДП „ ДГ „Чернівецьке” вартість 

кормів в структурі собівартості яловичини при пасовищному утриманні не 

перевищує 30 % проти 65% при стійловому утриманні. За 2015 р. добовий 

приріст за весь цикл вирощування – 850 г, в тому числі на пасовищах 900 г. 

Так починаючи з 2012 року племінний завод ДП „ДГ „ Чернівецьке ” що 

річно реалізує племінного молодняку на 35,6 ц в живій масі на суму 238,3 тис. 

грн., що складає високу 31% рентабельності з включенням цін за даний 

проведений період. Це підтверджує незаперечний тезис про те, що при 

розведенні нового типу сименталу, раціональній організації виробничого 

процесу та матеріального стимулювання праці цілком реально забезпечити 

одержання високих показників продуктивності і прибутковості виробництва 

яловичини в зоні Карпат.  

Слід підкреслити, що з метою підвищення на майбутнє економічної 

ефективності розведення нового типу планується вести селекційну роботу, 

спрямовану на зростання молочності і плодючості м’ясних корів та підвищення 

ділового виходу телят, що дасть змогу значно підвищити м’ясну продуктивність.  

Висновки. Встановлена економічна оцінка ефективності нового 

популяції симентальської м’ясної худоби показала, що дохід від використання 

над ремонтного молодняку за рахунок ефекту селекції становить на одну 

голову 903,3 тис. грн., а виручка від продажу однієї голови склала 1358 грн., чи 

4,59 грн. за 1 кг маси туші в Карпатському регіоні України. 

Для Карпатського регіону України сформовані вітчизняні стада 

створюваного буковинського зонального типу симентальської м'ясної породи 

худоби з живою масою повновікових корів 545-650 кг, молочність 196 – 225 кг, 

інтенсивністю росту молодняку на підсосі влітку 850 -950 г, добові прирости за 

весь період вирощування - 800-900 г, маса туші бугайців у віці 18-24 місяців 

265- 275 кг, забійним виходом 60 – 61,2 %, зниження собівартості виробленої 

продукції на 8-12%, рентабельність 17% з економічним ефектом 650 грн. на 1 

гол. в рік без державної наданої дотації  
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В законі України „ Про племінну справу у тваринництві” говориться, що  

особлива увага приділяється необхідності проведення лінійної оцінки 

екстер’єру, як обов’язкового елементу комплексної оцінки племінної цінності 

худоби. 

Виходячи із зазначеного, метою наших досліджень було проведення 

порівняльної оцінки бугаїв плідників у базових господарствах з розведення 

буковинського зонального типу м’ясного сименталу нової генерації для 

Карпатського регіону України, що є найбільшою актуальністю в даний час. 

Головним і найбільш дійовим способом поліпшення племінних і 

продуктивних якостей буковинського зонального типу м’ясного сименталу 
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нової генерації було використання родоначальників бугаї – плідників 

американської, канадської, австрійської селекції, які характеризувалися 

високими селекційними та продуктивними якостями і здатні стійко передавали 

ці якості своїм нащадкам. В племінних базових господарствах Чернівецької 

області з розведення м’ясного сименталу нового типу, використовували, 

головним чином, молодих плідників з віком від 18 місяців і старше – лише 25%. 

 Тому тривале використання в селекційно - племінній роботі цінних бугаїв 

- плідників мало велике значення, бо на цей час уже відома якість їх нащадків.  

 При створенні нового регіонального створювального зонального типу 

м’ясного сименталу худоби з використанням бугаїв – плідників різної селекції, 

мало велике значення їх походження і чим більше предків в родоводі мають 

високу продуктивність, тим з більшою впевненістю чекали високої 

продуктивності від їх нащадків для Карпатського регіону Буковини. 

Дорослі родоначальники бугаї – плідники м’ясних сименталів які 

належали до племінних господарств Чернівецької області, які не поступалися 

плідникам, що знаходяться в каталогах і за деякими показниками – їх 

переважають (табл. 1). 

1. Основні проміри дорослих бугаїв, см 
 

 

Проміри 

Племзавод 

“Чернівецький” 

n=4 

Племзавод 

“ДП” Рокитне” 

СТОВ “Авангард” 

n=2 

Племрепродуктор 

ДСП 

“АФ “Гвіздівці” 

n=1 

 С
ер

ед
н

є 
п

о
 

го
сп

о
д

ар
ст

в
ах

 

о
б

л
ас

ті
 

 

холці 

                                     Висота в 

155,0 150,7 144,2 149,9 

спині 154,0 145,7 141,8 147,2 

крижах 157,5 149,7 148,2 151,8 

Глибина грудей 81,0 80,5 74,7 78,7 

Ширина 

грудей за 

лопатками 

57,0 59,4 52,2 56,2 

в клубах 59,0 56,5 52,3 55,9 

В кульшових 

зчленуваннях 

57,0 51,3 50,7 53,0 

Коса довжина 

тулуба палкою 187,0 178,2 169,2 178,1 

тулуба стрічкою 193,5 191,4 192,5 193,5 

заду 61,0 54,7 56,7 57,5 

Обхват 

грудей за 

лопатками 

230,0 218 209,4 219,3 

п’ясті 24,5 23,8 23,2 23,8 

Дані ( табл. 1), одержані в наших дослідженнях, свідчать, що обстежені 

бугаї – плідники м’ясного сименталу, які працювали в базових племінних 

господарствах Буковини мали більшу ширину грудей і в кульшових 

зчленуваннях та обхват п’ясті, ніж бугаї записані в Республіканському каталозі 

“М’ясних бугаїв”. В дослідженнях нами було визначено проміри дорослих 
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нового зонального типу симентальських м’ясних бугаїв в 2 – 3 роки, які були 

використані в базових господарствах регіону Буковини, що наведені в (табл. 2). 

На основі одержаних селекційних показників було встановлено, що найбільш 

розвинені в 2 - 3 роки висотні проміри (висота в холці, спині, крижах). При 

виведенні нового зонального типу м’ясного сименталу нової генерації 

проводили проміри дорослих бугаїв в 3 - 4 роки в базових племінних 

господарствах Буковини (табл. 2). 

2. Проміри дорослих бугаїв в 2 – 3 роки, см) 
 

 

Проміри 

Племзавод 

“Чернівець

кий” 

(п=2) 

Племзавод 

“ДП” Рокитне” 

СТОВ “Авангард” 

(п=1) 

Племрепродуктор 

ДСП “АФ 

“Гвіздівці” 

(п=1) 

В 

середньому 

 

Висота в 

холці 141,3 139,0 134,2 138,2 

спині 141,7 136,5 135,7 137,9 

крижах 146,4 144,0 136,2 142,2 

Глибина грудей 73,2 72,5 71,2 73,3 

Ширина 

грудей за 

лопатками 

52,7 54,5 41,4 49,5 

в клубах 

в кульшових 

зчленуваннях 

50,3 

 

52,0 49,2 47,2 

Коса довжина 

тулуба палкою 170,4 174,5 157,5 167,5 

тулуба стрічкою 184,5 177,5 179,2 183,7 

заду 54,7 56,0 51,5 54,1 

Обхват 

грудей за 

лопатками 

206,7 207,5 196,5 203,6 

п’ясті 24,0 24,1 22,5 23,5 

Науковими дослідженнями і обстеженнями нами встановлено (табл. 2), 

що з віком більш інтенсивно росли бугаї – плідники в ширину і довжину про 

що було підтверджено і в інших бугаях плідниках в даних  базових 

господарствах. Так за виявленими багаторічними селекційними нашими 

спостереженнями від 2 - 3 до 5 років і старше висотні проміри у бугаїв 

збільшилися на 8,5 %, глибина грудей – 1,3%, ширина грудей за лопатками – на 

2,8%, ширина в клубах – на 1,5%,ширина в кульшових зчленуваннях – на 7,3%, 

коса довжина тулуба палкою – на 3,5%, і коса довжина заду – на 11 %. 

Найвищий коефіцієнт мінливості (Сν), особливо у молодих бугаїв ( 2- 3 

роки), спостерігалося по промірах та ширини грудей, широтних промірах заду, 

найменший – по висотних промірах. З віком (5 років і старше) коефіцієнт 

мінливості широтних промірів зменшується. 

При створенні м’ясного сименталу, визначили індекси будови тіла у 

дорослих бугаїв в племінних базових господарствах Чернівецької області, які 

свідчать про задовільний розвиток бугаїв різних вікових груп ( табл. 3). 
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3. Проміри дорослих бугаїв в 3 - 4 роки (см). 
 

 

Проміри 

 

Племзавод 

“Чернівецький” 

(п=4) 

Племзавод 

“ ДП ” Рокитне ” 

СТОВ“Авангард” 

(п=2) 

Племрепроду

ктор ДСП 

“АФ Гвіздівці” 

(п=1) 

 В середньому              

по господарствах 

Буковини 

Висота в 

холці 155,0 143,0 144,2 147,4 

спині 154,0 143,0 141,8 146,3 

крижах 157,5 150,3 148,2 152,1 

Глибина 

грудей 

81,0 76,8 74,8 77,5 

Ширина 

грудей за 

лопатками 

57,0 54,5 52,2 54,6 

в клубах 59,0 52,0 52,3 54,4 

в кульшових 

зчленуваннях 

57,0 46,5 51,3 51,6 

Коса довжина 

тулуба палкою 187,0 174,5 169,2 176,9 

тулуба 

стрічкою 

193,5 177,5 192,5 184,5 

заду 61,0 56,0 56,7 57,9 

Обхват 

грудей за 

лопатками 

230,0 207,5 209,0 215,3 

п’ясті 24,5 24,0 23,0 23,8 

 

В даній роботі доведено, що індекс довгоногості у дорослих бугаїв – 

плідників племінного заводу ДП ДГ “ Чернівецький ” менший, ніж у тих, що 

записані до каталогу. За іншими індексами вони мають або більші показники, 

або істотно не відрізняються від записаних до каталогу м’ясних порід за 

періоди 2002 - 2012 роки. 

В селекційній роботі нами було встановлено, що при розведення нового 

створюваного буковинського зонального типу симентальської м’ясної породи 

худоби, жива маса бугаїв мала важливе значення для ведення селекційно - 

племінної роботи із м’ясними базовими стадами даного типу на Буковині 

(табл.4)  

4. Індекси будови тіла у дорослих бугаїв, (%) 
 

Індекс 

Племінні господарства 

Племзавод 

ДП ДГ 

“Чернівецький” 

Племзавод 

ДП ” Рокитне” 

СТОВ” Авангард” 

Племрепродуктор 

ДСП 

“АФ Гвіздівці” 

Широкогрудності 36,8 39,1 36,4 

Глибокогрудності 52,2 53,6 52,3 

Грудний 70,4 73,1 68,9 

Тазо-грудний 96,6 105,4 96,1 

Формату таза 96,8 89,3 99,3 

Костистості 15,8 16,2 16,8 

Збитості 123,3 122,5 121,8 
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Розтягнутості 120,6 118,1 119,3 

Пере рослості 101,6 99,3 103,6 

Довгоногості 47,7 46,4 48,0 

Ейрисомії 148,4 144,6 148,4 

Виходячи з наведених даних (табл.4) можна припустити, що від 

крупніших за живою масою м’ясних бугаїв-плідників з більшою гарантією, при 

нормальних умовах утримання, одержували нащадків з великою живою масою 

в базових господарствах з розведення даного типу симентала для Карпатського 

регіону України. 

Так жива маса родоначальників дорослих бугаїв – плідників різних 

селекції, що були використані в базових господарствах Чернівецької області з 

розведення буковинського нового типу м’ясного сименталу худоби, відповідала 

вищому комплексному класу – еліта та еліта – рекорд згідно нової розробленої 

інструкції для м’ясної худоби.  

Оскільки результати нашої багаторічної проведеної селекційно-племінної 

роботи показали, що при визначенні живої маси бугаїв буковинського 

створюваного нового типу м’ясного сименталу худоби в племінних головних 

базових господарствах Чернівецької області наведено в (табл. 5). 

Як виявлено (табл.5), що кращі за живою масою бугаї – плідники Форест 

0899 – 850 кг, Івор 1002 - 820 кг, Мікрон - 750, Майор - 735кг та інші в базових 

племінних господарствах Чернівецької області. Найкращий екстер’єр мають 

бугаї-плідники в племінному заводі ДП ДГ “ Чернівецький ” та в ДСП “АФ” 

Гвіздівці”, трохи поступаються їм бугаї інших господарств України. Більшість 

бугаїв-плідників характеризувалися цінними племінними та продуктивними 

якостями, закріплення яких у нащадків дало змогу значно поліпшити якість 

всього поголів’я худоби м’ясного напрямку продуктивності для зони Карпат. В 

умовах базових племінних господарствах Західного регіону України при 

розведенні буковинського зонального типу м’ясних сименталів нової генерації, 

великого значенню науковці та практики надавали поетапній оцінці бугаїв за 

власною продуктивністю, відтворній здатності, якості нащадків, що давало 

змогу використовувати у паруванні лише тих із них, які здатні стійко 

передавати нащадкам свої цінні селекційні ознаки. 

5. Жива маса бугаїв - плідників, м’ясного сименталу ( кг) 
Вік тварин, роки Кількість голів В % до вимог класу еліта 

Племзавод ДПДГ “ Чернівецький ” 

1,5 –2 -  

2 - 3 1 97,3 

3 - 4 3 93,5 

4 - 5 2 96,7 

5 і старше   

Племзавод ДП “ Рокитне ” СТОВ “ Авангард ” 

1,5 –2 -  

2 - 3 -  

3 - 4 1 98,3 

4 - 5 1 98,7 

5 і старше   
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Племрепродуктор ДСП “ АФ ” Гвіздівці ” 

1,5 –2 - - 

2 - 3 1 94,7 

3 - 4 1 96,5 

4 - 5 - - 

5 і старше - - 

Тому важливою селекційною роботою у створенні нового типу м’ясного 

сименталу, була оцінка бугаїв–плідників в головних базових перспективних 

господарствах за власною продуктивністю, що є попередньою оцінкою 

генетичних можливостей використаного плідника, якій підлягали племінні 

бугайці, одержані від кращих високопродуктивних корів і лінійних бугаїв. 

 Дослідженнями по випробовуванні згідного вимог проводили на 

нащадках в спеціальному обладнаному приміщенні взимку та на культурних 

пасовищах. Для оцінки згідно методики було відібрано 10 синів бугая - 

плідника, які відповідали типу м’ясного сименталу визначали як правило на 

основі показників власної продуктивності та продуктивності їх предків і 

нащадків, який знайшов практичне застосування у створених методичних 

рекомендаціях, щодо виведення даного типу худоби в умовах зони Карпат. 

Вивчення м‘ясної продуктивності нащадків синів биків - плідників двох 

лідерів однієї лінії заводського типу симентальської м‘ясної породи американської 

селекції (Фореста 0899 та Івора 1002) лінії Ахілеса 58351 на добові прирости та 

забійні і м‘ясні якості при інтенсивному вирощуванні до високих вагових 

кондицій 500 - 600 кг в умовах Південно - Західного лісостепу України. 

Таким чином, наявний додатній кореляційний зв'язок між ознаками 

лінійної оцінки і м’ясною продуктивністю є в більшості випадках додатнім і 

достовірним, що свідчить про економічну ефективність та доцільність селекції 

м’ясних сименталів за екстер’єром з використанням методики лінійної оцінки 

тварин. 
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РОЗВЕДЕННЯ БУКОВИНСЬКОГО М'ЯСНОГО КОМОЛОГО 

СИМЕНТАЛУ ХУДОБИ, ЯК НОВЕ СЕЛЕКЦІЙНЕ ДОСЯГНЕННЯ В 

КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ 

Калинка А.К., завідувач відділом  

селекції, розведення, годівлі та технології 

виробництва тваринницької продукції 

канд. с. –г.. наук., с. н. с., член кореспондент МАНЕБ  

Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН 

м. Чернівці, Україна 

На Буковині вже не один рік розводять поголів’я м’ясного комолого 

сименталу худоби нової популяції, що є високим досягненням для отримання 

дешевої і якісної яловичини, що і є найбільшою і важливою актуальністю в 

аграрній науці для Карпатського регіону України. 
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Дуже цікавим є те, що нині є досягнення на Україні з розведення м’ясних 

комолих сименталів нової генерації, але їх мала кількість в усіх регіонах, що 

переважають імпортні не нашого розведення та походження, що і стало метою 

наших тез. Завдяки багаторічній 19 річній творчій селекційно - племінній 

роботі колективу вчених колишнього Буковинського інституту 

агропромислового виробництва НААН та керівника і спеціалістів базового 

господарства ДП ДГ „Чернівецьке” з розведенню м’ясного комолого сименталу 

худоби нової популяції, який зарекомендував себе із сторони високої енергії 

росту для виробництва конкурентоздатної яловичини для різних кліматичних 

зон Буковини та інших регіонів України. 

Тільки комплексний підхід: цілеспрямована селекція, створення міцної 

кормової бази, впровадження енергозберігаючих технологій забезпечило успіх 

при виведені нової генерації сименталів для господарств різних форм зони Карпат. 

Вперше новою модельною фермою на Буковині стало ДП ДГ 

„Чернівецьке”,с. Цурень Герцаївського району, яке є базовим господарством 

Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН, що 

впровадило нову перспективну галузь м’ясне скотарство з розведення дуже 

цінного в селекційному та племінному відношенні м’ясних комолих сименталів 

вітчизняної селекції з високою продуктивністю в усіх фізіологічних періодах 

розвитку та з малою собівартістю за одиницю виробленої продукції в умовах 

передгірської зони Карпат. 

Для цього науковцями-аграрниками Буковини, була розроблена 

відповідно селекційна схема розведення нового типу м'ясного комолого 

сименталу нової популяції з використанням поглинального схрещування з 

прилиттям крові м’ясних бугаїв – плідників чистопородного походження 

американської та канадської селекції на маточному поголів’ї місцевого 

буковинського сименталу комбінованого напрямку продуктивності. Як виявилося, 

що задумана схема виведення худоби м'ясного комолого сименталу нової 

генерації, була правильною, яка і до даного часу використовується в усіх 

базових господарствах різних форм господарювання в Карпатському регіоні 

України. 

Виведення нового м'ясного типу сименталу худоби, дало базовому 

господарстві ДП ДГ „Чернівецьке” нові дешеві прибутки, високопродуктивні 

тварини з високою енергією росту в підсисний та в усіх фізіологічних періодах 

вирощування з використанням культурних пасовищ для отримання малої 

собівартості продукції на схилових землях Буковини. 

Новостворений тип створили шляхом поглинального схрещування 

місцевого сименталу з бугаями симентальської м’ясної породи великої рогатої 

худоби, в результаті чого виведено якісно цінний масив високопродуктивних 

тварин м’ясного напрямку продуктивності, який цілком відповідає сучасним 

вимогам апробації селекційних досягнень у тваринництві і перевищує за 

основними продуктивними якостями мінімальні вимогам розробленого 

цільового стандарту. 
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Цінним є те, що вже до Державної комісії з апробації представлено 

селекційне досягнення, не тільки новий тип у складі симентальської  м’ясної 

породи, а й її структуру – заводські лінії: Ахілеса 369, Абрікотта 58311, Сигнала 

120 та інших, які находяться в племінному заводі ДП ДГ  „Чернівецьке”. 

 Для тварин м’ясного комолого сименталу худоби є необхідні лінії 

характерні з високим генетичний потенціал росту та продуктивності, 

пристосованості для умов промислової технології з використанням природних 

та культурних  пасовищ та полонин, що свідчать результати оцінки кращих 

продовжувачів ліній, в яких середньодобові прирости живої маси становили за 

період вирощування до 15-місячного віку – 850 - 950 г. з рівнем рентабельності 

від 5 до 17 % та річним економічним ефектом на одну голову – від 650 до 850 

грн. без державної дотації. 

Основою характеристики типу є успішна реалізація селекційної 

програми, яка дала змогу одержати якісно нових тварин з високою м’ясною 

продуктивністю та легкістю отелення в умовах Карпатського регіону Буковини. 

Як за абсолютними, так і за відносними показниками відгодівельних та 

забійних якостей тварин буковинського м'ясного комолого сименталу, який 

перевищує аналогів усіх вихідних порід в Західному регіоні України, а за 

деякими (плодючість, коефіцієнт м’ясності) відповідають світовим стандартам. 

Для створеної м’ясної худоби нової генерації, характерна вираженість 

генетичної природної комолості із червоним забарвленням волосяного покрову 

та яскраво вираженою міцною будовою тіла, особливо задньої третини тулуба. 

Цікавим є те, що за живою масою тварин мають високий генетичний 

потенціал продуктивності: жива маса – бугаїв-плідників становить 800 - 1100 

кг, повновікових корів – 600 - 750 кг. За м’ясною продуктивністю науковцями 

проведено, серію дослідів з вивчення забійних і м’ясних якостей різних 

породних поєднань, яких використовували при створенні даного типу.  

Дослідження показали, що генетичний потенціал м’ясної продуктивності 

дуже високий, який більше на 12% від стандарту установленого для даної 

худоби. Бугайці досягають у 18-ти місячному віці живої маси 550 - 600 кг, 

 інтенсивність росту  молодняку на відгодівлі – більше - 950 г, маса туші тварин 

у віці 18 - 24 місяців – 265 - 290 кг, забійний вихід 60 - 61,2%. Тварини 

характеризуються підвищеним вмістом м’язової тканини в тушах (83,2 -84,8 %) 

та помірним вмістом кісток (15,2 – 16,8 %). Вихід м’яса вищого та І сортів 

складає 67,2 – 71,1 %, коефіцієнт м’ясності 5,3 - 6,2 кг. За цими показниками 

тварини відповідають вимогам кращих світових стандартів. Високоякісна 

яловичина, одержана від м’ясної худоби, за основними органолептичними 

характеристиками більш соковита, ніжна і добра на смак. 

При вирощуванні підсисного молодняку м'ясного комолого сименталу 

великою мірою впливає молочність матерів – годувальниць нової генерації. В 

цілому ж, молочність корів у перерахунку на 7-місячний вік теляти становить 

190 - 225 кг. У сименталів нового типу в цілому, лінії та родини є достатньо 

консолідовані за типом, мастю, продуктивністю, технологічністю та 

успадковують ці особливості при розведенні "в собі". Досліджено, що будова 
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тіла тварин нового типу компактні, гармонійного складу, із глибокими та 

широкими грудьми, рівною лінією верху, з добре розвинутою задньою 

третиною тулуба, з міцним кістяком, який необхідний для передгірської та 

гірської зони Українських Карпат. 

Оцінка м'ясного комолого сименталу за екстер’єром та конституцією є 

важливою складовою в комплексній системі селекції. Екстер’єр комолого 

сименталу є зовнішнім проявом конституції і повною мірою характеризує їх 

племінні, продуктивні і адаптаційні можливості. За екстер’єром також 

оцінювали ступінь типовості тварин для породи, лінії, родини. Кращі за 

екстер’єрними якостями тварини, як, правило характеризуються високою 

молочною продуктивністю, доброю відтворною здатністю та продуктивним 

довголіттям.  

Тварини без наявних пороків екстер’єру. Мускулатура розвинута на усіх 

частинах тулуба зад відзначається добрим розвитком м’язів, м’ясний, тип чітко 

виражений, не дуже об’ємистий кістяк, масть темно – червона. За 

резистентністю тварини буковинського комолого типу м’ясного сименталу 

худоби за цим показником не поступаються ні материнським породам, ні 

батьківськім, які переважають за збереженістю телят на 5,5-11,5%. 

Так цікавим для створеного сименталу нової генерації є акліматизаційна 

здатність, який добре пристосований до різних природно - кліматичних умов 

Карпатського регіону України, про що свідчать результати його розведення та 

цілорічного безприв’язного утримання на культурних та природних пасовищах 

та на відкритих вигуляно - кормових майданчиках. 

За етологічними якостями  а саме в порівнянні з материнськими породами 

тварини характеризуються високою технологічністю. Вони відрізняються 

спокійним норовом. Краще використовують пасовища, грубі та соковиті корми. 

Худоба має спокійний норов, невибаглива до кормів і добра адаптована до 

передгірської зони Українських Карпат. 

Науковцями встановлено, що в ДП ДГ „Чернівецьке” витрати кормів при 

контрольному вирощуванні бугайців на 1 кг приросту живої маси становить 6,3 

- 8,5к.од. У створеного нового типу сименталу у 99% тварин відзначається 

легкість отелення та мілко плідність приплоду – 25-35кг. Середній вік першого 

отелення корів – 28 - 29 місяців. Відтворювальна здатність не менше 87 %. 

Важливим і цінним для господарників з розведення м'ясного комолого 

сименталу є тривалість продуктивного використання корів нової генерації, яка 

становить 6 - 8 лактацій, що значною мірою зумовлено не генетичними, а 

господарсько - корисними умовами.  

Напрямком подальшої племінної – селекційної роботи з даним типом 

худоби є підвищення економічної ефективності розведення буковинського 

комолого типу м’ясного сименталу та планується вести селекційну роботу 

спрямовану на зростання молочності і плодючості м’ясних корів та підвищення 

ділового виходу телят, що дасть змогу значно підвищити м’ясну продуктивність з 

розрахунку на одну голову. 
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Підвищення економічної ефективності розвитку галузі м’ясного 

скотарства з розведення м’ясних комолих сименталів в передгірській частині 

Карпат, забезпечує високий рівень рентабельності яловичини, зниження витрат 

кормів, енергоресурсів та людської праці, що є важливою ланкою організації 

застосування у виробництві досягнень науково-технічного прогресу в даному 

регіоні. 

Основні економічні показники розведення м’ясного комолого сименталу 

свідчать про стабільність і ріст показників в племінному заводі ДП ДГ “ 

Чернівецьке ” ( табл.1). 

1.Показники економічної ефективності 
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Всього поголів’я гол. 378 384 216 246 239 257 279 291 276 

в т. ч. корів гол 150 160 160 153 153 153 156 156 158 

Виробництво м’яса ц 514 354 208 435 350 375 380 370 365 

Добовий приріст на 

пасовищах 

г 917 695 601 685 750 850 930 950 900 

Реалізація м’яса  ц 518 342 602 325 365 355 345 336 345 

Реалізація 

племінного 

молодняку в живій 

масі 

 

гол. 

ц 

 

43 

197 

 

27 

102 

 

85 

269 

 

1 

0,35 

 

28 

37,8 

 

21 

35,6 

 

22 

34,6 

 

22 

35,1 

 

16 

31,0 

Собівартість 1 ц 

приросту на  пасовищах 

грн. 119,5 496,1 690,4 750,6 750,3 650,7 825,1 850 935 

Виходячи з цих показників починаючи з 2012 року племінний завод ДП 

ДГ„Чернівецьке”  з розведення буковинського типу м’ясного комолого 

сименталу за технологією м’ясного скотарства в Чернівецькій області, яке 

реалізує на м’ясо 3,35 тонн в живій масі на суму 238,3 тис. грн., що складає 31% 

рентабельності з включенням цін за даний період. Племінним заводом ДП ДГ 

„Чернівецьке ”, який за період розведення було реалізовано більше 400 голів 

племінного молодняку м'ясного комолого сименталу нової популяції для інших 

областей України. 

Приємно, що створений науковцями Буковини зональний новий комолий 

тип м'ясного сименталу знайшов своє існування і розширення в інших регіонах 

України. Радуються розведенням створеного буковинського комолого типу 

м'ясного сименталу і господарі Покуття, Тернопільщини, Чернігівської, 

Київської областей та колишньої Республіки Крим. У 2012 році одним із 

перших селянських господарств Косівського району Івано-Франківської області 

було закуплено 25 телиць та 2 племінних бугайців для розведення м'ясного 

комолого сименталу в гірських регіонах Карпатського регіону України. 

Придбання з високою енергію росту племінного молодняку, як виявилося було 

вдало і набрало великого значення з отримання дешевої яловичини для 

гірського сільського населення Карпат. Виявилося так, що поголів’я м'ясного 
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комолого сименталу необхідно було продати своїм односельчанам для своїх 

домівок, через фінансові проблеми одноосібника, який вів особисте селянське 

господарство в зоні Карпат. Колишні закуплені телиці м'ясного комолого 

сименталу стали добрими матерями які добре адаптувалися та мають власну 

високу продуктивність та їх нащадки прижились для гірського населення гуцулів. 

Науковці аграрники селекціонери Буковини мають, чим радуватися 

створеним новим типом сименталу нової генерації та його розширенням і в 

гірських населених регіонах Карпат. Це чудова худоба, гармонійна, не 

вибаглива, флегматична, що має високу енергію росту, м’ясну продуктивність, 

акліматизаційну здатність, гарну осанку і не вибаглива до кормів. Дана худоба 

дана богом і надзвичайно цікава, яка може розводитися в усіх регіонах України. 

Цю худобу можна використовувати і в молочному скотарстві, яка може мати до 

5000 тисяч літрів за лактацію. Науковцями було випробувано в одному із 

базових господарств Буковини де розводився м’ясний комолий симентал за 

молочною галуззю, який має і велику молочну продуктивність. 

Так, що господарствам різних форм власності не має чого боятися за цю 

худобу бо її можна і в м’ясному і в молочному скотарстві розводити. Цей 

створений тип нового сименталу нової генерації може буде на майбутнє 

великим інноваційним розведенням по всій нашій Україні. Створюваний 

буковинський комолий тип м'ясного сименталу, це є еталон для його 

розведення в усіх кліматичних зонах України. Про нього великий інтерес мають 

і хочуть розводити ближні села Молдови та Румунії, що знаходяться біля 

кордонів провідного племінного заводу ДП ДГ „Чернівецьке” з розведення та 

надзвичайно продуктивною і якісною продукцією, яку можна прирівняти до  

„ альпійської”. 

Дуже цікавим є і те, що на Україні а саме на Буковині вперше було 

започатковано Європейський проект „Траскордонний центр підтримки 

розвитку зоотехнії” по Програмі Румунія-Україна – Республіка Молдова, який 

фінансується Європейським Союзом через Європейський Інструмент Сусідства 

та партнерства. В проекті приймали науковці Буковини, які вели науковий 

супровід по проекту „Транскордонний центр підтримки розвитку зоотехнії ” з 

розвитку м’ясного скотарства на базі ДП ДГ „Чернівецьке” по Програмі 

Румунія - Україна – Республіка Молдова, який сприяв підвищенню якості ринку 

доставки на прикордонній території передгірської зони Чернівецької  області.  

Так розведення нового перспективного буковинського комолого типу 

м’ясного сименталу худоби нової генерації з використанням галузі м’ясного 

скотарства і економічні показники з року в рік збільшуються в даному 

модельному базовому господарстві при використання нової прогресивної 

рентабельної  технології. Результати досліджень та практичний досвід роботи 

ДП ДГ “Чернівецьке” підтверджують незаперечний тезис про те, що при 

застосуванні ресурсозберігаючих технологій годівлі та утримання тварин, 

раціональній організації виробничого процесу та матеріального стимулювання 

праці цілком реально забезпечити одержання високих показників 

продуктивності і прибутковості виробництва м’яса худоби. 
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Науковці Буковинської державної сільськогосподарської дослідної 

станції НААН пропонують керівникам та спеціалістам сільгосппідприємствам, 

фермерським і селянським господарствам, які розводять на своїх фермах, в 

домашніх умовах новостворену популяцію м’ясного сименталу худоби нової 

популяції зони Карпат 

Аграрна наука Буковини надіється на те, що створений ними новий тип 

сименталу стане на майбутнє і буде розводитися і в гірській місцевості 

Українських Карпат. Новий тип симентальської м’ясної худоби не відноситься 

до важкого типу тварин і який зможе випасатися на полонинах Українських 

Карпат, як в альпах Австрії.  

Наразі ДП ДГ “ Чернівецьке ” продовжує посилювати свої ринкові 

позиції і спрямовує зусилля на завоювання лідерства у своєму Буковинському 

краї та в Україні. Тісна дружба з науковцями, постійний пошук нового 

передового, дозволяє фахівцям і працівникам тваринництва впевнено дивитися 

в завтрашній день. 

_________________________________________________________________ 
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ БУГАЙЦІВ РІЗНИХ 

ПОРІД І ЇХ ПОМІСЕЙ В УМОВАХ БУКОВИНИ 

 

Калинка А.К., завідувач відділом  

селекції, розведення, годівлі та технології 

виробництва тваринницької продукції 

канд. с. –г.. наук., с. н. с., член кореспондент МАНЕБ  

Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН 

м. Чернівці, Україна 

Шпак Л. В., канд. с.- г. наук. п.н.с.  

Національна академія аграрних наук України 

м. Київ, Україна 

Казьмірук Л.В., канд. с.- г. наук, доцент 

Вінницький національний аграрний університет 

м. Вінниця , Україна 

Вирішення на сучасному етапі виробництва дешевої, екологічно чистої, 

та якісної яловичини здійснюється за рахунок розведення буковинського 

м’ясного комолого сименталу нової генерації, який буде структурною 

одиницею буковинського зонального типу м’ясної худоби з використанням 

прогресивної технології м’ясного скотарства в умовах Південно - західного 

лісостепу України. 

При створенні нового буковинського зонального типу м’ясного 

сименталу худоби, науковці, спеціалісти тваринники та керівники базових 

господарств Чернівецької області створили відповідно до нових господарсько - 

кліматичних умов даного регіону більш продуктивну м’ясну худобу з високою 

енергією росту і м’ясною продуктивністю. Прикладом створення таким шляхом 
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нової генерації  м’ясної худоби було завезення бугайців – плідників м’ясного 

комолого сименталу зарубіжного походження й перетворення у буковинський 

зональний тип м’ясного сименталу нової популяції симентальської м’ясної 

породи великої рогатої худоби. 

Формування нової популяції м’ясних сименталів полягає в одержанні 

високопродуктивної худоби нових генотипів по м’ясній породі, які б 

поєднували високу енергію росту та м’ясну продуктивність і були б адаптовані 

до місцевих умов Карпатського регіону України. В ринкових умовах важливим 

стимулом розвитку молочного та м’ясного скотарства в Україні, повинен бути 

науково обґрунтований підхід до оцінки і якості м’ясних туш та встановлення 

диференційованих, залежно від сортності яловичини, її походження (молочна 

чи м’ясна худоба, вік забою, стать тварини, тощо), цін на цю продукцію. 

В зв’язку з цим, існуюча нині система нормування енергетичного 

живлення молодняку м’ясного контингенту худоби різних порід, при 

середньому рівні годівлі з використанням власних кормів без підгодівлі 

біологічно активними речовинами і стимуляторами росту з виробництва якісної 

яловичини, не має експериментального обґрунтування у досягненні живої маси 

450-500кг в умовах різних зон Карпат. 

Метою досліджень і послужило оцінити м’ясну продуктивність бугайців і 

відгодівельні якості молочних та різних генотипів симентальської породи, які 

добре адаптувались до різних кліматичних зон Чернівецької області. 

Об’єктом для досліджень був молодняк різної породи та їх помісі 

м’ясного сименталу нової генерації худоби в племінних господарствах 

Чернівецької області. Дослідження проводилися за матеріалами зоотехнічного і 

племінного обліку на маточному стаді м’ясного сименталу в діючому 

племрепродукторі ДП “ Рокитне “ СТОВ “Авангард” с. Рокитне 

Новоселицького, Чернівецької області. В даному господарстві розводили 

сименталів, чорно-рябу, буковинський зональний тип м’ясного сименталу та 

(буковинський зональний тип м’ясного сименталу 50%  х 25% симентала  х 

25% червоно - ряба ). 

 У своїй селекційній роботі визначили м’ясну продуктивність бугайців у 

таких генотипах, як симентальська (1-дослідна), чорно – ряба (11-дослідна), 

буковинський зональний тип м’ясного сименталу (111–дослідна) та у 

буковинський зональний тип м’ясного сименталу (50% х симентальська 25% х 

25% червоно – ряба) (1У-дослідна) порода та їх помісей у Чернівецькій області. 

Так, результати досліджень вказують, що бугайці буковинського 

зонального типу м’ясного сименталу за середньодобовими приростами 

переважали на 134г (19,4%) більше від ровесників – аналогів II – чорно - рябої 

породи молочного напрямку продуктивності. В даному досліді доведено, що 

при однаковій структурі і поживності раціонів, більш скороспілими були 

тварини III - дослідної групи нової генерації симентальської м’ясної породи 

австрійської селекції 

Отже, є підстава вважати, що формування м’ясної продуктивності нової 

популяції сименталів худоби для отримання якісної яловичини, високої 
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продуктивності та відгодівельних якостей методом поглинального схрещування 

місцевої симентальської породи бугаями м’ясних порід, зокрема австрійської 

селекції, є найефективнішим в умовах Лісостепової зони Буковини. Одержані 

дані свідчать, що незважаючи на те, що при середньому рівні годівлі 

піддослідні бички різних порід і помісей за період вирощування і відгодівлі 

споживали з кормами однакову кількість поживних речовин і енергії, затрати 

корму були різними і коливались від 10,6 до 12,7 к. од. 

Наведені дані показують, що за результатами контрольного забою 

тварини четвертої дослідної, мали масу туші 218,5кг, що на 32,0кг (17,1%) 

більше порівняно з ровесниками - аналогами чорно – рябої породи. Забійний 

вихід у тварин другої та  четвертої був майже однаковий. Найбільший забійний 

вихід у віці 15 місяців отримано від бугайців буковинського типу м’ясного 

сименталу – на 5,5% більше порівняно з тваринами - аналогами чорно - рябої 

молочної породи. 

Встановлено, що різниця основних показників м’ясної продуктивності у 

тварин, незалежно від їх генотипу, були високими. З даних досліджень досить 

чітко видно, що найбільшу перед забійну масу туші і забійну масу одержано від 

тварин III - дослідної групи. Вони переважали на 12,5, 32,0 і 22,3кг (6,0 – 17,2 і 

11,3%) за масою туші аналогів I - II і IV груп. Слід зазначити, що бугайці  III 

групи також мали перевагу перед аналогами I - II і IV груп за всіма 

показниками м’ясної продуктивності. За рівнем м’ясної продуктивності між 

тваринами I і IV – дослідними групами істотної різниці не виявлено. Крім того,  

ще раз показано, що помісні тварини III - дослідної групи мали відмінні м’ясні 

якості, високий вихід туші і забійний вихід при обмеженому відкладанні жиру. 

Виходячи з наведених даних можна припустити, що за результатами 

контрольного забою основні показники м’ясної продуктивності у бугайців, 

незалежно від породи, були високими. Правильність такого тлумачення 

випливає також про найбільшу перед забійну масу, масу туші і забійну масу, 

при обмеженому відкладанні жиру одержано від помісних тварин м’ясного 

напрямку продуктивності (III - дослідна група). 

В наших наукових дослідженнях вивчили і економіку результатів 

контрольного забою піддослідних бугайців різних порід і їх помісей, що 

кратність збільшення перед забійної живої маси складала у тварин 

буковинського типу м'ясного сименталу 1,35 разів більше від інших порід. 

Найвищу перед забійну масу у віці 15 місяців мали бугайці створюваного  

буковинського типу м'ясного сименталу 458 кг, а найнижчу 401,7 ровесники 

симентальської породи. За виходом парної туші у всі вікові періоди достовірної 

міжпородної різниці нами не виявлено. Дещо кращими за цим показником були 

бугайці буковинського типу м'ясного сименталу та комолого сименталу. 

Нами вивчено забійні якості бугайців різних порід і їх помісей при 

наближеному до реальних можливостей сільськогосподарських підприємств 

різних форм власності у кормовому фоні з метою встановлення породних 

відмінностей. При порівнянні перед забійної живої маси та маси туші, виходу 

парної туші, виходу внутрішнього жиру серцю, забійної маси та забійного 
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виходу у піддослідних бичків різних порід вказує на помітну різницю за цими 

показниками . 

За показниками перед забійної маси у віці 15 місяців кращими були 

бугайці м'ясного комолого сименталу. Цей показник у них становив в 

середньому 461,0кг, що достовірно більший, ніж у ровесників буковинського 

типу м’ясного сименталу, ( симентальська 1/2х1/2 чорноряба) на відповідно на 

3кг та 16 кг. За забійним виходом бугайці м’ясного комолого сименталу мали 

59,3%, що на 4,4% більше за ровесників чорно-рябої породи худоби. 

Дослідженнями вивчено хімічного складу і калорійності найдовшого 

м’яза спини дослідних тварин різних планових порід та їх помісей худоби в 

умовах регіону Буковини. Висока м’ясна продуктивність відгодівельної худоби 

зумовлюється не тільки показниками маси туші та її морфологічного складу, 

але й значною мірою показниками поживності і біологічної цінності м’яса, як 

продукту харчування, є його хімічний склад . 

Дослідженнями доведено, що різниця показників по вмісту протеїну 

убугайців третьої дослідної групи перевищували ровесників чорно - рябої 

породи на 1,07%. Найбільше жиру містилося у м’язі тварин симентальської 

породи, а найменше – в аналогів помісей четвертої дослідної, хоча вірогідної 

різниці не було. Не виявлено вірогідної різниці і за показниками калорійності 

м’яса, але слід відмітити, що найвищою вона була у бугайців четвертої 

дослідної 6,8 мДЖ, що від чорно - рябої більше на 6,3% і 6,3 мДЖ. Бугайці 

третьої дослідної групи за рахунок одержання найбільшого абсолютного 

приросту живої маси за дослідний період витрачав найменше кормових 

одиниць та обмінної енергії у розрахунку на 1 кг приросту при невеликому 

підвищенні витрат перетравного протеїну відносно бугайців аналогів чорно - 

рябої породи. 

Результати досліджень показують, що істотної різниці між дослідними 

групами за хімічним складом м’яса не виявлено. М’ясо помісних тварин за 

співвідношенням білка й жиру віднесене до високоякісної яловичини. 

Виходячи з наведених даних можна припустити, що в м’ясі бугайців I групи 

містилося трохи більше жиру, а III – білка, ніж у ровесників II і IV груп. Тому 

їх м’ясо мало вищу енергетичну цінність. Дані, одержані нами збігаються з 

даними інших авторів, які проводили в своїх регіонах.  

Таким чином, при використанні в регіоні різних порід і їх помісей, які 

виявляють свій високий генетичний м’ясний потенціал не лише при 

прийнятому типі годівлі, а й вивчити при середньому рівні енергії в раціонах 

при помірному вирощуванні на кормах власного виробництва для одержання 

якісної яловичини в умовах Лісостепової зони Карпат.  

Встановлено, що бугайці створюваного буковинського зонального типу 

м’ясного сименталу нової генерації худоби були більш скороспілими при 

однаковій структурі і поживності раціонів за середньодобовими приростами 

переважали на 134г (19,4%) більше від ровесників–аналогів II – чорно-рябої 

породи молочного напрямку продуктивності у кормових умовах Буковини. 
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Таким чином бугайці нової популяції буковинського зонального типу 

м’ясного сименталу мають міцну конституцію, добре розвинуті м’ясні форми 

(пряму широку спину і поперек та задню частину тулубу) і добре адаптовані до 

умов Західного регіону Карпат. 

_________________________________________________________________ 
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В умовах фінансово-економічної кризи світовий досвід розвинутих країн 

свідчить про те, щоб збільшити виробництво конкурентноздатної яловичини з 

покращеною її якістю можна на основі розробки різних рецептів раціонів та їх 

оптимізації для повноцінної годівлі нащадків м’ясної худоби для максимальної 

реалізації продуктивного потенціалу в умовах Карпатського регіону України. 

Тому розробка теоретичних і практичних аспектів різних рецептів 

раціонів годівлі для телиць на підсосі народжених у січні та березні місяцях в 

стійловому періоді вирощування, які забезпечать високий продуктивний 

потенціал продуктивності в Карпатському регіоні України, що є найбільш 

актуальністю в аграрній науці. 

В зв’язку з вище сказаним, такий ефективний захід виконання наукових 

досліджень, можливо із розвитком перспективної дешевої технології м’ясного 

скотарства, як самостійної галузі, для якої створюється новий тип худоби 

м’ясного сименталу нової генерації з високим генетичним м’ясним 

потенціалом, який добре адаптований, що відповідає запитам даної галузі, 

зокрема годівлі, утримання та розведення в умовах різних зон регіону Карпат.  

У науковій зоотехнічній літературі є багато матеріалів щодо технології 

годівлі і утримання м’ясних телиць в різних регіонах України. Проте відомості 

про ефективність різних перспективних енергозберігаючих розроблених 

технологій годівлі з розроблення нових енергозберігаючих рецептів раціонів та 

їх оптимізація з кормовими ресурсами для максимальної реалізації генетичного 

продуктивного потенціалу м’ясної худоби в умовах Карпат практично нині 

відсутні.  
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Наші нові ефективні заплановані дослідження, які направлені на розробку 

нових рецептів та різних моделей раціонів, що забезпечують максимальну 

реалізацію продуктивного м’ясного потенціалу для годівлі телиць м’ясних 

сименталів в умовах Чернівецької області. Розробка вперше таких 

експериментальних нових досліджень даної роботи і буде актуальністю для 

реалізації максимального продуктивного потенціалу ремонтних телиць м'ясного 

сименталу в умовах регіону Буковини.  

В зв’язну на вище сказане з розроблення нових моделей рецептів раціонів 

та їх оптимізація з новими кормовими ресурсами та визначення їх впливу на 

біологічні та продуктивні показники тварин відноситься до енерго зберігаючих і 

має високу інтелектуальну власність та рівень захисту в Україні.  

Вперше розроблено та адаптовано нові рецепти раціонів з високою дією 

енергії росту для телиць м’ясного сименталу при оптимізації повноцінної з 

використанням силосу та сінажу власного виробництва в стійловому періоді та 

влітку з максимальним випасанням на культурних пасовищах в передгірській 

зоні Карпат. 

За мету наукових досліджень взяли вивчення впливу рецептів раціонів на 

народжених телиць м'ясного комолого сименталу в різних зимових місяцях 

(січень, лютий, березень) з використанням підсисного методу вирощування в 

передгірській зоні Буковини.  

За ціль було взято вперше виявити вплив народжених телиць м’ясного 

комолого сименталу худоби в різних зимових місяцях на їх продуктивність в 

різних вікових періодах вирощування в період підсосу з максимально 

використанням культурних пасовищ. 

Запропоновані нові дослідження в минулому не вивчалося ні в 

молочному та в м’ясному скотарстві, що і є нині актуальним даного 

дослідження в умовах Карпатського регіону України. З цього приводу на 

високому рівні було вивчено енергію росту телиць м’ясного комолого 

сименталу народжених в січні, лютому та в березні місяцях з подальшим 

виходом на культурні пасовища і після закінчення сезону випасання. 

Цінним важливим питанням досліджень для нас було розроблення 

рецепту раціону годівлі телиць в підсисному періоді взимку та влітку на 

культурних пасовищах, який буде апробовано в інших базових господарствах 

різних форм власності регіону Буковини. 

Для цього було проведено науково-господарський дослід в ДП ДГ 

«Чернівецьке» Герцаївського району Чернівецької області на телицях – 

м’ясного комолого сименталу нової генерації худоби де відібрали 3 групи 

тварин в кожній по 10 голів з початковою живою масою 33 - 35 кг згідно 

розробленої такої схеми досліджень: дослідна перша телиці народженні в січні 

місяці, друга дослідна телиці народженні в лютому місяці і третя дослідна 

телиці народженні в березні місяці. Раціон для - 1 та 11 – дослідних груп 

складався з основного раціону (ОР): силос кукурудзяний, сіно, солома, 

зерносуміш, кухонна сіль а третя дослідна група телиць отримувала ОР + 

комбікорм власного виготовлення + введення вітаміну А. 
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Умови утримання для всіх дослідних телиць були однаковими. 

Дослідження на ремонтних телицях проводилися в стійловий період і влітку без 

прив’язне на культурних пасовищах за технологією м’ясного скотарства. Зміни 

живої маси телиць визначали за даними зважувань на початок досліду 

(стійловий період), при виході на пасовища. Визначали витрати кормів – на 

основі групового обліку. 

Матеріали досліджень опрацьовані методом варіаційної статистики з 

використанням персонального комп’ютера за розробленою методикою Н. А. 

Плохинського, (1970). Економічний аналіз одержаних даних проводили за 

розрахунковим методом.  

При споживанні кормів дослідними телицями протягом 104 днів  

стійлового періоду досліду з використанням однотипної годівлі було 

економічно та ефективно встановлено, що телиці І - дослідної групи, які 

народилися в січні місяці, середньодобові прирости становили - 961,5г, що на 

153,3г (18,9%) при (P<0,001) більше від ровесників дослідної - 11 групи, які 

народилися в лютому місяці. Краща оплата корму продукцією була у тварин І- 

дослідної групи і становила 5,7 корм. од., що на 3,3 к. од., (5,7%) менше від 

ровесників-аналогів дослідної – 111 групи ( телиці народженні в березні 

місяці). Телицям ІІІ - дослідній групі в раціон яким додатково уводили вітамін 

А взимку, добові прирости становили - 858,2, що на 103,3г менше від ровесниць 

1- дослідної групи. 

За період досліду при вирощуванні взимку та при випасанні влітку на 

культурних пасовищах, енергії росту збереглася у 1- дослідній групі телиць 

така сама, як в стійловому періоді досліду і становила - 916,4г, що на 180,5г ( 

24,5%) більше за аналогів третьої групи. Результати наших дослідів показують, 

що за весь період досліду протягом (178днів) телиці I11- дослідної групи, які 

народилися в березні місяці добові прирости склали - 735,9г, що на 65,6 г (8,9 

%) менше за ровесниць 11- дослідної, які народжені в лютому місяці. 

Так в дослідженнях, доведено, що в дослідних телицях народжених в 

березні місяці за однакових умов годівлі з додаванням взимку вітаміну А, 

продуктивність тварин за весь період проходила майже з однаковою 

інтенсивністю росту, але на 30,9 кг була меншою і загальний приріст становив - 

131,0 кг, що на 75,2 кг (14,9%) менше за тварин, які народилися в січні місяці.. 

Отже, усі телиці дослідних груп досягли живої маси 159,2 - 233,7кг в 7 

місячному віці, жива маса в першій дослідній групі стала – 233,7кг, що на 

75,2кг (14,9%) більше за телиць народжених в березні місяці, а це, у свою 

чергу, сприяє на майбутнє більш ранньому господарському використанню 

телиць та зменшенню витрат на їх вирощування в передгірській зоні Карпат. 

 У 3 і 7- місячному віці мали більшу живу масу мали телиці 1-дослідної 

групи відповідно від 11- та 111- дослідних груп на 1,6 кг або (1,2 %), 27,8кг 

(16,8%) та на 34,3 кг або на 21,5 % (Р>0,95). У 9 віці цей показник був тільки у 

телицях 1- дослідної групи і становив - 233,7 кг.. При цьому, добові прирости за 

весь період росту в телиць першої дослідної групи становили 916,4г, що на 

180,5г ( 24,5%) більше за аналогів третьої групи. 
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Входячи з вище наведених даних можна констатувати, що у зимовому 

стійловому періоді при вирощуванні ремонтних телиць м’ясного комолого 

сименталу худоби, які народилися в березні місяці мали енергію росту на 24,5% 

менше за тварин, які народилися в січні місяці в умовах передгірської зони 

Карпатського регіону України. В кінці досліджень була визначена економічна 

ефективність вирощування телиць народжених взимку де доведено, що кращі 

економічні показники отримано в 1 - дослідній групі, в яких затрати кормів на 1 

ц приросту живої маси склали 8,7 ц. к. од., собівартість приросту живої маси 1 

голови за період вирощування дорівнювала 1050 грн.  

Чистий дохід на 1 голову в даній групі був найбільшим і становив 5155,0  

при рентабельності - 39,0%. Як свідчать результати проведеної економічної 

ефективності з вирощування телиць м’ясного сименталу нової генерації, які 

народилися в січні місяці , при цьому досягаються добові прирости – 916,4 г із 

рентабельність на 39,0 %, що забезпечує розроблену інтенсивну технологію 

вирощування м’ясної худоби виявилась економічно перспективною в умовах 

передгірної зони Карпатського регіону України. 

Таким чином дослідженнями встановлено, що при використанні 

однотипної годівлі із сховищ у зимово-стійловому періоді телицями створеного 

буковинського зонального типу м’ясного сименталу нової генерації худоби 

народжених в січні місяці в яких збільшується середньодобові прирости до 

831г, що на 67,7 г (9,1%) більше від ровесників народжених в березні місяці з 

уведенням  вітаміну А, що забезпечує максимальну реалізацію продуктивного 

м’ясного потенціалу при зменшенні енергетичних кормів до норми в умовах 

Карпатського регіону Буковини.  
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Нині ефективний розвиток галузі скотарства у світі сприяє насиченню 

продовольчого ринку м’ясом різних якісних характеристик, що потребує 
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введення у сільськогосподарське виробництво сучасних інтенсивних 

технологій селекції, годівлі та утримання для виробництва дешевої та якісної 

яловичини, які базуються на використанні худоби м’ясного напряму 

продуктивності, здатної забезпечити значну інтенсивність росту з перших вже 

днів свого життя для населення Карпатського регіону України. 

Тому в даний час розроблення теоретичних і практичних аспектів різних 

рецептів та моделей раціонів та типів годівлі і встановити ефективність їх 

використання молодняком та сухостійними коровами м’ясного комолого 

сименталу худоби для стійлового утримання, які забезпечують високий 

генетичний м’ясний потенціал продуктивності тварин в умовах для різних 

кліматичних зон Карпатського регіону України, що є найбільш економічною 

актуальністю на даний час. 

В даний час годівля сухостійних корів – матерів годувальниць м’ясного 

комолого сименталу худоби, які отримували різну кількість обмінної енергії за 

поживністю раціону за три місяці до розтелення з подальшим вивченням після дії 

на їх нащадках на підсосі, ці питання вивчено, ще недостатньо, а тим більше в 

умовах регіону Карпатського регіону України.  

Оскільки при створенні на Буковині нової популяції м’ясних сименталів 

різної селекції, які виявляють свій високий генетичний м’ясний потенціал не 

лише при прийнятих рецептах раціонів та типах годівлі, а й вивчити необхідно 

на підсосі з використанням максимально культурних пасовищ в умовах 

передгірної зони Карпатського регіону України . 

Головним завданням і вперше розроблені нові ефективні рецепти раціонів 

та їх оптимізація власними кормовими ресурсами для максимальної реалізації 

генетичного продуктивного потенціалу для сухостійних корів м’ясного комолого 

сименталу худоби за три місяці до розтелення з вивченням після дії на їх 

нащадках в умовах передгірської зони Українських Карпат. 

В сучасних кризових умовах важко освоїти завершенні нові дослідження, 

які були розроблені в регіоні рецепти раціонів годівлі та визначення їх впливу на 

біологічні та продуктивні показники молодняку м’ясного контингенту та 

сухостійним коровам худоби для одержання якісної яловичини в умовах Карпат. 

За мету статті взяли вивчення добових приростів нащадками м’ясного 

комолого сименталу нової генерації худоби, матері, які отримували різну 

кількість обмінної енергії за три місяці до розтелення в умовах передгірської зони 

регіону Буковини. 

Для цього нами було проведено дослідження в ДП ДГ „Чернівецьке” 

Герцаївського району Чернівецької області на сухостійних коровах м’ясного 

комолого сименталу худоби за три місяці до розтелення де було відібрано 3 

групи тварин в кожній по 10 голів аналогів з однаковою лактацією згідно 

розробленої такої схеми досліджень: контрольна група в обліковому періоді 

отримувала основний раціон (ОР): силос кукурудзяний, сіно, солома, зерносуміш 

(ячмінь, зерно кукурудзи), кухонна сіль, другі групі корів згодовували ОР + сіна 

15% за поживністю раціону і третій задавали ОР+ сіна 20 % за поживністю 

раціону. 
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Умови утримання для всіх дослідних корів та їх нащадків були 
однаковими. Дослідження на сухостійних коровах проводили в стійловому 
періоді з утриманням прив’язним. Після розтелення корів дослідження 
проводилися на нащадках по можливості набирання нащадків в групах 
чоловічих, жіночих статті та дати народження від матерів, які знаходилися на 
раціонах з різною обмінною енергією за три місяці до розтелення. Рівень 
годівлі дослідних тварин був розрахований на одержання 850 950 г 
середньодобового приросту за весь період вирощування. Влітку дослідні 
підсосні бугайці та телички знаходилися на культурних пасовищних кормах 
довготривалого використання, які вирощувались за технологією м’ясного 
скотарства з виходом з літнього табору два рази на добу з випасанням на 
культурних пасовищах в передгірській зоні регіону Буковини. 

Виходячи з даних про склад та кількість витрачених кормів тваринами, їх 
енергетичну та протеїнову поживність, можна стверджувати, що рівень годівлі 
телят протягом досліду забезпечував ріст молодняку і його середньодобові 
прирости на рівні 900-950 г. Інтенсивне вирощування молодняку у досліді 
базувалось значною мірою за рахунок незбираного молока корів-годувальниць 
м’ясного комолого сименталу худоби та після дії матерів - годувальниць, які 
отримували за три місяці до розтелення сіна по 15-20% за поживністю раціону.  

Перші два місяці вирощування нащадків на підсосі, корови знаходилися 
поряд із телятами у зимовому капітальному приміщенні, де утримувалися 
матері прив’язно. За рахунок спожитих кормів було одержано нащадками 
наступну кількість продукції (табл. 1). 

1.Жива маса та середньодобові прирости дослідних тварин, (M±м, n=10) 

 

ПОКАЗНИК 

ГРУПИ  ТВАРИН 

Контрольна І – дослідна ІІ – дослідна 

бугайці телички бугайці телички бугайці телички 

Кількість тварин, гол. 5 5 3 7 3 7 

Жива маса, кг: 

на початок досліду 
29,0±1,3 28,6±1,9 29,0±1,1 28,1±1,6 29,0±1,7 28,8±1,0 

на кінець зимового 

періоду 
59,1±1,5 70,0±1,1 80,2±1,7 65,2±1,2 86,8±1,8 79,3±1,6 

Приріст: 

загальний, кг 

середньодобовий, г 

30,1±0,8 

797,7± 

0,075 

41,4±1,1 

962,8± 

0,065 

51,2±0,6 

1056,0± 

0,085 

37,1±0,7 

806,5± 

0,075 

57,8±0,8 

1075,9± 

0,045 

50,5±0,5 

1095,6± 

0,078 

Критерій 

вірогідності, Р 
- - - - Р<0,5 P>0,01 

Витрати кормів на 

1 кг приросту, к.од. 
2,9 2,4 2,1 2,8 2,1 2,1 

Жива маса, кг: на 

кінець досліджень, кг 
155,3±1,8 146, ±1,7 170,2±1,2 153,8±1,3 182,0±1,9 176,0±1,7 

Приріст: 

загальний, кг 

середньодобовий, г 

145,3±0,75 

788,6± 

0,085 

132,4±0,85 

689,6± 

0,095 

157,8±0,65 

826,7± 

0,087 

146,9±0,95 

769,1± 

0,085 

153,3±0,45 

874,4± 

0,065 

142,7±0,77 

898,4± 

0,060 

Витрати корму за 

весь період на 1 кг 

приросту, к.од. 

5,2 5,9 4,9 5,3 4,7 4,6 

Як виявилось (табл. 1), що при різній обмінній енергії в раціонах в 

м’ясних матерів годувальниць перед розтеленням в зимовому стійловому 
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періоді і при вивчення після дії на їх нащадках взимку та влітку, протягом 221 

днів за весь період досліжень в бугайців, середньодобові прирости в 

контрольній групі становили - 788,6г, що на 55,8г (10,9%) менше ровесників 

другої дослідної групи. Витрати корму у бугайців другої дослідної групи 

становили 4,7к.од., що менше на 0,5 к. од. від ровесників контрольної групи. 

При збільшенні в раціонах сухостійним коровам на 15-20% обмінної енергії 

сінажем то їх нащадки в зимовому підсисному періоді протягом 54 днів до 2-

місячного віку в бугайців ІІ- дослідної групи добові прирости склали - 1075,9 г, 

що на 278,2 г (34,9%) більше від бугайців - аналогів контрольної групи, матері, 

яких знаходилися на прийнятих раціонах в господарстві. Дослідженнями 

доведено, що протягом 231 днів основного періоду вирощування енергія росту 

у бугайців І1-дослідної групи, склала - 898,4 г, що на 109,8 г (13,9%) (Р>0,95) 

більше за ровесників контрольної групи, матері яких були на загальному 

раціоні прийнятому в господарстві. 

Завершальний період досліджень припав на нагулі на культурних 

пасовищних кормах із злако - бобових травосумішок довго тривалого 

використання де дослідні тварини ІІ- дослідної групи протягом 177 днів 

пасовищного періоду вирощування зберігали енергію росту бугайців – 874,0г та 

теличок - 798,4г, що на 85,8 ( на 78 г (10,9%) і на 108,8 г (15,3%) більше 

відповідно від контролю від ровесників і ровесниць-аналогів контрольної 

групи. 

Дослідженнями встановлено, що протягом зимового періоду досліду 

нащадки ІІ - дослідної групи, в яких матері отримували в раціоні на 20% більше 

обмінної енергії, середньодобові прирости живої маси склали - 1075,9 г 

(бугайці), та 1095,6г (телички) що відповідно на 278,2 г (34,9%) та на132,8 

(13,8%) більше при затратах корму відповідно на 1 кг приросту 2,1, 2,1к.од. та 

2,1 і 2,8 к. од., що на 0,8 і 03к.од. менше за контрольну групу.  

Таким чином, експериментально та економічно доведено, що вирощування 

бугайців та теличок м’ясного комолого сименталу, при збільшенні в раціонах на 

15-20% обмінної енергії їх матерям за три м’ясці до розтелення, сприяє стабільному  

їх нащадкам підвищенню енергії росту на 13,8- 15,3% проти ровесників контрольної 

групи матері які знаходилися на раціонах прийняті в господарстві. В кінці 

досліджень нами було вивчено економічну ефективність вирощування телиць 

нової генерації за весь період дослідження на 1 кормо / день ( табл. 2). 

2.Економічна ефективність вирощування телиць 
 

Показник 

Одиниця 

виміру 

Дослідні групи 

Контрольна Дослідна -2 Дослідна -3 

 

Отримано приросту 

 

ц 

 

662,0 

 

1028,3 

 

998,9 

На 1 голову кг 132,4 146,9 142,7 

Середньодобовий приріст г 788,6 826,7 874,4 

Затрати на 1 ц приросту к. од. 59,0 53,0 46,0 

Вартість 1 ц к. од. грн. 57,6 50,0 43,4 

Вартість приросту: грн. 2184 2184 21184 

На 1 голову грн. 4236,8 4700,8 4566,4 

Приходиться на 1 к. од. протеїну г 132,4 146,9 142,7 
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Собівартість приросту грн. 1050 1050 1050 

Рентабельність   % 34,6 47,7 34,9 

Прибуток на 1 ц грн. 3186,3 3650,8 3516,4 

Прибуток на 1 голову, грн. 455,1 521,4 502,3 

Примітка: Реалізаційна ціна 1 ц живої маси в цінах 2016 року. 

Встановлено (табл.2.), що кращі економічні показники отримано в І і ІІ 

дослідних групах, прибуток склав -521,4 і 502,3грн. при рентабельності – 47,7 і 

34,9% відповідно. Як виявилося, що при проведеній економічній ефективності 

відгодівлі бугайців м’ясного комолого сименталу худоби з використанням в 

раціонах збільшення енергії на 15 – 20% для матерів – годувальниць за три 

місяці до розтелення, що технологія виявилась найбільш економічною в умовах 

передгір’я Карпатського регіону України. Результати досліджень вказують на те, 

що сухостійним коровам в раціонах, яких знаходилась різна обмінна енергія за 

три місяці до розтелення в зимовому стійловому періоді з подальшим 

вивченням після дії на їх нащадках взимку та влітку в бугайців контрольної 

групи добові прирости становили - 788,6г, що на 55,8г (10,9%) менше 

ровесників 11- дослідної групи з витратами корму -5,2 к. од.  

Висновки.1.Збільшенні в раціонах сухостійним коровам на 15-20% 

обмінної енергії сіном за три місяці до розтелення, що вплинуло на їх нащадки 

в зимовому підсисному періоді на тварини ІІ- дослідної групи добові прирости 

склали - 1075,9 г, що на 278,2 г (34,9%) більше від бугайців - аналогів 

контрольної групи, матері, які були на прийнятих раціонах в господарстві. 

2.Впровадження у виробництво розробленої ефективної розробки дешевих 

рецептів раціонів з використанням оптимізації годівлі сухостійних корів за три 

місяці до розтелення з використанням регіональних кормових ресурсів, що дало 

можливість підвищувати енергію росту нащадків на 80 – 180 г, або на 13,4 – 

23,5% більше за існуючу технологію в м’ясному скотарстві та прийнятій в інших 

регіонах України при зниженні затрат кормів на 11,6 - 15,1%. 

____________________________________________________________________ 

УДК. 636. 2. 11.0. 34 

 

ВЕДЕННЯ ПРОГРЕСИВНОЇ  ГАЛУЗІ М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА В 

УМОВАХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ БУКОВИНИ 

 

Калинка А.К., завідувач відділом  

селекції, розведення, годівлі та технології 

виробництва тваринницької продукції 

канд. с. –г.. наук., с. н. с., член кореспондент МАНЕБ  

Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН 

м. Чернівці, Україна 

 Руснак О.Є, головний зоотехнік ФГ «Руснак Іван», 

с. Берестя, Україна 

Нині в умовах ринку, однією з важливих складових ефективного ведення 

галузі скотарства в умовах Чернівецької області є виробництво конкурентоспроможної, 

дешевої та якісної яловичини з мінімальними затратами кормів енергоресурсів 
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та людської праці.  

В даний період потрібні нові підходи до стратегії ведення галузі 

скотарства, пошук ефективних шляхів виробництва дешевої, якісної та 

рентабельної яловичини. Одним з таких напрямків є створення нової 

перспективної галузі тваринництва – спеціалізованого м’ясного скотарства з 

розведення м’ясної худоби з високим генетичним потенціалом, пристосованої 

до умов Карпатського регіону України, що є найбільш актуальністю.  

Оскільки в даний час є реальні можливості нарощувати виробництво 

м’яса, і зокрема яловичини, яка є не тільки дієтичним продуктом а й 

енергетичним, за що користується постійним попитом в населенні нашої 

держави.  

Тому природно - кліматичні умови передгірської та гірської частин 

Чернівецької області є сприятливими для розвитку нової майбутньої галузі 

м’ясного скотарства. Це обумовлено в першу чергу значними площами 

природних кормових угідь.  

Метою написання нашої статті - вивчення стану скотарської галузі, 

розробка стратегії інтенсифікації виробництва дешевої яловичини, формування 

рентабельної та конкурентноздатної м’ясної скотарської галузі для Карпатського 

регіону Буковини.  

 Основним джерелом для написання тез послужили статистичні 

матеріали, наукові дослідження, літературні дані та виробничі звіти ДП ДГ 

“Чернівецьке”. 

Об’єктом досліджень стали всі господарства передгірських районів 

Чернівецької області. Тенденції розвитку м’ясного скотарства вивчали 

вибірково на базі господарств різних організаційно - правових форм 

господарювання  Герцаївського, Глибоцького, Сторожинецького, Вижницького, 

Путильського районів із узагальненням показників у галузі в межах області.  

В цьому регіоні області налічується 170,5 тис. га сільськогосподарських угідь, з 

яких рілля становить 99,4 тис. га, або 58 відсотків, сінокосів 28,1, пасовищ 38,2 

га, що відповідно складає 16 1 22 відсотки. Регіон є густонаселеним. Тут 

проживає майже 283 тис. Чоловік, з яких 80 відсотків зосереджено у сільській 

місцевості. Характерною рисою цієї зони є малоземельність. В середньому на 

душу населення тут припадає менше на 0,35 га ріллі, що значно менше чим у 

лісостепових районах Буковини. 

 Тому в ході реформування аграрного сектору економіки вся земля 

колишніх колективних господарств Буковини розпайована між власниками 

земельних паїв. У зв’язку з мало чисельністю цієї місцевості, більшість з них вийшли 

з своїми паями і ведуть власне своє господарювання. 

Внаслідок скорочення земельних угідь в сільськогосподарських 

підприємствах цього регіону відбулось відповідно зменшення чисельності 

поголів’я. В той ж час, в категорії особистих господарств населення 

чисельність поголів’я зросла незначно і не компенсувала спаду, допущеного в 

господарствах суспільного сектору.  
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З підвищенням рівня продуктивності тварин, їх здавальної ваги 

зростатиме не тільки загальний обсяг виробництва яловичини, а й 

знижуватимуться затрати кормів на центр приросту, їх собівартість. При цьому 

виправдано надавати перевагу енергозберігаючим технологіям виробництва 

яловичини, і зокрема безвідходним, за рахунок чого домогтися скорочення 

втрат продукції і затрат праці. За останні роки вдалося стабілізувати рівень 

виробництва м’яса в цілому, окрім яловичини, що вказує на потребу підтримки 

розвитку галузі м’ясного скотарства для регіону Буковини. 

В зв’язку з цим встановлено, що виробництво яловичини в Чернівецькій 

області в 2016р. порівняно з 2000 р зменшилося незначно. В гірській 

залишилось на рівні і, в передгірній зоні скорочено на 1,2 тис. тонн. Що 

стосується виробництва м’яса за видами в забійній вазі в Чернівецькій області  

за 1985 - 2016 роки, то слід відмітити, що в 2016 році частка яловичини та 

телятини в загальному обсязі становила 45,2 відсотки. Виробництво яловичини 

і телятини в забійній вазі в 2006 році склало 16,2 тис. тонн, що становить 48,2 

% від всіх інших видів м’яса. 

Нами доведено, що за період з 1985 по 2016 років  виробництво м’яса в 

забійній вазі великої рогатої худоби знизилось у 3,2 рази. Причинами 

зменшення виробництва м’яса пояснюється дуже із зменшенням чисельності 

поголів’я, погіршенням якості і структури кормового раціону та догляду за 

тваринами, недоліками в селекційній роботі, організації праці та її мотивації, 

фінансовими проблемами.  

В регіоні склались негативні тенденції у годівлі худоби. Скоротились 

обсяги заготівель кормів у розрахунку на 1 умовну голову та особливо  

енергетичних кормів.  

Тому скотарство в умовах даного регіону було і залишається провідною 

галуззю сільськогосподарського виробництва. Оскільки в зоні Карпатського 

регіону Буковини взято курс на розвиток прогресивної галузі м’ясного скотарства.  

В даний час в передгірській і гірській зонах області цією галуззю 

займається 6 господарств, в яких нараховується  м’ясного поголів’я 995 голів, в 

тому числі  453 голів корів нової генерації. 

По праву найбільш модельним господарством, яке має багатий досвід 

ведення м’ясного скотарства є ДП ДГ “ Чернівецьке “ Буковинської державної 

сільськогосподарської дослідної станції НААН. Це господарство розташовано в 

передгірській частині регіону Буковини.  

Тут розводиться дуже цінний в селекційному відношенні м’ясний 

комолий симентал худоби нової популяції, який добре пристосований і 

акліматизований до умов передгірної зони Українських Карпат, а також до 

цілорічного безприв’язного утримання. Тварини легко переносять холод і 

спеку, ефективно використовують грубі і соковиті корми, а в літній період 

траву пасовищ довготривалого використання.  

В господарстві розроблена дешева технологія яка базується на випасанні 

м’ясної худоби на протязі 6 - 7 місяців на пасовищі без підгодівлі 

енергетичними кормами з застосуванням підсисного методу вирощування телят 
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до 7-ти місячного віку, що забезпечує високий рівень їх годівлі в період 

формування найціннішої м’язової тканини і дало можливість значно поліпшити 

його економічні показники галузі м’ясного скотарства. Вирощування молодняку 

підсисним методом за технологією м’ясного скотарства є основою одержання 

900 - 1100 г добових приростів та забезпечує збереження телят на рівні 99,2%.   

В 2016 році в дослідному господарстві утримувалося 158 м’ясних корів, 

що становить 58,2% від всього поголів’я сільськогосподарських підприємств 

різних форм власності Герцаївського району. 

 Це переконливий приклад високої ефективності галузі м’ясного 

скотарства. Ця технологія ефективна тому, що не потребує великої кількості 

людських, матеріальних і енергетичних затрат. Зростання чисельності подібних 

господарств в регіоні Буковини дасть можливість поліпшувати генетичний 

потенціал худоби м’ясних порід та повніше забезпечувати населення 

високоякісною яловичиною.  

Отже, в умовах передгірської та гірської частини Чернівецької області 

розвиток галузі м’ясного скотарства забезпечує високій рівень рентабельності - 

17,3% м’яса яловичини, зниження витрат кормів на 6,7%, енергоресурсів та 

праці 4,5%, що дозволяє підвищувати ефективність галузі м’ясного скотарства 

в даному регіоні. 

____________________________________________________________________ 

УДК. 636.2. 082. 2.11. 

 

СТВОРЕННЯ СТАД М'ЯСНОГО СИМЕНТАЛУ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ 

ХУДОБИ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ 

 

Калинка  А.К., завідувач відділом  

селекції, розведення, годівлі та технології 

виробництва тваринницької продукції 

канд. с. – г. наук., с. н. с., член кореспондент МАНЕБ  

Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН 

м. Чернівці, Україна 

 

В умовах фінансово - економічної кризи при виробництві дешевої та 

якісної яловичини здійснюється за рахунок розведення створеного 

буковинського зонального типу м’ясного сименталу нової генерації худоби, 

який буде структурною одиницею української симентальської м’ясної породи 

великої рогатої худоби в умовах Південно - західного лісостепу України. 

Нині актуальним в умовах ринку є завдання, селекційно - генетичними 

методами створити на базі місцевих сименталів, новий м’ясний симентал з 

використанням кращого генофонду симентальської породи м’ясного напрямку 

продуктивності зарубіжної та вітчизняної селекції для отримання 

конкурентоздатної, економічно вигідної дешевої яловичини, що є найбільш 

актуальністю в аграрній науці. 
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Тому вперше при створенні буковинського зонального типу м’ясного 

сименталу худоби, науковці, спеціалісти тваринники та керівники базових 

господарств створили відповідно до нових господарсько - кліматичних до 

місцевих умов Буковини та Прикарпаття з виведенням більш продуктивної 

м’ясної худоби з високою енергією росту, м’ясною продуктивністю та 

економічною ефективністю.  

Загальна кількість худоби нового типу м’ясного сименталу нараховується 

біля - 995 голів в Чернівецькій, в тому числі 453 голови корів м’ясного 

напрямку продуктивності та 165 голів корів в Івано – Франківській областях.  

В своїх дослідженнях, визначили, середню жива масу корів створюваного 

буковинського зонального типу м'ясного сименталу худоби в племінних 

господарствах Чернівецької та Івано  –  Франківської  областях ( табл. 1). 

Встановлено (табл. 1), що жива маса корів м’ясного комолого сименталу 

худоби становила 491– 569 кг, (у середньому 529 кг), а окремі рекордистки 

мали живу масу близько 850 кг і більше. 

При створенні нового м’ясного типу сименталу худоби важливого 

значення приділяли питанню формуванню вікової структури живої маси стада, 

як одному з головних факторів високої м’ясної продуктивності для передгір’я 

Буковинських Карпат. 

1. Середня жива маса корів м'ясного сименталу, кг 

Господарства 

Вік, років 

         3           4    5 і старше 
Середньому 

по стаду 

гол. кг гол. кг гол. кг гол. кг 

Чернівецька область 

ДП ДГ „Чернівецьке” 17 491 25 543 120 579 160 534 

ДП “ Рокитне” 

СТОВ „Авангард” 
15 475 25 531 50 557 23 521 

СВПК «Перемога»  13 485 17 541 63 565 47 530 

СІМ МЗІД « Гай» 3 487 - - - - 3 487 

СВ « Зоря» 5 480 7 545 33 555 45 527 

ПП « Колосок – 2» 3 485 6 547 29 550 35 527 

В середньому 56 484 80 538 325 567 461 529 

Івано – Франківська область 

СФГ “ Поточище ” 13 475 15 525 47 537 75 512 

ПАТ“ Жуківське ” 5 467 7 540 21 570 33 526 

ПП « Богдан» 3 456 5 535 13 550 21 513 

Усього 21 466 27 533 81 552 129 517 

Робота з формування м’ясного комолого сименталу худоби нової 

генерації вперше приводилася протягом 19 років в племінному заводі 

”Чернівецький ” Герцаївського району Чернівецької області під методичним 

керівництвом науковців сектору селекції, годівлі і технології в м’ясному 

скотарстві колишнього Буковинського інституту АПВ НАНУ та лабораторії 

селекції м’ясних порід Інституту розведення і генетики тварин НАНУ на 

поголів’ї  226 корів ( 1999 – 2006 рр.), 160 –  (2007 – 2010 рр.) і 153 корів ( 2011 
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-2016р.р.). У результаті виконаної селекційної - племінної роботи в 

Чернівецькій області в шести базових господарствах сформовано дуже ціні 

стада в кількості 453 корів м’ясного комолого сименталу нового типу з високою 

енергією росту молодняку на підсосі 900 – 1500 г на добу влітку та 800 – 900 г 

за повний цикл вирощування із забійним виходом 60 – 61,2% при витратах 

корму на 1 кг приросту 7,5 – 8,1 к. од. 

Нами визначено молочну продуктивність корів м’ясного комолого 

сименталу худоби  нової популяції за лактаціями ( жива маса телят в 210 днів) в 

племінних базових господарствах західного регіону України (табл.2).  

2.  Молочна продуктивність корів, (М ± m) 
 

 

Лінія 

Лактації       Усього 

1 - лактація 11 - лактація 11 - лактація 

Голів Жива 

маса 

Голів Жива 

маса 

Голів Жива 

маса 

Голів Жива 

маса 

Племзавод  “ Чернівецький ” 

Ахіллеса 369 13 191 24 205 58 211 95 202 

Абрікота 58311 8 187 22 195 35 207 65 196 

Сигнала 120 7 185 - - - - 7 185 

Усього 28 188 46 200 93 209 167 194 

Племзавод ДП “ Рокитне “ СТОВ “ Авангард ” 

Ахіллеса 369 3 187 5 191 2 201 10 193 

Абрікота 58311 5 183 6 189 4 195 15 189 

Усього 8 185 11 190 6 198 25 191 

репродуктор СВПК“ Перемога “ 

Ахіллеса 369 - - - - 39 203 39 203 

Абрікота 58311 - - - - 49 197 49 197 

Усього - - - - 88 200 88 200 

Племрепродуктор СФГ ” Поточище ” 

Лаур 8779 - - - - 17 183 17 183 

Харну 

020358533 
- - - - 39 185 39 185 

Абрікота 58311 - - - - 15 195 15 195 

Усього 36 186,5 57 195 81 187,6 81 187,6 

Дослідженнями встановлено (табл.2), що молочна продуктивність 

м’ясних корів в ІІІ лактації (лінія Ахіллеса 369), складає 219 кг, що на 30 кг 

(4,0%) більше від ровесників першої лактації даного створеного типу 

сименталу. Жива маса телят за всіма лактаціями відповідає стандарту і еліта 

класів згідно нових вимог (інструкції) для створюваного буковинського 

зонального тип м’ясного сименталу нової генерації.  

Висока енергія росту притаманна третій лактації лінії Абрікота 5831, 

складає 211кг, що на 8 кг ( 4%) менше від ровесників вище вказаної лактації 

лінії Ахіллеса 369. Молодняк м’ясного комолого сименталу худоби різної 

селекції характеризується відносно високою енергією росту в 210 днів, що 

характерно для вирощування в зоні Карпат. 

Основним завданням діючих племінних заводів – вдосконалення 

створюваного буковинського зонального типу м’ясного сименталу худоби 

шляхом виведення і розмноження нових ліній, споріднених груп та маточних 
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родин, вирощування елітного молодняку для забезпечення в першу чергу 

дочірніх базових господарств на Буковині, а також товарних ферм Західного 

регіону України в зоні розведення даного типу.  

Вже не один рік розводиться новий типу м’ясного сименталу на Буковині 

відбилось на їх екстер’єрних конституціональних особливостях, що мають 

м’ясний тип з ухилом до м’ясного напряму продуктивності. Нами було вивчено 

економічні показники виробництва яловичини з впровадженням технології 

м’ясного скотарства в базових племінних господарствах Буковини, що 

приведені в таблиці 3. 

3. Виробничі та економічні показники 
№ п/п Найменування показників Одиниця виміру Кількість 

1. Кількість м’ясної худоби, 

в т.ч. корів 

гол. 

гол. 

995 

453 

2. Жива маса худоби при реалізації на м’ясо кг 450 

3. Всього реалізація худоби в 

живій масі 

племпродаж 

 

тонн 

тонн 

 

32,7 

10,5 

4. Вартість 1 т. яловичини                    грн.               28000 

5. Всього виручено тис. грн. 463000 

6. Витрати тис. грн. 315200 

7. Чистий прибуток тис. грн. 147800 

8. Рентабельність % 31 

Виходячи з цих показників (табл.3) починаючи з 2012 року племінні 

господарства з розведення буковинського зонального типу м’ясного сименталу 

за технологією м’ясного скотарства в Чернівецькій області реалізували на м’ясо 

22,7 тонн в живій масі на суму 238,3 тис. грн., що складає 31% рентабельності з 

включенням цін за даний період.  

Основні економічні показники розвитку м’ясного скотарства свідчать про 

стабільність і ріст показників в ДП ДГ “ Чернівецьке ” при розведенні м’ясного 

комолого сименталу нового типу про що наведено в (табл. 4).  

Починаючи з 2012 року племінний завод ДП «ДГ «Чернівецьке» 

Буковинської ДСГДС НААН» щорічно реалізує племінний молодняк в живій 

вазі на суму понад 300 тис. грн., що складає 30% рентабельності. Досягаються 

показники середньомісячного приросту 800-950 г за повний цикл вирощування 

із низькими затратами кормів – 7,8 -8,5 к. од. на 1 кг приросту. 

Так собівартість виробництва яловичини на пасовищах в ДП ДГ 

“Чернівецьке ” в 2015 році становила 1100 грн. що на 350грн. більше ніж  у 

2011 році, що вплинуло на здешевлення собівартості однієї кормової одиниці.  

Ведучий племінний завод в Західному регіоні України ДП «ДГ 

«Чернівецьке» Буковинської ДСГДС НААН» кожного року успішно реалізує 

понад 25 голів молодняку, а в 2017 році вже продано 50 голів племінних телиць 

класу першого і еліта господарствам різних форм власності Карпатського 

регіону України, що свідчить про попит на худобу виведеного нового типу 

м’ясного сименталу худоби. 
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4. Економічна ефективність нового типу м’ясного сименталу 

Показник 

Од. 

вим

. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всього поголів’я гол. 378 384 216 246 239 257 279 291 276 

в т. ч. корів гол. 150 160 160 153 153 153 156 156 158 

Виробництво м’яса ц 514 354 208 435 350 375 380 370 65 

Добовий приріст на 

пасовищах 

г 917 695 601 685 750 850 930 950 900 

Реалізація м’яса  ц 518 342 02 325 365 355 345 336 345 

Реалізація: 

племінного 

молодняку  живої 

ваги 

 

гол 

ц 

 

43 

197 

 

27 

102 

 

5 

269 

 

1 

0,35 

 

28 

37,8 

 

21 

35,6 

 

22 

34,6 

 

22 

35,1 

 

16 

25,3 

Собівартість 1 ц 

приросту  

грн. 119,5 496,1 690 750 750 650 925 1100 1110 

Таким чином забезпечення передумов рентабельного ведення м’ясного 

скотарства, можливе лише на основі раціонального поєднання ефективного 

використання виробничого потенціалу і наявних природно - кліматичних зон 

регіону за умови застосування господарством науково обґрунтованої 

раціональної структури посівних площ, зональної спеціалізації, впровадження 

інтенсивних технологій розведення, вирощування, годівлі та утримання тварин 

з одержання рентабельної галузі м’ясного скотарства в умовах Південно - 

західного лісостепу України. 
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ЕКОНОМІЧНА ЦІННІСТЬ РОЗВЕДЕННЯ БУКОВИНСЬКОГО 

ЗОНАЛЬНОГО ТИПУ М'ЯСНОГО КОМОЛОГО СИМЕНТАЛУ ХУДОБИ 

НОВОЇ ПОПУЛЯЦІЇ В ДП ДГ «ЧЕРНІВЕЦЬКЕ» 

 

Калинка А.К., завідувач відділом  

селекції, розведення, годівлі та технології 

виробництва тваринницької продукції 

канд. с. –г.. наук., с. н. с., член кореспондент МАНЕБ  

Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН 

м. Чернівці, Україна 

Сташку В.В.,  Директор ДП ДГ « Чернівецьке» 

Мельничук О. М., Головний зоотехнік ДПДГ « Чернівецьке» 

с.. Цурень. Україна 

Нині актуальним в умовах ринку є завдання, селекційно - генетичними 

методами створити на базі місцевих сименталів, новий м’ясний симентал нової 

популяції з використанням кращого генофонду симентальської породи 

м’ясного напрямку продуктивності зарубіжної та вітчизняної селекції для 

отримання конкурентоздатної яловичини, що є найбільш важливою 

актуальністю в Карпатському регіоні Буковини. В зв’язку з цим для вирішення 

виробництва дешевої, екологічно чистої та якісної яловичини здійснюється за 

рахунок розведення з високим генетичним м’ясним потенціалом м’ясний 

комолий симентал худоби, який буде структурною одиницею української 

симентальської м’ясної породи великої рогатої худоби в умовах ДП ДГ 

«Чернівецьке» с. Цурень Герцаївського району Чернівецької області. 
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При створенні нового буковинського комолого типу м’ясного сименталу 

нової генерації худоби, науковці, спеціалісти тваринники та керівник базового 

господарства ДП ДГ “ Чернівецьке “ Буковинської сільськогосподарської 

дослідної станції НААН сформували відповідно до нових господарсько - 

кліматичних умов даного базового господарства, більш продуктивну худобу з 

високою інтенсивністю енергією росту і м’ясною продуктивністю ( Фото 1). 

Прикладом створення таким шляхом нової генерації м’ясної худоби було 

завезення бугаїв – плідників м’ясного напрямку зарубіжного походження й 

перетворення у буковинський зональний тип м’ясного комолого сименталу 

нової популяції худоби. 

В кліматичних умовах Буковини в ДП ДГ «Чернівецьке», порівняно простим 

методом щодо заміни симентальської породи було поглинальне схрещування, 

яке передбачало послідовне, до четвертого – п’ятого поколінь, використання на 

матках місцевого буковинського сименталу комбінованого напрямку 

продуктивності і кожного наступного покоління осіменяти поліпшуючими 

бугаями – плідниками м’ясного сименталу зарубіжної селекції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помісних маток, але й чистопорідних оцінених бугаїв - плідників за нащадками. 

Тому незважаючи на збереження назви поліпшуючої породи в 

господарстві при поглинальному схрещуванні створилася нова генерація 

м’ясного комолого сименталу худоби з своїм генофондом і господарсько – 

біологічними особливостями для розведення в передгірській зоні Буковини та в 

інших регіонах України. Оскільки аналіз динаміки роботи щодо виведенню 

зонального буковинського типу комолого сименталу, лише можна зауважити, 

що перші відрізки тепер уже більше 19–річної роботи були для її виконавців 

нелегкими. І зумовлено це було, перш за все, консервативністю і 

недалекоглядністю мисленням окремих спеціалістів, керівників працівників та 

багатьох консервативних вчених в західному регіоні України.. Такі ситуації 

 

Фото 1. Модельна корова буковинського 

комолого типу м’ясного сименталу худоби 

При цьому відбулася повна 

заміна сименталів на більш 

продуктивнішою з 

генетичним м’ясним 

потенціалом, яка добре 

адаптувалася до передгірної 

зони  Буковини. В цьому 

сприяли перш за все 

природний добір, традиції 

штучного добору і те, що 

на різних етапах породо-

утворювального процесу 

використовували не тільки 
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погані  відомі не тільки в ДП ДГ «Чернівецьке», та в інших регіонах України з 

розведення створюваної української  симентальської м’ясної породи худоби. 

І все ж таки слід відмітити, що науковці та спеціалісти базового 

господарства ДП ДГ «Чернівецьке», виявились у більш вигідному становищі, 

ніж інші регіони України, де велася аналогічна робота. Це тому, що всупереч 

недалекоглядній концепції вчених – консерваторів нами ще на початку роботи в 

число базових було включено дане господарство з розведення буковинського 

типу м’ясного комолого сименталу в умовах зони Карпат. 

В зв’язку з цим при формуванні симентальської м’ясної худоби нового 

типу прискорювали за рахунок використання худоби симентальської м’ясної 

породи зарубіжної та вітчизняної селекції, що дозволило одержувати живу масу 

телят при відлучення у 7-місячному віці на рівні 195 - 225 кг згідно 

затвердженого нового стандарту для даної породи. Для цього створили 

зональний вітчизняний тип м’ясного комолого сименталу худоби, 

використовуючи місцевий та світовий генофонд ( Фото 2).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідність їх симентальській м’ясній породі  визначали, з одного боку, 

часткою кровності за цією породою, а із іншого напрямом добору і підбору. Так 

чи інакше навіть в створенні шляхом поглинання  при завершенні процесу 

перетворення комолих сименталів в господарстві було створено далеко не 

м’ясні симентальське стадо в повному розумінні слова. 

На м’ясному комолому сименталі в певній мірі відбулася спадковість 

сименталів і умов середовища, в яких вони були створені. Це означає, що навіть 

в базовому господарстві племінного заводу „ Чернівецький ” велися традиційні 

м’ясні лінії, які характерні для власного стада. Через те, що створено нове стадо 

м’ясного комолого сименталу стало структурною одиницею буковинського 

зонального типу м’ясного сименталу створюваної української симентальської 

м’ясної породи худоби то вже і лінії в них є нові, що найбільш повно 

відображали особливості цього типу тварин. 

При виведенні нових ліній на перспективу буде нерозривно пов’язано з 

виведенням високопродуктивних родин. Причому, якщо нова лінія об’єднує 

 

Фото 2. Молодняк нової генерації 

сименталів на пасовищі 

Науково селекційно - племінна 

робота проводиться в кращому 

племінному господарстві 

Чернівецької області з високим 

рівнем зоотехнічної і племінної 

роботи і тому тут вже на перших 

етапах виводився новий породний 

регіональний комолий м’ясного 

сименталу, яка витримувала всі 

необхідні вимоги до створення 

нових ліній та родин. 
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роботу з рядом родин, то родини розчленують лінію на ряд родин. Лінії 

базуються на родинах в яких одержують майбутніх продовжувачів ліній. Через 

новостворені родини худоби нової генерації то одні лінії збагачують 

спадковість інших.  

В наших умовах за родоначальниками ліній на перших етапах створення 

м’ясного комолого сименталу худоби були бугаї м’ясного сименталу 

американської селекції, то родоначальницями нових родин є матки, які дали 

початок новому типу, що відбивають основні їх особливості за стандартами і 

генотипом. Останнє передбачає обов’язкову наявність спадковості м’ясної 

худоби в генотипі родоначальниць. В ДП ДГ «Чернівецьке» постійно ведеться 

робота по розширенню племінних власних ресурсів м’ясних комолих 

сименталів нової популяції худоби.  

В племінному заводі ДП ДГ“ Чернівецьке ” створено вже не один рік 

масив м’ясного комолого сименталу худоби нової популяції як батьківська 

порода і перевагу спеціалісти віддавали плідникам крупного типу, з довгим і 

глибоким тулубом, які мають високу плодючість, з добре вираженими 

м’ясними формами, для того, щоб вони давали нащадків з оптимальною для 

цієї будови тіла живою масою і тушами вищих сортів. Створений м’ясний 

комолий симентал відзначається високою продуктивністю, придатністю до 

випасання на природних та культурних пасовищах з міцним здоров’ям та 

відтворювальною здатністю. Цим вимогам відповідають не всі м’ясні породи 

худоби в даному регіоні. 

Вирощування ремонтних телиць в базовому господарстві з розведення 

м’ясних комолих сименталів нового типу оцінювали за збереженістю молодняку до 

відлучення,відтворювальною здатністю, молочністю всіх його дочок, одержаних 

за період продуктивного використання на основі узагальнених виробничих даних та 

власною продуктивністю дочок ( Фото 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сома 1313096 та (Світязя 1865 лінії Сигнала 120 ), що є носіями вираженої 

(99% ) природної  вираженої комолості. В зв’язку з поставленими завданнями 

змінилися вимоги до нового типу м'ясного сименталу в племзаводі 

«Чернівецький».  

Для виконання дуже важливої селекційної роботи, яка обумовлювалась 

необхідністю проведення подальшої селекційної роботи по вдосконаленню 

продуктивно - технологічних ознак, формуванню тварин бажаного типу будови 

 

Фото 3.Телиці м’ясного комолого 

сименталу случного віку живою масою 

380-420кг. 

 

В ДП ДГ «Чернівецьке» в 

основному де розводять м’ясних 

комолих сименталів м’ясного 

напряму продуктивності і виявлені 

перші родоначальники бугаї - 

плідники (Форест 0899, Івор 1002 – 

американської селекції лінії Ахіллеса 

369) та (Мікрон 3981 і Майор 351 – 

канадської селекції лінії Абрікотта), 
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тіла м’ясної худоби із задовільними відгодівельними та м’ясними якостями в 

модельному базовому ДП ДГ “ Чернівецьке ”. На майбутнє являється 

формування буковинського зонального типу м’ясного комолого сименталу 

нової популяції, який створений поглинальним схрещуванням за 

родоначальників ліній брали чистопорідних плідників батьківської породи 

австрійської селекції, які вже в першому поколінні, нащадки були схожі по 

конституції, генотипу, масті і високій продуктивності в підсисному періоді.  

Високий м’ясний генетичний потенціал новонароджених мав завдяки 

високій молочній продуктивності матерів – годувальниць, які мали 

продуктивність від 2,5тис. кг до 3,5 тис кг молока за лактацію, що не можна 

сказати про інші м’ясні породи, які розводяться на Буковині та Україні.  

При цьому використовували, зазначені лінії, і виводились при певній 

системі відбору і тварини, які до них відносяться, були подібні за екстер’єром і 

продуктивністю та відповідали за спеціалізацією в основному в напрямку 

створюваного нового типу м’ясного сименталу для створюваної української 

симентальської м’ясної худоби. 

Науковцями селекціонерами тваринниками колишнього Буковинського 

інституту агропромислового виробництва НААН на основі узагальнення 

проведених досліджень щодо ефективності використання м’ясного комолого 

сименталу, і були прийняті рекомендації, щодо створюваної м’ясної худоби 

нового селекційного досягненні в регіоні Буковина. Схемою його виведення 

передбачалося одержання 3/4 - та 5/8 - кровності  за м’ясним сименталом корів 

з подальшим їх розведення «у собі», що і виконується на сучасному етапі 

селекційної роботи в даному господарстві. 

Тому ефективністю такого селекційного заходу доводилося оцінювати не 

тільки в науково – виробничих дослідженнях, а й  за даними виробничих 

досліджень на вже існуючому фактичному селекційному матеріалі. І тому 

перевага такої оцінки полягала в її масовості, що в умовах селекційної роботи з 

великим масивом маточного поголів’я, яку розводять в різних кліматичних 

зонах Чернівецької області. При цьому ставилося завдання: від м’ясних 

чистопорідних бугаїв – плідників м'ясного сименталу американської селекції 

взяти легкість отелень, високу відтворну здатність, невибагливість до умов 

годівлі та утримання, високий забійний вихід та добрі м’ясні якості, невисокий 

вміст кісток в туші.  Від австрійських бугаїв – зберегти високу енергію росту 

молодняку і молочність корів. Ставилося завдання поєднати у новій популяції 

худоби кращі ознаки – високу м’ясну продуктивність, міцність кістяка та 

подовженою тривалістю використання м’ясних сименталів нової генерації та 

придатністю до випасання  до умов передгірської зони області. Внаслідок 

використання м’ясних сименталів нового типу  була отримана худоба з більш 

високою, ніж у чистопородних сименталів, м’ясною продуктивністю. Тварини є 

крупними, з високою інтенсивністю росту, задовільними м’ясними якостями, 

пристосованими до різних кліматичних зон Карпат з використанням технології 

м’ясного скотарства, що мають міцну конституцію та тривалість 

господарського використання  5 - 8 і більше лактацій.  
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Включення в селекційний процес бугаїв - плідників канадської, 

американської, австрійської та німецької породи худоби передбачається 

одержання м’ясної худоби нової генерації а саме м’ясного комолого сименталу 

притаманного з високою енергією росту та розвитку і з високою адаптацією для 

передгірської зони  регіону Буковини. При цьому збільшилися добові прирости 

на 15 –18%, живої маси і м’ясних якостей цього новоствореного типу худоби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В залежності від наявності потрібної якості плідників і кровності за м’ясним 

сименталом маточного поголів’я “ в собі ” розводили напівкровних тварин. На 

різній кровності коровах та теличках використовували чистопорідних 

симентальських м’ясних бугаїв. При цьому прагнули добирати більш високо 

чистопорідних кровних плідників з тим, щоб якомога швидше довести 

кровність тварин, що розводяться “ в собі ” до межі 70 – 80% живої маси 

м’ясного сименталу худоби. 

На перспективу в даному господарстві за сучасних соціально - 

економічних умов формування ринкових відносин, гостро постало питання 

підвищення ефективності виробництва і конкурентоспроможності продукції 

м’ясного скотарства. Це обумовлювало необхідністю постійного пошуку та 

шляхів забезпечення ефективності і рентабельності галузі скотарства, а саме  

нової прогресивної галузі м’ясного скотарства, яка широко освоєна в умовах 

господарства ДП ДГ „ Чернівецьке ". 

Оскільки формування генеалогічної структури для м’ясного комолого 

сименталу нової генерації здійснювали поетапно: на 1 – етапі було відібрано 

родоначальника і розробили стандарт лінії, в другому етапі – відбирали 

продовжувачів ліній, тобто – планували гілкування ліній, та в 111- етапі – 

здійснювали систему підбору, направлену на типізацію і консолідацію 

структурних одиниць типу. При створенні комолого типу м’ясного симентала 

особлива увага приділялася формуванню генеалогічної структури. Були оцінені 

 Фото 4. Бик – плідник Світязь 1865 лінії 

Сигнала 120 австрійської селекції. 

В нашій селекційній роботі 

були використані такі методи 

розведення і схеми 

схрещування, що 

застосовувалися при цьому, 

детально описані в програмах 

і рекомендаціях з реалізації 

виведення нового 

селекційного досягнення а 

саме в створенні нового 

буковинського зонального 

типу м'ясного комолого 

сименталу худоби в Карпатах 
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і виділені, як родоначальники заводських ліній 7 бугаїв – плідників бажаного 

генотипу 

Так здійснювана в конкретних кормових і кліматичних умовах протягом 

багатьох років селекційно - племінна робота, що дозволила створити новий тип 

м’ясної породи нової популяції в той час, що в значній мірі відрізняється від 

сименталів комбінованого напрямку продуктивності. Створений буковинський 

зональний м’ясний комолий симентал худоби, який характеризуються 

крупністю, гармонійною тіло будовою, міцною конституцією, міцним 

масивним кістяком та палевою і темно червоною мастю. Йому притаманний в 

основному м’ясний тип при добре розвиненій м’язовій тканині, вони здатні до 

поїдання великих кількостей класних кормів (жом, силос, сінаж) і грубих 

(соломи, сіна). 

Буковинський місцевий м’ясний комолий симентал, який поширений в 

різних кліматичних зонах Західного регіону України, який добре 

пристосований до різних умов середовища даного регіону. Для даного типу 

характерні порівняно високі показники молочної і м’ясної продуктивності, 

довгорослості, добрі відтворні здатності.  

Авторами нового селекційного досягнення при створенні буковинського 

типу м’ясного комолого сименталу є : Г. В. Дроник академік НААН директор 

колишньої Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції, 

Калинка А.К. завідувач лабораторією селекції, годівлі та виробництва 

тваринної продукції кандидат сільськогосподарських наук., Голохоринський 

Ю.І., колишній науковий співробітник, Попов М. Д. директор та головний 

зоотехнік Васильчук В. І. ДП “Рокитне“ СТОВ “Авангард“,  колишній директор 

Топольницький В. М. ( 1998 - 2011рр.) і теперішній директор Сташку В.В. ДП 

ДГ “Чернівецьке“. Основні економічні показники розвитку м’ясного скотарства 

свідчать про стабільність і ріст показників в ДП ДГ “Чернівецьке” при 

розведенні м’ясного комолого симменталу нового типу наведено в ( табл. 1). 

1. Економічна ефективність нового типу м’ясного сименталу 

Показник 
Од. 

вим. 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всього поголів’я гол. 378 384 216 246 239 257 279 291 276 

в т. ч. корів гол 150 160 160 153 153 153 156 156 158 

Виробництво м’яса ц 514 354 208 435 350 375 380 370 65 

Добовий приріст на 

пасовищах 

г 917 695 601 685 750 850 930 950 900 

Реалізація м’яса  ц 518 342 02 325 365 355 345 336 345 

Реалізація: 

племінногомолодняку 

живої ваги 

гол 

ц 

43 

197 

27 

102 

5 

269 

1 

0,35 

28 

37,8 

21 

35,6 

22 

34,6 

22 

35,1 

16 

25,3 

Собівартість 1 ц 

приросту  грн. 119,5 496,1 690 750 750 650 925 1100 1110 

Починаючи з 2012 року племінний завод ДП «ДГ «Чернівецьке» 

Буковинської ДСГДС НААН» щорічно реалізує племінний молодняк в живій 

вазі на суму понад 300 тис. грн., що складає 30% рентабельності. Досягаються 
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показники середньомісячного приросту 800-950 г за повний цикл вирощування 

із низькими затратами кормів – 7,8 -8,5 к. од. на 1 кг приросту. Так собівартість 

виробництва яловичини на пасовищах в ДПДГ “ Чернівецьке ” в 2015 році 

становила 1100 грн. що на 350грн. більше ніж у 2011 році, що вплинуло на 

здешевлення собівартості однієї кормової одиниці ( табл. 1).  

Ведучий племінний завод в Західному регіоні України ДП «ДГ 

«Чернівецьке» Буковинської ДСГДС НААН» кожного року успішно реалізує 

понад 25 голів молодняку, а в 2017 році вже продано 50 голів племінних телиць 

класу першого і еліта господарствам різних форм власності Карпатського 

регіону України, що свідчить про попит на худобу виведеного нового типу 

м’ясного сименталу худоби. 

Таким чином забезпечення передумов рентабельного ведення м’ясного 

скотарства, можливе лише на основі раціонального поєднання ефективного 

використання виробничого потенціалу і наявних природно - кліматичних зон 

регіону за умови застосування господарством науково обґрунтованої 

раціональної структури посівних площ, зональної спеціалізації, впровадження 

інтенсивних технологій розведення, вирощування, годівлі та утримання тварин 

з одержання рентабельної галузі м’ясного скотарства в умовах Південно - 

західного лісостепу України. 

___________________________________________________________________ 

УДК 636.2.082. 0.34.2.11.  

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИ ВНІСТЬ КОРІВ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ 

СТВОРЮВАНОГО БУКОВИНСЬКОГО ЗОНАЛЬНОГО ТИПУ М'ЯСНОГО 

СИМЕНТАЛУ ХУДОБИ В УМОВАХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 

БУКОВИНИ 

 

Осадчук В.Д., директор БДСГДС НААН, канд. с.-г. наук 

Дроник Г.В., доктор біологічних наук, професор, Академік НААН, 

                    головний науковий співробітник 

Калинка А.К., завідувач відділом  

селекції, розведення, годівлі та технології 

виробництва тваринницької продукції 

 канд. с.– г. наук, с. н. с.,член кореспондент МАНЕБ 

Лесик О.Б., канд. с. – г. наук, с. н. с., 

заступник директора з наукової роботи 

Буковинська державна сільськогосподарська  дослідна станція НААН 

м. Чернівці. Україна 

Успішний розвиток м’ясного скотарства в Чернівецькій області 

зумовлений з розведення створюваного буковинського зонального типу 

м’ясного сименталу худоби, який ефективно використовує залишки 

рослинництва, наявні власні корми, добре розмножувалась, та дає в кінцевому 

результаті дешеву і якісну яловичину в різних господарствах суспільного 

сектору, що відносяться до різних зон Українських Карпат [6]. Нова 
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впроваджена скотарська галузь на Буковині формується на основі власної бази 

племінних ресурсів області, на якій створено в 2008 році вперше племінний 

завод ДП ДГ“ Чернівецький “ з розведення нової популяції м’ясного комолого 

сименталу в кількості 375 голів, в тому числі 158 корів нової генерації для 

передгірної зони Карпатського регіону Буковини [ 7 ]. 

 Згідно селекційної програми якісного перетворення місцевого 

буковинського сименталу з використанням генофонду м’ясних сименталів 

американської, канадської та австрійської селекції в господарствах 

Чернівецької області протягом 1998 - 2017 років сформовано вже великий 

масив в кількості 950 голів в тому числі 467 корів нової генерації створюваного 

буковинського зонального типу м’ясного сименталу худоби. Провідними 

господарствами на Буковині з розведення і вдосконалення цього типу є ДПДГ 

“Чернівецьке”, СВПК “ Перемога Герцаївського, ДП “ Рокитне ” СТОВ “ 

Авангард ” СІМ МЗІД « Гай», Новоселицького СВК «Зоря» Кіцманського 

районів Чернівецької області. В цих господарствах завдяки довготривалій 

спільній роботі науковців і спеціалістів господарства сформовані м’ясні стада 

корів з високим генетичним потенціалом м’ясної продуктивності. 

Худоба нової генерації створена методом поглинального схрещування 

місцевої симентальської породи комбінованого напрямку продуктивності з 

бугаями-плідниками м'ясного напрямку продуктивності американської, 

канадської та австрійської селекції і отримано новий тип симентальської 

м’ясної худоби. Зараз розводиться нова генерація симентальської м’ясної 

худоби “в собі”, що забезпечує стійку передачу ознак своїм нащадкам. М’ясний 

симентал худоба нового типу характеризується високою м’ясною 

продуктивністю. Бугайці у 18-місячному віці досягають живої маси 500-550кг. 

Тварини буковинського зонального типу м’ясного сименталу худоби 

переважають ровесників місцевих сименталів комбінованого типу за приростом 

на 15-23%, забійним виходом м’яса на 10,4 - 12%. Племінна робота у 

репродукторах базових Буковини проводилася згідно розроблених 

перспективних планів, з координованих з програмою наукового забезпечення у 

рамках науково - виробничої системи і тварини цих господарств  відповідають  

розробленому цільовому стандарті.  

В базових племінних господарствах Буковини здійснювали селекційну 

роботу по створенню продуктивних стад корів з подальшим удосконаленням і 

формуванням буковинського зонального типу м’ясного сименталу худоби. 

Дослідження проводяться на основі аналізу генеалогічного складу стада корів, 

підбору висококласних плідників, оцінених за якістю нащадків. Формування 

інтенсивного стада неможливе без щорічного ремонту його первістками, 

оціненими за комплексом ознак. З цією метою проводили фенотипові 

дослідження з оцінки корів-первісток. 

Для цього підбирали висококласних плідників-поліпшувачів, оцінювали 

маточне поголів’я за фенотипом, заздалегідь підготовляли нетелей до лактації. 

Кінцевим результатом оцінки вважали молочну продуктивність за першу 

лактацію і наступні, відтворювальні функції. Оцінку екстер’єру проводили 
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окомірно і за промірами основних статей тіла. Тварин, які не відповідали 

запланованим параметрам виранжировували або вибраковували. В стадах були 

використані бугаї-поліпшувачі з м’ясною продуктивністю жіночих предків 

родоводу. Інтенсивне використання кращих плідників, що дозволяло 

підвищувати генетичний потенціал стад на 2,5% за одне покоління [1-5, 8-10]. 

Тварини нового типу мають м’ясний тип будови тіла з обхватом – 124-

135 см. На основі промірів статей тіла корів, які майже не відрізнялися від 

даних, що знаходяться в інструкції для симентальської м’ясної породи худоби. 

Корови нової генерації м’ясного сименталу в Чернівецькій області мають 

задовільно розвинену мускулатуру та кістяк, гармонійну будову тіла без 

істотних недоліків екстер’єру і оцінені в середньому - 7,5 бала, що відповідають 

вимогам першого класу і вище. 

 Недорозвиненість та неправильна форма вим’я перехват за лопатками, 

вузькогрудність, шаблованість і зближеність ніг в скакових суглобах, м’яка 

спина – недоліки екстер’єру. За мастю поголів’я розподіляється так: полової 

масті 5 %, полово-рябої 92%, червоно - рябої 1,7 %, червоної 1,3 %. Провели 

виміри за основними промірами статей екстер’єру дорослих корів м'ясного 

комолого типу нової генерації про що приведено в (табл. 1.). 

Таблиця 1. Основні проміри статей екстер’єру дорослих корів( см) 
 

 

Проміри 

Племзавод 

«Чернівець-

кий» 

(п= 99) 

 

Племзавод 

ДП «Рокитне» 

СТОВ 

“Авангард 

(п=125) 

СВПК 

«Перемога» 

 (п=75) 

Племрепродуктор 

СВК 

«Буковина» 

 

Висота в холці 133,1± 0,35 128,8±0,23 130,5±0,26 130,1±,0,19 

Висота в спині 132,5±0,27 128,0±0,37 131,3±0,25 130,5±0,33 

Висота в крижах 138,3±0.26 134,2±,032, 136,5±0,36 136,3±0,21 

Ширина грудей за 

лопатками 

44,9±0.21 38,4±0,27 39,5±0,23 38,5±0,19 

Глибина грудей 69,5±0,28 67,4±0,21 66,3±0,18 65,5±0,27 

Довжина тулуба 161,3±0,31 155,5±0,35 154,5±0,29 153,0±0,28 

Коса довжина 

тулуба стрічкою 

181,2±0,34 177,4±0,41 177,0±0,26 173,6±0,21 

Обхват грудей 187,8±0,17 181,8±0,15 182,6±0,19 180,6±0,13 

Обхват п’ястка 19,8±0,11 18,4±0,9 18,7±0,10 18,9±0,7 

Коса довжина 

заду 

53,2±0,15 52,0±0,17 51,6±0.19 51,5±0,13 

Ширина заду у 

кульшових 

суглобах 

52,8±0,11 46,8±0,21 47,0±0,19 47,0±0,18 

Виявлено (табл.1), що корови племінного заводу ДП ДГ “ Чернівецький ”, 

за висотними промірами, глибиною грудей та довжиною тулуба мають перевагу 

на 7,8% від м’ясних корів ведучого на Україні племінного заводу “ Уманський ” 

Черкаської області, проте поступаються їм по широтних промірах, косій 

довжині заду та обхвату грудей за лопатками. Корови з ДП ДГ “ Чернівецьке ” 

за висотними промірами, глибиною грудей та довжиною тулуба мають перевагу 

на 6,7-8,3% перед коровами інших ведучих племінних заводів України.  
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За даними середніх промірів, одержаних від 365 корів ( висота в холці 

130,8 см), м’ясне поголів’я Буковини віднесено до типу середніх і вище 

сименталів нової генерації. Дані обстежень екстер’єру – пропорціональність 

тіло будови, відмінна ширина грудей, добрі довжина і ширина заду, міцний 

кістяк-свідчать про достатній ріст і задовільний розвиток м’ясних сименталів у 

пере важності більшості базових господарств. Окомірна оцінка тіло будови 

корів за стабільною системою доповнює характеристику екстер’єру і 

конституції поголів’я буковинського зонального типу м’ясного сименталу в 

умовах регіону Буковини. Середній бал за екстер’єр корів племінних стад 

становить 75,6, що відповідає вимогам класу еліта і вище. Корови м’ясного 

сименталу в більшості племінних господарствах, особливо в племінному заводі 

“Чернівецький” досить добре розвинуті, мають достатню глибину грудей і 

ширину заду, компактний тулуб та ширину грудей. Для повнішої 

характеристики нової генерації буковинського зонального типу м’ясного 

сименталу в племінних господарствах Чернівецької області наводимо індекси 

будови тіла корів (табл. 2). 

Таблиця 2. Індекси будови тіла корів, (%) 
               

Індекс 

                                      Базові  господарства 

Племзавод 

“Чернівецький” 

Племзавод 

ДП” Рокитне” 

СТОВ ” Авангард” 

Репродуктор 

СВПК “ Перемога” 

Широкогрудності 29,8±0,15 28,8±0,17 29,1±0,11 

Глибокогрудності 51,6±0,21 51,3±0,18 50,6±0,23 

Грудний 64,6±0,13 58,5±0,15 59,1±0,11 

Тазо-грудний 85,2±0,19 78,7±1,11 75,9±0,21 

Формату таза 92,3±0,11 90,1±0,13 91,3±0,17 

Костистості  15,0±0,09 14,1±0,07 14,2±0,11 

Збитості 123,4±0,36 116,1±0,27 116,5±0,31 

Розтягнутості  120,3±0,25 117,4±0,21 120,0±0,17 

Перерослості 104,4±0,13 106,5±0,11 104,8±0,09 

Довгоногості 47,4±0,12 49,7±0,09 48,5±0,13 

Дані (табл.2) показують, що індекс широкогрудності у дорослих корів 

становить 29,8%. Він значно нижчий ніж показник в племзаводі ДП “Рокитне” 

СТОВ “Авангард”. Індекс довгоногості у тварин ДП ДГ « Чернівецьке» вищий 

ніж у корів репродукторі СВПК « Перемога» та в племзаводі ДП “Рокитне” 

СТОВ “Авангард”. Вищі показники цього індексу говорять за те, що 

вирощування тварин в молодшому віці проходило в задовільних умовах годівлі 

й утримання. Індекси довгоногості, тазо-грудний та пере рослості з віком 

зменшуються, а широкогрудності, глибокогрудності, розтягнутості та 

костистості – збільшуються. Індекси грудний та збитості змінюються неістотно. 

Індекси будови тіла корів відповідають, м’ясному типу тварин і свідчать про 

добрий розвиток і пропорційність будови тіла корів нової генерації 

буковинського зонального типу м’ясного сименталу. Корови племзаводу 

«Чернівецький» мають індекс збитості вищий на 6,3% в порівнянні з 

ровесницями племзаводу ДП” Рокитне” СТОВ” Авангард”, а розтягнутості – на 

2,5%.  
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На розвиток корів нової генерації не завжди відповідає параметрам типу з 

причин недостатньої годівлі у ранньому періоді вирощування за основними 

поживними речовинами особливо по закінченню молочного періоду. В 

послідуючі періоди, частіше влітку, коли вигорають травостої на пасовищі та 

восени відчувається дефіцит білкових кормів і, як наслідок – відставання 

ремонтних телиць в рості та розвитку на 2-3 місяці від вимог стандарту породи. 

 Для поліпшення відтворювальної здатності і молочності корів стада 

здійснювали шляхом масового добору первісток за живою масою потомків при 

відлученні та тривалістю індеференс - періоду, а корів старшого віку – за 

коефіцієнтом відтворювальної здатності та живою масою відлученого 

приплоду, встановивши рівень добору для кожної з ознак. Корів, що не 

відповідають селекційним критеріям в стаді (мають телят з низькою живою 

масою до відлучення, бракує материнських якостей в широкому розумінні 

поняття, у тому числі гінекологічними захворюваннями та фізіологічними 

збоченнями, агалактією та ін.), без вагань вибраковувалися. 

Середня жива масу корів створюваного буковинського зонального типу 

м'ясного сименталу худоби в племінних господарствах Чернівецької області 

(табл. 3). 

Таблиця 3. Середня жива маса корів, кг 

Господарства 

Вік, років 

3 4 5 і старше 
В середньому 

по стаду 

гол. кг гол. кг гол. кг гол. кг 

ДП ДГ „Чернівецьке” 15 491 25 543 120 579 160 534 

ДП “ Рокитне” 

СТОВ „Авангард” 
5 475 15 531 5 557 25 521 

    ПСП “АФ”Гвіздівці” 3 485 11 541 33 565 47 530 

В середньому 23 484 51 538 158 567 232 529 

Нами визначено, що жива маса корів м’ясного сименталу становила 475– 

579 кг, (у середньому 530 кг), а окремі рекордистки мали живу масу близько 

750 кг і більше. При формуванні нового м’ясного типу сименталу худоби для 

передгір’я Карпатського регіону Буковини, Визначили живу масу корів в 

племінних господарствах Буковини з розведення м’ясного сименталу нового 

типу, яка коливається в межах 475-491 кг (І- розтел), 531 - 543 (ІІ- розтел) та 

557 – 579кг (ІІІ- розтел) в середньому 530 кг, а окремі рекордистки мали живу 

масу до 723 -715кг. Так більше 615 кг було в 25 тваринах, це в племзаводі “ 

Чернівецький ” – 22 голів та в племзаводі ДП ” Рокитне ” СТОВ ”Авангард ” – 2 

голови та в репродукторі СВПК “ Перемога ” – 1 голова. При створенні стад 

м’ясного сименталу важливого значення надавали формуванню вікової 

структури живої маси тваринам, як одному з факторів високої м’ясної 

продуктивності. Вважаємо оптимальним, коли корови-первістки мають живу 

масу – 484 кг (І- розтел), 538 кг (ІІ - розтел) та 567 кг (ІІІ розтел) для передгір’я  

Карпатського регіону України. 
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 Між телицями нової генерації м’ясного сименталу різних базових 

господарств регіону спостерігається деякі відмінності за показниками 

відтворювальної здатності (табл. 4.). 

4. Показники відтворювальної здатності симентальських м’ясних телиць 
 

 

   Показник 

 Господарства 

Породи великої рогатої худоби 

Симентальська  м’ясна Симентальська 

ДП ДГ  

“Чернівецьке” 

ДП “Рокитне” 

СТОВ “Авангард ” 

СВПК  

“Перемога” 

«Буковина» 

 

Жива маса при плідному 

осіменінні, кг 

405,3±13,3 380,5±14,5 385,2±12,6 370±11,4 

Заплідненість після 

першого осіменіння, % 

81.3 85,6 87,5 88,2 

Тривалість тільності, діб 283,5±1,91 289,6±1,43 285,5±1,83 290,3±1,7 

Найбільшою живою масою при плідному осіменіння відзначилися телиці 

м’ясного сименталу ДП ДГ “ Чернівецьке ” – 405 кг (табл.4.). На другому місці 

за цим показником були телиці господарства СВПК “ Перемога ” - 385,2 кг і на 

останньому – ровесниці симентали СВПК “Перемога“, що значною мірою 

вплинуло і на їх заплідненість.  

Таким чином корови буковинського зонального типу симентальської 

м’ясної породи худоби нової генерації здатні плідно осіменятися в межах 

оптимального показника сервіс – періоду. Відтворна здатність корів нової 

генерації сименталів в регіоні визначається умовами в господарствах і 

кваліфікацією ветеринарних працівників по відтворюванню стада, ніж 

породною особливістю. Відхилення від норми, як правило, бувають у корів з 

високою продуктивністю, тому на утримання таких корів слід звернути 

особливу увагу. Як показало порівняльне вивчення материнських якостей 

буковинського типу симентальських м’ясних корів - первісток, збереженість 

телят на підсосі була високою у корів в усіх базових господарствах і становила 

90,3 - 97,3% більше ніж в інших господарствах галузі молочного скотарства  

( табл. 5). 

Одним із головних показників відтворення стад м’ясного сименталу в 

базових господарств є вихід телят на 100 маток та їхня жива маса при 

відлученні, що тісно пов’язано з валовим виробництвом м’яса, собівартістю 

приросту та рентабельності галузі м'ясного скотарства. Як показало вивчення 

(табл.5) материнських якостей корів у господарствах, збереженість телят на 

підсосі була високою у корів в усіх господарств, але в СВПК “ Перемога “ була 

вищою на 19,3% за господарство СВПК “ Перемога “ з розведення 

симентальської породи. За виходом телят при відлученні з розрахунку на 100 

корів тварини м'ясного сименталу господарства ДП “ Рокитне ” СТОВ 

“Авангард ” переважають симентальську породу  на 8,3% більше від СВПК 

“Перемога“. Жива маса телят у 7- місячному віці була найбільшою у корів 

ДПДГ “ Чернівецьке ” - 205,3кг, що на 19,6 кг (9,7%) більше за корів 

господарства  СВПК « Перемога». За всіма показниками відтворювальної 

здатності корів – первісток створюваного буковинського зонального типу 

м'ясного сименталу худоби, мали значну перевагу над місцевими породами 
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молочного напрямку продуктивності в умовах різних кліматичних зонах 

регіону Буковини. 

5. Характеристика материнських якостей корів – первісток 

Показник 

 

Базові господарства 

У
сь

о
го

 

Породи великої рогатої худоби 

Буковинський зональний тип м’ясного 

сименталу 

Симентальська 

ДПДГ 

“Чернівецьке” 

ДП 

“Рокитне” 

СТОВ        

“Авангард” 

СВПК 

“ Перемога” 

 

Племінний 

репродуктор 

«Буковина» 

 

Збереженість телят у 

перший місяць 

життя, % 

97,3 93,7 90,3 98,5 95,1 

Вихід телят на 100 

корів, % 
62,5 89,0 87,5 91,7 83,8 

Відмова від телят, 

гол. 
2 3 2 2 1 

Жива маса телят у 7- 

місячному віці, кг 
205,3±2,3 188,5±1,5 185,7±,2,1 165,8±1,8 182,9 

При забезпеченні тварин кормами запроваджений комплекс методів 

селекції дозволяє підвищувати генетичний потенціал м’ясної продуктивності і 

створювати високопродуктивні м’ясні стада нового типу сименталу в умовах 

Буковини. 

Література: 

1. Буркат В.П. до розробки концепції створення галузі м’ясного 

скотарства в Україні / В.П. Буркат // Тваринництво України. – 1995. - № 7. – С. 

1-2. 

2. Вдовиченко Ю., Шпак Л., Калинка А. М’ясна продуктивність 

бичків різних типів симентальської породи в умовах передгір’я Карпат // 

Тваринництво України. – 2004. – № 11. – С. 11-14. 

3. Зубець М.В., Буркат В.П., Шкурин  Г.Т., Мельник Ю.Ф // Програма 

створення (формування) української симентальської м’ясної породи./ М.В 

Зубець., В.П. Буркат., Г.Т. Шкурин, Ю.Ф.Мельник // – К.,1998. – 54с. 

4. Зубець М.В., Буркат В.П., Шкурин  Г.Т. та ін. Програма „Селекція у 

м’ясному скотарстві на період до 2010 року”./ М.В. Зубець, В.П.Буркат, Г.Т. 

Шкурин  та ін // Харків, 1998. – 40с. 

5. Калинка А.К., Драб В.С. Сучасне м’ясне скотарство Буковини. 

//Тваринництво України. № 5. 2009. С. – 14. 

6. Калинка А. К., Голохоринський Ю. І., Калинка Л. Є., Вдовиченко 

Ю. В., Шпак Л. В., Ярмолицький В. К. Ефективність розведення м’ясного 

комолого сименталу в Карпатському регіоні Буковини. // Матер.Y1 Всеукр. 

наук. – прак. конференції молодих вчених і спеціалістів. Присвячене  “ 

Агропромисловому виробництво України – стан та перспективи розвитку “. 

Науковий збірник « Вісник Степу» № 7. м. Кіровоград. “  КОД “,  2010.  –  (25 - 

26 березня). С. 209 - 214. 



71 
 

7. Шкурин  Г.Т., Угнівенко А.М. та ін. Перепрофілювання 

господарств і ферм на м’ясне скотарство (рекомендації). / Г.Т. Шкурин, 

А.М.Угнівенко та ін – К.: Видавництво Нива, 1995. – 31с. 

8. Шкурин  Г.Т., Окопний О.М./ Г.Т. Шкурин, О.М.  Окопний // 

Районування худоби м’ясних порід в Україні Асом. „М’ясне скотарство”. – К., 

1994. – 16с. 

9. Шкурин  Г.Т.  Ефективність розведення генотипів симентальської 

м’ясної породи / Г.Т Шкурин // – К.: Асом. „М’ясне скотарство” – 1998. – 100 с 

__________________________________________________________________ 

УДК 636.2.082.2.11.   

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВЕДЕННЯ КОРІВ М’ЯСНИХ СИМЕНТАЛІВ 

НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ  В СТАДАХ БУКОВИНИ 

 

Калинка А. К. завідувач відділом  

 селекції, розведення, годівлі  

та технології виробництва тваринницької продукції 

канд. с. н., с. н. с., член кореспондент МАНЕБ  

Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН 

м. Чернівці, Україна 

Попов М.Д., Директор ДП « Рокитне» СТОВ « Авангард» 

с. Рокитне. Україна 

Сташко В.В., Директор ДП ДГ « Чернівецьке» 

с. Цурень. Україна 

В сьогоденні аграрний досвід свідчить про те, щоб збільшити 

виробництво конкурентоздатної, рентабельної та якісної яловичини та 

покращити її якість можна завдяки інтенсивної технології розведення та годівлі 

з максимально використанням культурних пасовищ з впровадженням 

прогресивної галузі спеціалізованого м’ясного скотарства в Карпатському 

регіоні України.  

З огляду на вище сказане на це найбільш наглядним в цих питаннях є з 

розведення м’ясного сименталу нової генерації в племінних господарствах 

різних формах власності в умовах Буковини [1, 2, 4- 5-6, 9-10]. В даний час 

фінансово-економічна криза в нашій державі дуже вплинула на перспективну 

галузь м’ясного скотарства, зокрема на подальший розвиток господарств різних 

форм власності з розведенням нового створюваного буковинського зонального 

типу симентальської м’ясної породи худоби в умовах регіону Карпат. Тому 

галузь м’ясне скотарство на Буковині формується на основі власних племінних 

ресурсів діючого багато років племінного заводу ДП «ДГ «Чернівецьке» 

Буковинської ДСГДС НААН» з розведення дуже цінного в племінному 

відношенні м’ясного комолого сименталу нової популяції з високим природним 

продуктивним потенціалом. Цікавим є те, що модельне нове  симентальське 

стадо в племінному заводі ДП ДГ «Чернівецький» з року в рік нараховується 

375 - 425 голів, в тому числі 158 корів нової популяції з високою енергією 
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росту нащадків нової  створеної генерації худоби [5]. Так провідними нині 

діючими господарствами з розведення і вдосконалення цього нового типу 

сименталу є ДП «ДГ «Чернівецьке» Буковинської ДСГДС НААН», СВПК 

«Перемога» Герцаївського, ДП «Рокитне» СТОВ «Авангард», СІМ МЗІД «Гай», 

ПП «Колосок-2» Новоселицького та СВК «Зоря» Кіцманського районів 

Чернівецької області. Завдяки багаторічній довготривалій спільній селекційній 

роботі науковців і спеціалістів господарства в цих діючих господарствах 

зосереджено велика кількість поголів’я даної худоби 950 голів в тому числі 453 

корів нової генерації з високим генетичним потенціалом м’ясної 

продуктивності, що дає змогу отримання рентабельної яловичини в умовах 

регіону Буковини [7, 8]. 

Мета досліджень – формування високопродуктивних інтенсивних 

селекційних стад створюваного буковинського зонального типу симентальської 

м’ясної породи худоби з добовим приростом 950 - 1150 г в підсисний період 

для отримання конкурентоздатної, якісної, екологічної та рентабельної 

яловичини в умовах Карпатського регіону Буковини. Нашими дослідженнями 

проведено проміри закономірності рівномірної зміни вагових та лінійних 

параметрів організму у віковій динаміці створюваного буковинського 

зонального типу м'ясного сименталу худоби у двох ведучих племінних заводах 

ДП «ДГ «Чернівецьке» Буковинської ДСГДС НААН» та ДП «Рокитне» СТОВ 

«Авангард» Чернівецької області (табл.1). 

1. Проміри ремонтних телиць, (см)  
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ДП  «Рокитне» СТОВ «Авангард» (п = 8) 

1 70,4 73,4 75,5 27,4 15,0 14,0 18,8 68,7 71,1 19,2 77,4 10,0 

3 82,6 86,4 86,3 33,2 19,0 19,6 23,0 74,2 87,5 23,7 93,5 12,7 

9 91,7 97,7 99,8 41,4 23,8 26,9 27,4 97,7 117,3 29,7 120,6 30,8 

12 100,3 101,4 105,3 45,2 30,2 31,0 30,4 105,4 115,4 33,8 129,0 14,7 

15 119,8 113,5 118,3 54,4 30,8 40,1 35,5 128,7 146,5 42,0 154,3 15,1 

18 124,9 123,6 128,6 64,4 34,1 50,3 43,1 156,3 180,1 49,2 176,6 17,0 

ДП «ДГ «Чернівецьке» Буковинської ДСГДС НААН» (п = 11) 

1 72,7 74,7 77,3 28,8 20,2 19,4 24,2 68,9 72,76 21,3 81,0 14,2 

3 85,6 85,6 88,8 37,0 22,3 23,1 26,5 77,4 92,1 26,3 93,8 15,0 

9 102,2 101,8 98,3 47,3 29,6 32,5 33,3 104,3 123,5 36,0 124,2 16,0 

12 104,3 107,3 111,0 42,1 34,1 36,2 35,2 109,1 120,8 37,5 135,0 16,7 

15 125,3 119,3 123,9 56,7 36,6 45,2 42,6 136,7 152,0 47,4 152,4 18,6 

18 129,4 130,2 136,4 62,5 40,5 55,3 48,5 162,6 187,6 54,6 182,7 19,8 
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В середньому по двох племінних господарствах, ( см) 

1 71,3 74,0 76,4 28,1 17,6 16,7 21,5 68,8 71,8 20,2 79,2 12,1 

3 84,1 86,0 87,5 35,1 20,6 21,3 24,7 75,8 89,8 25,2 93,6 13,8 

9 99,6 99,7 99,0 44,2 26,7 29,7 30,3 101,0 120,4 32,8 122,4 14,8 

12 102,3 104,3 108,1 47,1 32,1 33,6 32,8 107,2 118,1 36,1 132,0 15,7 

15 122,5 116,4 121,1 56,5 33,7 42,6 39,0 132,7 149,2 44,7 156,8 16,8 

18 127,1 126,3 132,5 66,9 37,3 52,8 45,8 159,4 183,8 51,9 179,6 18,4 

У дослідженнях видно (табл. 1), що показники промірів, ріст різних 

статей тіла телиць м’ясного сименталу в процесі постнатального онтогенезу 

також відрізняються не рівномірністю. Так тварини нового типу, 

найінтенсивніше ростуть у висоту. Відношення показників промірів висоти у 

холці, у спині та крижах при народженні до промірів у 18 – місячного віку, 

відповідно становить: глибина грудей – 37,5%, ширина в маклоках – 35,7, у 

кульшових зчленуваннях – 43,6 та у сідничних горбах – 32,5.  

Багаторічними дослідженнями встановлено значні зв’язки розмірів статей 

тіла з живою масою тварин у двох племінних заводах і проведено кореляційний 

аналіз, який показав, що у 18 місячному віці телиці нової генерації за живою 

масою коефіцієнт кореляції склав у тварин ДП «ДГ «Чернівецьке» 

Буковинської ДСГДС НААН» r=0,998, а в ДП «Рокитне» СТОВ «Авангард» r = 

0786. Нами доведено, що між зовнішніми формами телиць, їх екстер’єром та 

м’ясною продуктивністю існує взаємозв’язок. Для цього і була проведена 

оцінка екстер’єру і м’ясних форм молодняку, яка супроводжувалася 

визначенням промірів статей тіла. 

Проте, при порівнянні з ровесниками материнської породи помісі мали 

краще розвинені груди, спину, поперек та задню третину тулуба. Молодняк від 

симентальських м’ясних бугаїв вітчизняної селекції мав широкий та глибший 

тулуб, ніж ровесники в минулому симентальської комбінованої породи великої 

рогатої худоби в умовах Буковини. Результати наших багаторічних досліджень 

показують, що проміри статей тіла мають значний зв'язок з живою масою 

теличок у ранньому віці, які пов’язані з м’ясними якостями тварин. Особливо 

високий зв'язок був між промірами напів обхвату заду, косої довжини заду, 

ширини в тазостегнових зчленуваннях, ширини в маклоках, обхвату грудей за 

лопатками, ширини і глибини грудей та живою масою. 

Таким чином аналіз показників промірів статей тіла свідчить про те, що 

телиці, одержані від поглинального схрещування корів симентальської породи з 

бугаями американської та австрійської селекції мав більш широкий та глибокий 

тулуб порівняно з ровесниками материнської породи. 

Нами було визначено середню живу масу корів нового буковинського 

зонального типу м'ясного сименталу худоби в базових суспільних 

господарствах різних форм власності Чернівецької області (табл. 2). 
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2. Середня жива маса корів м'ясного сименталу, (кг) 
 

 

Господарства 

Вік, років 

3 4 5 і старше в середньому 

по стаду 

гол. кг гол. кг гол. кг гол. кг 

ДП «ДГ «Чернівецьке» 15 491 25 543 120 579 160 534 

ДП «Рокитне-2» 

СТОВ «Авангард» 
5 475 15 531 5 557 25 521 

СВПК «Перемога»   3 485 11 541 33 565 47 530 

В середньому 23 484 51 538 158 567 232 529 

Дослідженнями встановлено (табл.2), що жива маса корів м’ясного 

сименталу становила 475– 579 кг, (у середньому 530 кг), а окремі рекордистки 

мали живу масу близько 750 кг і більше. Визначили живу масу корів нової 

генерації в племінних господарствах Буковини з розведення м’ясного 

сименталу нового типу, яка коливається в межах 475-491 кг (І отелення), 531 - 

543 (ІІ отелення) та 557 – 579кг (ІІІ отелення) в середньому 530 кг, а окремі 

рекордистки мали живу масу до 723 -715кг. Так більше 615 кг було в 25 

тваринах, це в племзаводі ДП «ДГ «Чернівецьке» Буковинської ДСГДС НААН» 

– 22 голів та в племзаводі ДП «Рокитне» СТОВ «Авангард» – 12 голови та в 

СВПК «Перемога» – 5 голів. При створенні стад м’ясного сименталу нової 

генерації важливого значення надавали формуванню вікової структури живої 

маси тваринам, як одному з факторів високої м’ясної продуктивності. Для 

передгірського регіону Карпат вважаємо, що оптимальною є жива маса корів-

первісток 484 кг, 538 кг (ІІ отелення) та 567кг (ІІІ отелення). 

У наших дослідженнях було  проведено виміри за основними промірами 

статей тіла екстер’єру корів - первісток по першій лактації, м'ясного комолого 

сименталу по лініях,  лактаціях та по батьках в племзаводі «Чернівецький» про 

що наведено в додатку (табл. 3-4). Вікові зміни живої маси корів за 1- лактацію 

і визначають зміни екстер’єрних промірів статей та індексів будови тіла м’ясного 

комолого сименталу. 

Нами було визначено оцінку екстер’єру корів - первісток за промірами 

статей тіла, яка показала що первістки племзаводу ДП «ДГ «Чернівецьке» 

Буковинської ДСГДС НААН» характеризуються на 1-2,0 % більшими 

промірами порівняно з племзаводом ДП «Рокитне» СТОВ «Авангард». За 

висотою в холці різниця склала 2,3 і 2,9 см, шириною грудей – 1,8 і 2,8 см, 

глибиною грудей – 1,3 і 2,7 см, що більше за ровесників племінного заводу ДП 

«Рокитне» СТОВ «Авангард» . 
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3. Проміри корів - первісток різних ліній, (см )  
Л

ін
ія

 

№  

бугая 

кількість 

голів 

первісток 

Виміри 

висота в 

холці 

висота в 

крижах 

глибина 

грудей 

ширина 

грудей 

за  

лопатка

ми 

ширина 

у 

сідничн-

их 

горбах 

коса 

довжина 

тулуба 

палкою 

коса 

довжи

на  

заду 

обхват 

грудей 

обхват 

п’ястки 

жива  

маса  

  
А

х
іл

л
ес

а 
 

3
5
1

 

Форест 0899 25 128,8 133,9 62,9 35,6 44,2 149,4 48,3 171,9 18,9 468,1 

Івор  1002 45 127,0 132,9 61,9 35,1 44,0 149,0 47,3 170,1 17,5 473,3 

Сом 1513096 7 126,0 131,0 60,7 31,8 39,8 146,0 45,3 170,0 16,1 444,3 

А
б

р
ік

о
тт

а 
5
9
3
1
1
 

Мікрон 1230 18 125,7 131,4 58,5 32,3 42,5 146,0 46,6 167,8 15,5 451,4 

Майор 1351 33 125,9 132,2 59,4 33,5 43,6 147,4 46,1 167,2 16,1 444,5 

С
и

гн
ал

а 
 

1
2
0
 

Світязь   1865 18 125,0 129,3 57,2 31,4 40,9 144,8 44,9 164,4 17,0 460,6 

Маскіт 1822 16 125,1 131,5 57,8 31,1 42,6 144,4 44,6 166,4 14,4 458,7 

Аполон 1843 5 122,0 126,4 53,9 25,7 37,9 140,7 41,5 161,8 16,1 448,0 
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4. Індекси тіло будови корів-первісток різних ліній, (см ) 

Лінія № бугая 

Індекси 

ваговий 
довго-

ногості 

ростяг-

нутості 

тазо -

грудний 
грудний 

глибоко- 

грудості 
збитості переростості 

 

костистості 
масивності 

А
х
іл

л
ес

а 

3
5
1
 

Форест 0899 206,0 51,1 116,1 80,7 56,6 27,7 115,2 104,1 14,7 123,2 

   Івор1002 212,2 51,2 117,7 80,0 56,9 27,8 114,0 104,6 13,8 64,0 

Сом 1513096 

 
203,5 51,8 115,9 79,8 52,3 25,2 116,6 104,0 12,8 135,1 

А
б

р
ік

о
тт

а 

5
9
3
1
1
 Мікрон 1230 208,5 53,4 116,2 76,1 55,2 25,7 115,0 104,5 12,3 133,5 

Майор 1351 203,3 52,8 117,1 76,8 56,4 26,6 113,5 105,0 12,8 132,8 

С
и

гн
ал

а 

1
2
0
 

Світязь 1865 215,7 54,2 115,9 77,0 54,9 25,1 113,6 103,4 13,6 131,6 

Маскіт 1822 
214,4 53,8 115,5 73,0 53,7 24,8 115,2 105,1 11,5 133,0 

Аполон 1843 222,4 55,8 115,5 67,9 47,8 21,1 114,9 103,6 13,2 132,7 
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Приклад стабільності та росту основних економічних показників 

племінного заводу ДП «ДГ «Чернівецьке» Буковинської ДСГДС НААН» 

наведено в (табл. 5.). 

Починаючи з 2012 року племінний завод ДП «ДГ «Чернівецьке» 

Буковинської ДСГДС НААН» щорічно реалізує племінний молодняк в живій 

вазі на суму понад 300 тис. грн., що складає 30% рентабельності. В даному 

модельному базовому господарстві за використання технології м’ясного 

скотарства з розведення м’ясних сименталів з року в рік збільшуються 

економічні показники. Досягаються показники середньомісячного приросту 

800-950 г за повний цикл вирощування із низькими затратами кормів – 7,8 -8,5 

к. од. на 1 кг приросту.  

5. Економічна ефективність нового м’ясного сименталу 

            Показник 

Од. 

вим

. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всього поголів’я гол. 378 384 216 246 239 257 279 291 276 

в т. ч. корів гол 150 160 160 153 153 153 156 156 158 

Виробництво м’яса ц 514 354 208 435 350 375 380 370 65 

Добовий приріст на 

пасовищах 

г 917 695 601 685 750 850 930 950 900 

Реалізація м’яса  ц 518 342 02 325 365 355 345 336 345 

Реалізація: 

племінного 

молодняку  живої 

ваги 

 

гол 

ц 

 

43 

197 

 

27 

102 

 

5 

269 

 

1 

0,35 

 

28 

37,8 

 

21 

35,6 

 

22 

34,6 

 

22 

35,1 

 

16 

25,3 

Собівартість 1 ц 

приросту  

грн 119,5 496,1 690 750 750 650 925 1100 1110 

 

Ведучий племінний завод в Західному регіоні України ДП «ДГ 

«Чернівецьке» Буковинської ДСГДС НААН» кожного року успішно реалізує 

понад 25 голів молодняку, а в 2017 році вже продано 50 голів племінних телиць 

класу першого і еліта господарствам різних форм власності Карпатського 

регіону України, що свідчить про попит на худобу виведеного нового типу 

м’ясного сименталу худоби. 

При забезпеченні м’ясного сименталу худоби кормами та запроваджений 

комплекс методів селекції, що дозволяє підвищувати генетичний потенціал 

м’ясної продуктивності і створювати високопродуктивні з високою 

економічною ефективністю м’ясні стада  нового типу для регіону Буковини.  
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РОЗВЕДЕННЯ М’ЯСНОГО КОМОЛОГО СИМЕНТАЛУ З 

ВИКОРОИТСАННЯМ РІЗНИХ СЕЛЕКЦІЙ В 

КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ 

 

Нині в ринкових відносинах України в суспільному секторі різних форм 

господарювання впроваджена нова перспективна скотарська галузь “ м’ясне 

скотарство ” яка потребує нових порід, типів з високим генетичним м’ясним 

потенціалом, адаптованих до умов даного регіону, щоб відповідали запитам 

галузі й, зокрема, розведенню м’ясного сименталу нової популяції, для 

виробництва екологічно чистої, якісної, дешевої та високорентабельної 

яловичини в Західному регіоні Карпат ( 1- 8) . 
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Тому кращими показниками використання енергії і протеїну кормів при 

переробці їх в продукти харчування відзначається галузь м’ясне скотарство – 

одна з перспективних галузей тваринництва при виробництві дешевої і якісної 

яловичини в Західному регіоні України. Для розвитку цієї галузі в зоні Карпат 

вже створені добрі передумови з використання біологічного потенціалу тварин 

м’ясних порід худоби на основі забезпечення повноцінної кормової бази, 

створення сітки (мережі) племзаводів, племінних репродукторів, товарних 

господарств з розведення дуже цінного в селекційному відношенні м’ясного 

комолого сименталу худоби. 

Вперше в агарній науці вивчено м’ясну продуктивність м’ясного 

сименталу комолого типу різної селекції в умовах різних кліматичних 

Західного регіону України. Здійснюється порівняльна селекційно – 

господарська оцінка бугайців нащадків бугаїв – плідників американської, 

канадської, австрійської селекцій різних ліній з вивченням росту та розвитку 

м’ясної продуктивності по вікових періодах в племзаводі "Чернівецький" 

Герцаївського району передгірної зони Чернівецької області. Проведено 

системне дослідження генезису м’ясних комолих сименталів, визначено 

племінні ресурси нової популяції мясних сименталів за особливостями 

формування м’ясної продуктивності. Вивчено стійку генетичну зумовленість 

таких важливих селекційних ознак як м’ясність, молочність, комолість, 

пристосованість до різних кліматичних зон Карпат. 

Останнім часом відбувається процес якісного перетворення симентальської 

породи комбінованого напрямку продуктивності в напрямку створення 

інтенсивного типу м’ясної худоби з використанням генофонду м’ясних 

комолих сименталів американської, канадської, австрійської селекції в 

господарствах різних форм власності Західного регіону України. 

Пройшло велике скорочення в суспільних господарствах Західного регіону 

чисельності корів молочних порід, в основному, відбувається на фермах 

віддалених сіл від районного центру, де трудові ресурси дуже обмежені, до того 

ж впливає і демографічний стан, коли велика кількість працюючих спеціалістів 

- тваринників пенсійного віку. 

Оскільки виробництво рентабельної і високоякісної яловичини в 

Карпатському регіоні України, здійснюється за рахунок розведення м’ясного 

комолого сименталу великої рогатої худоби нового типу за  перспективною 

технологією м’ясного скотарства [1]. Природно – кліматичні умови даного 

регіону сприяють розведенню поголів’я м’ясного комолого сименталу худоби 

м’ясного напрямку продуктивності різної селекції. Особливе значення має 

розведення цієї худоби у гірських і передгірних районах краю, де є великі 

площі нерозораних природних кормових угідь. Тут поголів’я м’ясної худоби 

можна довести до 55 - 60% від загальної його чисельності. 

Формування нової популяції м’ясних комолих сименталів полягає в 

одержанні високопродуктивних тварин нових генотипів по м’ясній породі, які б 

поєднували високу енергію росту та м’ясну продуктивність і були б адаптовані 

до місцевих умов регіону Карпат. Нова генерація м’ясних сименталів 
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забезпечує збільшення живої маси однієї голови на 50 –  80 кг у порівнянні з 

молодняком інших планових порід, які розводяться в  Карпатському регіоні 

України. Селекційна робота з м’ясним комолим сименталом на Буковині 

проводиться науковцями вже 19 років, у результаті чого вже сформований 

новий регіональний буковинський зональний тип м’ясного комолого 

сименталу, який і послужить на майбутнє структурною одиницею  створюваної 

української симентальської породи м’ясного напрямку продуктивності. 

Метою роботи - сформувати стада м’ясного комолого сименталу з високим 

генетичним потенціалом м’ясної продуктивності, який буде структурною 

одиницею створеного буковинський зонального типу м’ясного сименталу для 

умов різних кліматичних зон Карпатського регіону України. 

Об’єктом досліджень були тварини м’ясного комолого сименталу худоби в 

племінних господарствах Чернівецької  та Івано – Франківської областей. 

Дослідження проводилися за матеріалами зоотехнічного і племінного обліку на 

маточних стадах м’ясного комолого сименталу в діючих нині племзаводах “ 

Чернівецький ” (158 корів) Герцаївського,  ДП “ Рокитне  “ СТОВ “ Авангард ” 

(25 корів)  Новоселицького, та в племрепродукторі ПСП “ АФ Гвіздівці ” (67 

корів) Сокирянського районів Чернівецької області. Аналізували продуктивні 

якості та живу масу м’ясного комолого сименталу корів  за І, ІІ і І І І лактації та 

за всі вікові періоди вирощування молодняку нової генерації. Цифровий 

матеріал в роботі опрацьовували методом варіаційної статистики за методикою 

М. А. Плохінського (1969) та програмного забезпечення “ Statistica” Excel для 

ПК. 

Визначено середню живу масу корів м’ясного комолого сименталу в 

племінних господарствах Чернівецької області (табл. 1). 

1. Середня жива маса корів, кг 

№ 

п/п 

 

 

Господарства 

Вік, років 

3 4 5 і старше 
В середньому 

по стаду 

гол. кг гол. кг гол. кг гол. кг 

1 ДП ДГ „Чернівецьке” 15 491 25 543 120 579 160 534 

2 
ДП “ Рокитне” 

СТОВ „Авангард” 
5 475 15 531 5 557 25 521 

3 ПСП “АФ”Гвіздівці” 3 485 11 541 33 565 47 530 

 В середньому 23 484 51 538 158 567 232 529 

Встановлено, що жива маса корів м’ясного комолого становила 491– 569 

кг, (у середньому 529 кг), а окремі рекордистки мали живу масу близько 750 кг. 

При створенні нового м’ясного типу сименталу для передгір’я  Карпат 

важливого значення надавали питанню формування вікової структури живої 

маси стада, як одному з факторів високої м’ясної продуктивності. Вважаємо 

оптимальним для Буковини, коли корови первістки мають середню живу масу – 

484 кг (І лактація), – 538 кг (ІІ ), – 567 кг (ІІІ лактація), ( табл.1).  

Робота з формування м’ясного комолого сименталу вперше приводилася 

в племзаводі ДП ДГ “Чернівецький” Герцаївського району Чернівецької області 
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під методичним керівництвом науковців  сектору селекції і технології в 

м’ясному скотарстві колишнього Буковинського інституту АПВ НААНУ та 

лабораторії селекції  м’ясних порід Інституту розведення і генетики тварин  

НААНУ на поголів’ї  226 корів ( 1999 – 2006 рр.), 160 – (2007 – 2010 рр.) і 153 

корів  ( 2011р.).У результаті виконаної роботи в області сформовано дуже ціні 

стада в кількості 475 корів м’ясного комолого сименталу нового типу з високою 

енергією росту молодняку на підсисі 900 – 1500 г на добу влітку та 800 – 900 г 

за повний цикл вирощування із забійним виходом 60 – 61,2% при витратах 

корму на 1 кг приросту 7,5 к. од. 

Визначено молочну продуктивність корів м’ясного комолого сименталу 

за лактаціями на Буковині (табл. 2). 

2.Молочна продуктивність корів ( середня жива маса телят в 210 днів) ,кг 

 

Л
ак

та
ц

ія
 

   Л
ак

та
ц

ії
 

Племінні господарства 

Племзавод ДП ДГ 

“Чернівецький” 

Племзавод 

ДП “Рокитне “СТОВ 

“Авангард” 

Племрепродуктор 

ПСП“АФ Гвіздівці 

“ 

Селекції 

американська канадська американська, 

канадська 

американська,            

канадська 

Лінія – 

Ахіллеса 

369 

Лінія –

Абрікота 

58311 

Лінія 

Ахілеса 

369 

Лінія 

Абрікота 

58311 

Лінія 

Ахілеса 

369 

Лінія 

Абрікота 

58311 

го
л
ів

 

ж
и
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а 

м
ас

а 
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л
ів
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и
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а 
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ів
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м
ас
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го
л
ів

 

ж
и

в
а 

м
ас

а 

го
л
ів

 

ж
и

в
а 

м
ас

а 

I 13 189 8 181 3 185 5 178 1 187 2 181 

II 24 211 22 191 5 195 6 185 3 207 6 189 

III 58 219 35 211 2 201 4 197 15 209 10 207 

Усього 95 202 65 206 10 194 15 187 19 201 18 192 

Встановлено ( табл.2), що молочна продуктивність корів (жива маса телят 

в 210 днів) в ІІІ лактації (лінія Ахіллеса 369), складає 219 кг, що на 30 кг (4,0%) 

більше від ровесників першої лактації. Жива маса телят за всіма лактаціями 

відповідала стандарту 10 голів і еліта класів згідно нових вимог  (інструкції) 

для створюваної української симентальської м’ясної породи великої рогатої 

худоби. Висока енергія росту притаманна третій лактації лінії Абрікота 58311, 

складає 211кг, що на 8 кг ( 4%) менше від ровесників вище вказаної лактації 

лінії Ахіллеса 369. Молодняк м’ясного комолого сименталу різних селекцій 

характеризується відносно високою енергією росту в 210 днів, що характерно 

для вирощування в цьому регіоні. 

Таким чином, дослідженнями встановлений високий генетичний 

потенціал м’ясної продуктивності молодняку м’ясного комолого сименталу 

американської та канадської селекції у період підсису, як в літній, так і в 

стійловий періоди вирощування в кормових умовах різних кліматичних зон 

регіону Буковини.У тварин нового типу симентальської м’ясної худоби мають 

міцну конституцію, добре розвинутий тулуб у висоту, глибину, ширину, про що 
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свідчать вище вказані показники. Правильний розвиток крижів має велике 

значення для м’ясних тварин, оскільки в цій ділянці розміщені статеві органи у 

самок, а також добре розвинута мускулатура, що дає більше м’яса вищого 

сорту. Народжений молодняк оцінювали не лише за енергією росту, але й за 

пропорційністю будови тіла. Відбирали  тварин з прямими широкими спинами і 

попереком та добре розвиненою задньою третиною тулубу. 

Визначено в роботі і зміну в живій масі нащадків бугаїв – плідників ліній 

Ахілеса 369 та Абрікота 5831 ( табл. 3.). 

4.Середньодобові прирости молодняку, (М+m, n = 11) 

Показник 

Групи тварин 

Лінії 

Ахілеса 369 Абрікота 58311 

 

Назва бугаїв - плідників 

Івор 

1002 

1 – 

група 

Форест 

0899 

11- 

група 

Мікрон 

3981 

111- 

група 

Майор 

351 

1У-

група 

Кількість нащадків, гол. 11 11 11 11 

Жива маса, кг: 

При народженні 

На кінець першого пасовищного періоду 

(на початок досліду) 

 

31,0 

253,0 

 

27,2 

259,0 

 

 

30,3 

256,0 

 

 

32,3 

246,0 

 

Приріст: 

загальний, кг 

середньодобовий, г 

 

222,0 

969,4 

 

231,8 

1012,2 

 

225,7 

985,5 

 

213,7 

933,2 

На кінець першого  зимового періоду, кг 417,0 421,0 394,0 382,0 

Приріст: 

загальний, кг 

середньодобовий, г 

 

164 

886,0 

 

162 

876,0 

 

138 

746,0 

 

136 

735,0 

Критерій вірогідності,  Р Р >0,001 Р>  0,001 - - 

Жива маса, кг: 

На кінець другого  пасовищного періоду 

 

590,0 

 

602,5 

 

576,2,0 

 

553,1 

Приріст: 

Загальний,кг 

Середньодобовий,г 

 

108,0 

915,0 

 

111,0 

941,0 

 

105,0 

889,0 

 

104,0 

881,0 

Витрати корму на 1 кг приросту, к. од. 7,2 6,9 7,9 8,1 

Жива маса,кг: 

На кінець другого зимового періоду ( 

кінець досліду) 

 

671,0 

 

684,0 

 

660,0 

 

652,0 

Приріст: 

Загальний, кг 

Середньодобовий, г 

 

81,0 

653,2 

 

81,5 

657,2 

 

83,8 

675,8 

 

98,9 

797,6 

Жива маса, кг 

За весь період досліджень 

 

671,0 

 

684,0 

 

660,0 

 

652,0 

Приріст: 

Загальний, кг 

Середньодобовий, г 

 

640,0 

933,2 

 

651,8 

951,3 

 

629,7 

918,0 

 

619,7 

907,0 

Витрати корму на 1 кг приросту, к. од. 10,4 10,6 10,8 9,4 

Інтенсивне вирощування нащадків бугаїв плідників забезпечили високу 

енергію росту бугайців усіх груп, проте характер росту тварин різнився. 
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Дослідженнями встановлено, що прирости протягом 719 днів за повний цикл 

вирощування у нащадків бугая – плідника Фореста 0899 склали  951 г, що на 

114 г (11,1%) більше при витраті корму на 1 кг приросту 7,8 к. од., що на 1,9 

к.од. менше від нащадків ровесників - аналогів бугая Мікрона 3981 лінії 

Абрікота 58311 ( табл. 3). Як виявилось, що найбільша жива маса бугайців була 

у нащадків бугая Фореста 0899 лінії Ахілеса 369, яка склала 580 кг, що більше 

на 29 кг від нащадків бугая Майора 351 лінії Абрікота 58311. 

Встановлено, що за підсисний період вирощування між групова різниця за 

інтенсивністю між бугайцями була не істотною, однак у тварин 11 групи  цей 

показник на 79 г вищий за ровесників нащадків ІУ групи лінії Абрікота 5831. 

Відлучення телят від матерів не спричинило зниження добових приростів до 15 

місячного віку. 

Отже вирощування нащадків бугаїв - плідників м’ясного комолого 

сименталу різних ліній американської селекції з використанням взимку силосу 

з бобово-злакових травосумішок, а  влітку з випасанням на сіяних культурних 

пасовищах вказаних травосумішках без підгодівлі концкормами, веде до 

збільшення середньодобових приростів (889 – 974 г), що свідчить про високий 

генетичний потенціал м’ясної продуктивності в умовах різних кліматичних зон 

Буковини. 

Для одержання високопродуктивних корів м’ясного напрямк у 

продуктивності, використовували в базових господарствах Буковини живу масу 

ремонтних телиць, яка б перевищувала вимоги стандарту породи на 7– 10 %. 

(табл. 4).  

4. Мінімальні вимоги за ростом і розвитком телиць і нетелів 
 

 

Проміри 

Племзавод 

“Чернівецький” 

(США, 

(Канадська 

селекція) 

Племзавод   

“ДП” Рокитне” 

СТОВ 

“Авангард”  

(США, 

Канадська  

Австрійська 

селекція) 

Племреп-

родуктор      

ДСП “АФ 

Гвіздівці”  

(США, 

Канадська 

Австрійська 

селекція) 

В
  
  
  
  
  
  
  

се
р
ед

н
ь
о
м

у
 п

о
 

го
сп

о
д

ар
ст

- 
в
ах

  

о
б

л
ас

ті
 

Висота в холці, см 128,3 127,2 127,6 127,7 

Коса довжина 

тулуба, см 

168,3 165,3 166,7 166,8 

Обхват грудей за 

лопатками, см 

169,3 163,5 162,7 164,5 

Жива маса, кг 495 465 485 481,7 

6 міс. 187 183 185 185 

210 днів 216 213 215 215 

8 міс. 236 231 241 236 

9 міс 265 261 271 266 

12 міс. 345 342 355 347,3 

15 міс. 375 371 384 377 

18 міс 425 415 420 420 

27-28 ( нетелі) 

перед отеленням 

565 545 555 555 
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За весь  період вирощування ремонтних телиць середньодобовий приріст 

становив у середньому по області на рівні 650 – 700 г, у тому числі згідно 

періодів: до віку 6 міс. – 750 – 850,  6 – 12 – 700 – 800, від 12 – 24 міс. 650 – 

750г, в останній період тільності 850 – 950г ( табл.4). 

В кінці вікових періодів при досягненні живої маси бугайців більше 550 –

650 кг у 21 та 24 місячному віці провели 2 – контрольні забої, де з кожної групи 

було забито по 3 голови строгих  аналогів ( табл. 5.).  

5. Забійні показники піддослідних бугайців ( М±m), (n=3) 
 

 

 

Показник 

Група 

Лінія Ахілеса 369 Лінія Абрікота 58311 

1-Форест 0899 11-Івор 1002 111- Мікрон3981 1У майор 351 

Контрольний забій 

21 

місяць 

24 

місяць 

21 

місяць 

24 

місяць 

21 

місяць 

24 

місяць 

21 

місяць 

24 

місяць 

Перед забійна 

жива маса, кг 

588,6± 

1,3 

656,0±

1,8 

595,3±

1,1 

672,7

±1,5 

576,0±

1,7 

651,7± 

1,2 

554,± 

1,4 

648,± 

1,6 

Маса парної 

туші, кг 

343,5± 

0,8 

380,5±

0,3 

353,4±

0,7 

390± 

0,1 

330,2± 

0,6 

375,2± 

0,4 

319,± 

0,8 

367,± 

0,3 

Внутрішній 

жир, кг 

8,7± 

0,1 

9,2± 

0,2 

10,1± 

0,2 

11,6± 

0,3 

8,1± 

0,4 

7,4± 

0,2 

6,8± 

0,2 

10,6± 

0,3 

Забійна 

маса,кг 

352,2 389,7 363, 401,7 338,3 382,6 326,7 378,0 

Забійний вихід 

% 

59,8 59,4 61,1 59,7 58,7 58,7 58,9 58,3 

Вихід туші,% 58,3 58,0 59,4 57,9 57,3 57,6 57,6 56,7 

Наведені дані свідчать (табл.5), що від нашадків ІІ – групи лінії Ахілеса 

369 кг масу парної туші – 353,4кг (І - контрольний забій), 390,1кг (2-

контрольний забій), що на 10,0 кг (3,9%) більше порівняно з ровесниками 

нащадками лінії Фореста 0899. Забійний вихід у тварин  ІІ дослідної груп був 

на 2,2 і 1,4 вищий за ровесників ІУ – дослідної групи. Так, маса парної туші у 

бугайців ІІ – дослідної групи (американської селекція) була більше на 22,7кг 

або 6,1%, ніж у тварин четвертої групи (канадська селекція. Така сама 

закономірність спостерігалась і при порівнянні забійної маси, яка у бугайців ІІ 

– дослідної групи була на 23,7 кг або на 6,1% більше. 

 Отже в умовах Карпат, при розведенні м’ясних комолих сименталів з 

досягненням живої маси 550 – 650 кг, отримано 369 – 390 кг парної туші. На 

перспективу в нашій роботі основні зусилля спрямуватися на консолідацію стад 

та підвищення показників м’ясної продуктивності тварин, покращення 

материнських ознак, відтворної здатності та імунітету. 

Висновки. 1. Встановлено, що при вирощуванні молодняку м’ясного  

комолого сименталу можна досягти живої маси 486 – 532 кг у 18 – місячному 

віці з відповідним середньодобовим приростом 881г до 941 г і витратами корму 

на 1 кг приросту 6,9 – 8,1 к. од. 2. В умовах передгірної зони Карпат 

встановлено, що протягом 719 днів вирощування нащадки бугая – плідника 

Фореста 0899 мали високу енергію росту, яка склала 951 г, що на 114 г (11,1%) 

більше, при витраті корму на 1 кг приросту 7,8 к.од., що менше на 1,9 к.од. від 
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ровесників- аналогів бугая Мікрона 3981 лінії Абрікота 58311. 3. Найбільша 

жива маса бугайців була в нащадків бугая Фореста 0899 лінії Ахілеса 369, яка 

становила 580 кг, що більше на 29 кг від нащадків бугая Майора 351 лінії 

Абрікота 58311.Тварини нової популяції м’ясних сименталів мають міцну 

конституцію, добре розвинуті м’ясні форми ( пряму широку спину і поперек та 

задню частину тулубу) і добре адаптовані до умов передгірної зони Карпат. 
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