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ВИРОЩУВАННЯ БУГАЙЦІВ ПЛАНОВИХ ПОРІД ТА ЇХ ПОМІСЕЙ З 

ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УТРИМАННЯ ТА ГОДІВЛІ У 

МОЛОЧНОМУ ПЕРІОДІ В У МОВАХ РЕГІОНУ БУКОВИНИ 
 

Стаття присвячена аналізу вирощування бугайців різних порід і їх помісей жуйних при 

виробництві якісної та дешевої яловичини в умовах регіону Буковини. Проведені 

дослідження спрямовані на розробку нових рецептів раціонів годівлі бугайців різних планових 

порід і їх помісей з використанням різних технологій утримання та годівлі при виробництві 

дешевої і якісної  яловичини для регіону Буковини.  

Встановлено, що протягом 195 днів досліду бугайці буковинського зонального типу 

м’ясного комолого сименталу за середньодобовими приростами переважали на 120,0г 

(15,7%) більше від ровесників-аналогів абердин – ангусів при рентабельності на 11,5%, в 

умовах регіону Буковини. 

В умовах Буковини при вирощуванні бугайців різних планових порід і їх помісей  на 

однакових раціонах годівлі та утримання, протягом 185 днів досліду тварини 

симентальської породи м’ясного напрямку продуктивності за добовими приростами 

переважали на 120,0г (15,7%) більше від ровесників – Х - дослідної групи в умовах регіону 

Буковини. 

Дослідженнями доведено, що при вирощуванні бугайців різних порід і їх помісей при 

різних кількості спожитих кормів без додавання різних преміксів та стимулюючих речовин 

на одну голову їх оплата приростами була різна й залежала від породи та генотипу і 

найкращі економічні показники отримано у тварин буковинського зонального типу м’ясного 

сименталу худоби, що створюється у яких затрати кормів на 1 кг приросту живої маси 

склали 3,9 к. о д. із собівартістю приросту живої маси 1 голови за період вирощування 

дорівнювала 550грн.з рентабельністю – 11,5% в умовах передгірської зони Карпатського 

регіону Буковини.  

Ключові слова: порода, раціони, середньодобові прирости, рентабельність 

Табл. 1. Літ. 13. 

 

Постановка проблеми. У даний час ставляться нові завдання перед 

аграрною, освітянською наукою та практикою для забезпечення інтенсивного 

та продуктивного потенціалу молодняку жуйних з використанням різних 

технологій утримання та годівлі у молочному періоді вирощування, що є 

найбільш актуальним в даному Карпатському регіоні України [4-9]. 

Тому молодняк різних порід і їх типів худоби в ранньому віці до                            

6-місячного віку з різних причин відстає у рості, дає низькі прирости, а також 

має високу схильність до різних захворювань. Сприяють цьому такі стресори, 

як: порушення раціону годівлі, зміна середовища утримання, переселення з 

одного приміщення в інше, дія низьких і високих температур та інші фактори, 



Аграрна наука                               Сучасні проблеми селекції               Випуск 5(108), т. 1 

та харчові технології          розведення та гігієни тварин                           2019 

 
 

67 

 

що сприяють зниженню резистентності та імунобіологічної реактивності 

організму. 

В зв’язку з цим, м’ясна продуктивність м’ясного контингенту планових 

порід та їх помісей на Буковині, яка варіює в значних межах з різним рівнем 

слід визначати окремо для різних господарств суспільного сектору різних форм 

власності при середньому рівні годівлі в умовах зони Карпат [10]. 

На сучасному етапі, існуючі технології не дають змоги максимально 

реалізувати генетичний потенціал м’ясної продуктивності молодняку жуйних, 

через дорогі технології годівлі і утримання, що і було нашою ціллю дослідної 

роботи, яка практично відсутня і не вивчалися науковцями в минулому різних 

агарних установ у регіоні Західного регіону України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. Найбільш головною проблемою є вивчення 

продуктивності різних планових порід та їх помісей з використанням різних 

технологій утримання та годівлі влітку і взимку для максимальної реалізації 

генетичного продуктивного потенціалу у молочному періоді, що і послужило 

науковими дослідженнями в умовах даного регіону Буковини. 

Так у господарствах суспільного сектору різних форм власності потребує 

подальшого детального вивчення виявленого високого генетичного потенціалу 

різних планових порід і їх помісей жуйних з використанням різних технологій 

утримання та годівлі до 6- місячного віку вирощування в умовах Буковини. 

Тому виходячи з вище сказаного, необхідно вивчити енергію росту 

молодняку різних порід і їх помісей з використанням нових адаптованих 

технологій утримання та рецептів раціонів і оптимізувати кормові ресурси 

годівлі та встановити ефективність їх використання жуйними, що і послужило 

нашою роботою в умовах регіону Буковини. З отриманням такої наукової 

інформації дозволить прискорити селекцію на збільшення енергії росту, живої 

маси в усі фізіологічні періоди розвитку для отримання рентабельної та якісної 

яловичини в умовах господарства, що відноситься до зони Буковини. 

Наведений нами огляд літератури свідчить про те, що за останні 5 років 

групою українських вчених-аграрників в галузі молочного і м’ясного 

скотарства було проведено ряд дослідів з різними технологіями утримання та 

годівлі з вивчення генетичного м’ясного потенціалу молодняку худоби в різних 

регіонах України [1-2, 13]. 

Цікавим в наших дослідженнях є те, що ми проводили вирощування з 

використанням різних технологій утримання та годівлі за технологією 

молочного та м’ясного скотарства з отриманням середньодобових приростів на 

рівні 682,0-884,6г. при досягненні живої маси 172,0-181,0 в 6-місячному віці.  

Метою було вивчення вирощування бугайців різних планових порід і їх 

помісей великої рогатої худоби з використанням різних технологій утримання 

та годівлі на фоні різних рецептів раціонів в умовах регіону Буковини. 



Аграрна наука                               Сучасні проблеми селекції               Випуск 5(108), т. 1 

та харчові технології          розведення та гігієни тварин                           2019 

 
 

68 

 

Для досягнення цієї мети було поставлено ряд важливих завдань: 

визначення середньої живої маси бугайців, середньодобових приростів, та 

економічної ефективності результатів, які отримані у ході за весь період 

досліджень в умовах регіону Буковини. 

Об’єкти та методика досліджень. Об’єктом досліджень були бугайці 

різних порід і їх помісей жуйних, які вирощувалися при середньому рівні з 

використанням нових рецептів раціонів і їх оптимізації в літньому та зимовому 

періодах вирощування з використанням різних технологій утримання та годівлі 

та розрахунком економічної їх доцільності для різних господарств з розведення 

даних тварин в даному регіоні.  

При цьому враховували породні типи, стать, вік, живу масу тварин, 

напрямок і рівень їх продуктивності, сезон року та інші фактори.  

Для проведення запланованих досліджень було вибрано аналогів бугайців 

різних порід та їх помісей різних таких господарствах суспільного сектору 

різних форм власності: ФГ «Іванківці» чорно-ряба, ТОВ АТЗТ «Мирне» 

буковинський заводський тип української червоно-рябої молочної худоби, ПП 

«Колосок 1» абердин-ангуська Кіцманського, ТОВ «Свіженька Мілка» 

симентальська, швіцька Заставнянського, ДПДГ «Чернівецьке» м’ясний 

комолий симентал СВПК «Перемога» м’ясний симентал 50% х червоно-ряба 

50% Герцаївського та пінцгау НВА «Райдуга» Путильського районів 

Чернівецької області. У 2019 році у місяці березні було відібрано бугайців, яких 

поставили на вирощування з різними технологіями утримання та годівлі з 

вивчення біологічно-корисних показників різних планових порід та їх помісей і 

сформували 8 – груп в кількості 8-9 голів, з початковою живою масою на 

початок досліду 31,3-33,5 кг в місячному віці згідно проробленої такої схеми 

досліджень (табл. 1). 

Утримання дослідних бугайців різних порід і їх помісей в стійловому 

періоді прив’язне. Улітку утримання було різним. Напування тварин з 

автонапувалок. Роздавання сінажу підводами. Тип годівлі силосо-сінажно-

концентратний. Згодовування концентрованих кормів в сухому вигляді два рази 

на добу. В період досліду точно виконувався розпорядок дня на фермах 

господарств з проведення досліду. Дослід проводився в умовах, близьких до 

виробничих. 

Підбір піддослідних тварин і комплектування груп проводили методом 

збалансованих груп при груповій годівлі, та методом пар-аналогів з 

індивідуальним обліком факторів годівлі і продуктивності, що дає можливість 

зменшити кількість дослідних тварин в групах. В проведеному досліді, число  

тварин в групі обумовлювалось такими основними факторами, але головними 

були: вирівняні по породності, ступеню спорідненості, віку, статі, живій масі  

на основі даних зоотехнічного обліку. В наших проведених дослідженнях було 

витримано фізіологічні дані показники всі дані для проведення досліду. 
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Таблиця 1 

Схема науково-господарського досліду 

Група Порода, помісі 
Кількість, 

голів 

Обліковий період 

(195днів) 

зимовий період 

I дослідна Симентал 9 

Основний раціон 

(ОР): молоко цільне, 

сіно, солома, 

концентрати, корма 

пасовищ, сінаж. 

ІІ дослідна Чорно-ряба 9 

Так, як в І дослідній 

групі 

ІІІ дослідна Чорно-ряба 50% х симентал 50% 9 

IV дослідна 

Буковинський зональний тип 

м’ясного сименталу, що 

створюється 

9 

V дослідна 
Симентал м’ясний 50% х червоно-

ряба 50% 

9 

VІ дослідна 

Буковинський заводський тип 

української червоно-рябої молочної 

худоби 

9 

VІІ дослідна 
Створювана породна буковинської  

червоно-рябої молочної худоби 

9 

VІІІ дослідна Швіцька 9 

ІХ дослідна Пінцгау 8 

Х дослідна Абердин-ангуська 9 

 

Перед дослідом у зрівняльний період, який тривав 15 днів велася робота по 

формуванню груп і адаптації тварин до умов досліду і раціону. В цей період на 

фоні однакової годівлі перевіряли аналогічність груп за продуктивністю, 

інтенсивністю росту [11]. З врахуванням одержаних даних уточнювали склад 

дослідних груп. Проводився груповий облік спожитих кормів шляхом 

зважування кормів і їх залишків. Раціони для піддослідних бугайців складали на 

основі даних хімічного аналізу використаних кормів [3]. Контроль за 

інтенсивністю росту тварин здійснювали індивідуальним зважуваннями до 

годівлі 2 дні підряд і виводили середню живу масу тварин по кожній групі на 

початку досліду, кожного місяця контрольне зважування і в кінці облікового 

періоду. Всі одержані дані математично оброблені за методикою, описаною [12]. 

В зв’язку з цим для виробництва яловичини важливо не тільки виявити 

генетичний потенціал різних порід і їх помісей тварин в оптимальних умовах 

різного утримання та годівлі, коли спадкові задатки тварин проявляються 

найповніше, а й вивчити середньодобові прирости у телят до 6-х місячного віку 

у виробничих умовах в різних кліматичних зонах регіону Буковини. 

Результати досліджень. Результати визначення середньої живої маси 

бугайців різних планових порід і їх помісей за всі періоди досліду приведено в 

(табл. 2.). 



Аграрна наука                               Сучасні проблеми селекції               Випуск 5(108), т. 1 

та харчові технології          розведення та гігієни тварин                           2019 

 
 

70 

 

Таблиця 2 

Зміни живої маси дослідних бугайців, M±т, n=10 

Показник 
Дослідні групи 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х 

Кількість гол. 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 

Жива маса, кг           

на початок  

досліду 

33,5±

1,2 

31,3±

0,8 

33,1±

1,3 

32,5±

1,4 

31,3±

0,8 

32,5±

1,2 

33,5±

1,4 

32,6±

1,1 

28,5±

1,5 

32,3±

1,7 

в кінці 

досліду 

178,0

±1,5 

175,1

±2,4 

172,0

±1,8 

205,0

±1,6 

187,0

±1,9 

175,0

±1,5 

184,0

±2,3 

170,0

±1,7 

161,5

±2,1 

181,3

±1,8 

Приріст:           

загальний, кг 
144,5

±1,1 

143,8

±1,3 

138,9

±1,5 

172,5

±1,6* 

155,7

±1,2* 

142,5

±1,5 

150,5

±1,1 

137,4

±1,3 

133,0

±1,7 

149,1

±1,3 

добовий, г 
741,0± 

0,563 

737,4± 

0,355 

712,3± 

0,650 

884,6± 

0,750 

798,5± 

0,850 

731,0± 

0,556 

771,8± 

0,450 

704,6± 

0,550 

682,0± 

0,375 

764,6± 

0,657 

Витрати 

корму на 1 

кг приросту, 

корм. од. 

4,5 4,9 4,2 3,8 4,1 4,4 3,9 4,6 4.7 4,2 

Примітка: *Р<0,01 

 

Так, результати досліджень (табл. 1) вказують, що протягом 195 днів 

досліду бугайці ІV дослідної групи середньодобові прирости склали 884,6г, що 

на 120 г (15,7%) більше від ровесників-аналогів Х групи (абердин-ангуси) 

м’ясного напрямку продуктивності в умовах регіону Буковини. Доведено, що 

при різній технологій утримання та структурі і поживності раціонів, більш 

скороспілими були бугайці ІV дослідної групи нової генерації м’ясних комолих 

сименталів худоби. 

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

популяції м’ясних комолих сименталів великої рогатої худоби для отримання 

якісної яловичини, високої продуктивності та відгодівельних якостей методом 

поглинального схрещування місцевої симентальської породи бугаями м’ясних 

порід, зокрема американської, канадської, австрійської та німецької селекції, є 

найефективнішим в умовах регіону Буковини. 

При розведенні на Буковині різних планових 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 різних географічних зон регіону Буковини. За 

проведеними нами дослідженнях, що в літературі не описані роботи по 

вивченню кількості порід і їх типів молодняку худоби, а саме таких досліджень, 

які є проведені вперше в даному регіоні. 

Проведений економічний аналіз отриманих даних досліджень виходили з 

існуючих цін на яловичину в живій масі, собівартості кормів та інших затрат на 
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її виробництво. Результати розрахунків свідчать, що при орієнтовно однаковій 

кількості спожитих кормів на одну голову їх оплата приростами була різна й 

залежала від породи і їх помісей та умовами утримання та годівлі. Відомо, що 

основними показниками економічної ефективності вирощування бугайців є 

собівартість виробленої одиниці продукції, виручка від її реалізації і в 

кінцевому результаті – прибуток і рентабельність. 

Заслуговує на увагу в наших дослідженнях про те, що кращі економічні 

показники отримано в ІV групі, в якій затрати кормів на 1 ц приросту живої 

маси склали 3,9 корм. од., 550 грн. В результаті рентабельність вирощування 

склала відповідно 11,5%.  

Таким чином в нашій роботі проведена економічна ефективність при 

різних рівнях вирощування бугайців різних порід і їх помісей до 6-ти місячного 

віку де симентальська порода м’ясного напрямку продуктивності з досягненням 

добових приростів більше 884,6 г і збільшують рентабельність до 11,5%, що 

забезпечують за своїми біологічними і господарськи корисними якостями 

високі економічні результати в умовах передгірської зони регіону Буковини. 

Висновки. 1. В умовах Буковини при вирощуванні бугайців різних 

планових порід і їх помісей на однакових раціонах годівлі та утримання, 

протягом 185 днів досліду тварини симентальської породи м’ясного напрямку 

продуктивності за добовими приростами переважали на 120,0 г (15,7%) більше 

від ровесників – Х дослідної групи в умовах регіону Буковини. 

2. Вирощування бугайців різних порід при однаковій кількості спожитих 

кормів власного виробництва без додавання різних преміксів та стимулюючих 

речовин на одну голову їх оплата приростами була різна й залежала від 

генотипу і найкращі економічні показники отримано у тварин буковинського 

зонального типу м’ясного сименталу худоби, що створюється у яких затрати 

кормів на 1 кг приросту живої маси склали 3,9 корм. од., собівартість приросту 

живої маси 1 голови за період вирощування дорівнювала 550 грн. з 

рентабельністю – 11,5% в умовах передгірської зони Карпатського регіону 

Буковини.  
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АННОТАЦИЯ 

ВЫРАЩИВАНИЯ БЫЧКОВ ПЛАНОВЫХ ПОРОД И ИХ ПОМЕСЕЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СОДЕРЖАНИЕ И КОРМЛЕНИЕ В 

МОЛОЧНЫЙ ПЕРИОД В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ БУКОВИНЫ 

 

Калинка А.К., кандидат с.-г. наук 

Буковинская государственная опытная станция НААН 

Казьмирук Л.В., кандидат с.-х. наук, доцент 

Винницкий национальный аграрный университет 

 

Статья посвящена анализу выращивания бычков разных пород и их помесей жвачных 

при производстве качественной и дешевой говядины в условиях региона Буковины. 

Проведенные исследования направлены на разработку новых рецептов рационов кормления 

бычков различных плановых пород и их помесей с использованием различных технологий 

содержания и кормления при производстве дешевой и качественной говядины для региона 

Буковины. 

Установлено, что в течение 195 дней опыта бычки буковинского зонального типа 

мясного комолые симменталов по среднесуточным приростами преобладали на 120,0 г 

(15,7%) больше ровесников-аналогов абердин-ангус при рентабельности на 11,5%, в условиях 

региона Буковины . 

В условиях Буковины при выращивании бычков различных плановых пород и их 

помесей на одинаковых рационах кормления и содержания, в течение 185 дней опыта 

животные симментальской породы мясного направления продуктивности по суточным 

приростами преобладали на 120,0г (15,7%) больше ровесников Х исследовательской группы в 

условиях региона Буковины. 

Исследованиями доказано, что при выращивании бычков различных пород и их 

помесей при различных количества потребленных кормов без добавления различных 

премиксов и стимулирующих веществ на одну голову их оплата приростами была разная и 

зависела от породы и генотипа и лучшие экономические показатели получены в животных 

буковинского зонального типа мясного симментала скота, создается в которых затраты 

кормов на 1 кг прироста живой массы составили 3,9 корм. ед. с себестоимостью прироста 

живой массы 1 головы за период выращивания равнялась 550 грн. з рентабельности 11,5% в 

условиях предгорной зоны Карпатского региона Буковины. 

Ключевые слова: порода, рационы, среднесуточные приросты, рентабельность 

Табл. 2. Лит. 13. 
 

 

ANNOTATION 

CULTIVATION OF GRAZING PLANES AND THEIR MIXTURES USING DIFFERENT 

TECHNOLOGIES CONTENT AND FEEDING DURING THE DAIRY PERIOD IN 

DIFFERENT REGIONS OF BUKOVINA 

 

Kalinka A.K., Сandidate of Аgricultural Science 

Bukovyna State Agricultural Research Station NAAS 

Kаzmіruk L.V. Сandidate of Аgricultural Science, Associate Professor 

Vinnytsia National Agar University 

 

The article is devoted to the analysis of the cultivation of gobies of different breeds and their 

ruminants in the production of high-quality and cheap beef in the conditions of the Bukovina 
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region. The studies conducted are aimed at developing new recipes for diets for feeding gobies of 

various planned breeds and their crossbreeds using various technologies of keeping and feeding in 

the production of cheap and high-quality beef for the Bukovina region. 

It was established that during the 195 days of the experiment, the bull-calves of the 

Bukovinian zonal type of meat-horned Simmental by average daily growth prevailed by 120.0 g 

(15.7%) more than their peers-analogues Aberdeen - Angus, with a profitability of 11.5%, in the 

conditions of the Bukovina region. 

In the conditions of Bukovina, when bull-calves of various planned breeds and their crosses 

were reared on the same feeding and keeping diets, during 185 days of experiment, animals of the 

Simmental breed of meat direction of productivity in daily growth prevailed 120.0 g (15.7%) more 

than their peers - X - research groups in the conditions of the Bukovina region. 

Studies have shown that when bull-calves of various breeds and their crosses were grown at 

different amounts of feed consumed without adding different premixes and stimulants per head, 

their payment for growth was different and depended on the breed and genotype and the best 

economic indicators were obtained in animals of the Bukovinian zonal type of meat simmental 

cattle created in which feed costs per 1 kg of live weight gain amounted to 3.9 k. in d. with a prime 

cost of live weight gain of 1 head for the growing period was 550g .z profitability - 11.5% under the 

conditions of a foothill zone of the Carpathian region, Bukovina. 

Keywords: breed, rations, daily average gains, profitability 

Tab. 2 Ref. 13. 
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