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Встановлено, що при відгодівлі надремонтного молодняку української 

червоно-рябої молочної породи за різних термінів утримання 90 та 120 днів та 

способів утримання прив’язному та безприв’язному перевага була на стороні 

безприв’язного утримання. В обох випадках доведено, що збільшення потреби у 

кормах на 5% для бичків безприв’язного утримання  приростами живої маси  

відповідно в 2,36 та в 1,84 рази. 
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It is set that at fattening superrepair the sapling of Ukrainian red pock-marked 

dairy breed at the different terms of holding in 90 and 120 days and methods of live-

stock handling to fastened and loafing advantage was on the side of loafing. It is 

well-proven in both cases, that increase of requirement in sterns on 5% for the bull-

calves of loafing by the increases of living mass accordingly in 2,36 and in 1,84 

times. 
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У сільськогосподарських підприємствах з виробництва молока важливим 

питанням є раціональне використання надремонтного молодняку від корів 

української червоно-рябої молочної породи [1]. 

Зберігається дискусійним питання про терміни відгодівлі надремонтного 

молодняку: прив’язним  чи безприв’язним способом утримання. Тут важливо 

вибрати спосіб безприв’язного утримання молодняку на відгодівлі [2]. 

Ринок диктує виробництво не жирної яловичини, але з високими 

кулінарними якостями [3]. Відомо, що збільшення віку відгодівельного 

молодняку великої рогатої худоби  призводить до зниження якості яловичини 

за рахунок зменшення виходу м'язової частини та грубості волокон м’язів. 

Тому, метою наших досліджень було, встановити терміни відгодівлі 

молодняку при прив’язному способі утримання та порівняти з безприв’язним на 

глибокій підстілці. 

Методика досліджень. Дослідження проведено у 2012 році в умовах ТОВ 

СП «Нібулон» філії «Південний Буг» на надремонтному молодняку бичків 

української червоно-рябої молочної породи. У частині будівлі була обладнана 

групова клітка на 10 голів, розміром 3х10м, з годівельним столом, годівельною 

решіткою, годівницею для комбікормів та напувалкою з безприв’язним 

способом утримання на глибокій підстілці (дослідна група). 

Контрольна група бичків утримувалась за прийнятою у господарстві 

технологією при прив’язному способі. Також передбачені умови годівлі за 

кількістю та поживністю кормів: при прив’язному способі  на відгодівлі 90 днів 

– 8,6 корм. од. на добу та при 120 днях – 1162 корм. од.,  при безприв’язному 

способі на глибокій підстілці - 90 днів 810 корм. од. та 120 днів 1220 корм. од., 

Так, як на 5% поживності кормів витрачено більше для відгодівельного 

молодняку при безприв’язному способі на глибокій підстілці, як компенсація 

руху його у груповій клітці. 

У склад раціону входило від 5 до 7 кг сіно злаково-бобове, від 7 до 10 кг 



силосу кукурудзяного, від 6 до 8кг кормових буряків та від 2 до 3кг 

концентровані корми (із збільшенням віку бичків підвищувалась кількість 

кормів). 

Результати досліджень. Початкова жива маса бичків складає у 

контрольній групі 346,5 кг, у дослідної 341,4 кг (90 днів відгодівлі) та 

відповідно при відгодівлі 120 днів-305,5 і 304,6 кг  (табл.. 1). 

Таблиця 1 

Відгодівля надремонтного молодняку української червоно-рябої молочної 

породи за різних термінів та способів утримання, n=10, x±Sx 

Показники 

Способи утримання 
прив’язний безприв’язний на глибокій 

підстілці 
термін відгодівлі, днів 

90 120 90 120 
Жива маса, кг:  
- початкова 341,5±3,22 305,5±3,30 341,4±3,16 304,8±4,93* 
- кінцева 417,8±2,96 413,0±3,54 426,7±2,80* 422,2±2,09** 
Приріст живої маси, 
кг 76,3±2,69 107,5±2,13 85,3±2,83* 117,4±2,54 
Середньодобовий 
приріст живої маси, г 848,2±5,20 895,6±7,35 948,3±9,23*** 978,5±4,44*** 

* P<0,05, ** P<0,01, *** P<0,001 

На кінець досліджень при 90 денній відгодівлі жива маса бичків 

контрольної групи склала 417,8 кг, що менше дослідної на 2,1 % при 

вірогідності різниці P<0,05 Відгодівля 120 днів на прив’язі та безприв’язі на 

глибокій підстилці вірогідність різниці за живою масою на кінець досліду 

вірогідна при P<0,05.  

Відповідно період відгодівлі за приростами живої маси та 

середньодобовими приростами перевага була при безприв’язному способі 

утримання. Так, як  при прив’язному способі середньодобові прирости були 

дещо вищими при 120 денній відгодівлі на 47,4 (P<0,001), при безприв’язному 

способі на глибокій підстілці – 30,2кг (P<0,01). 

 Найбільшу виручку від реалізації однієї голови отримано від бичків 

відгодованих терміном 90 днів при безприв’язному способі утримання  на 



глибокій підстілці (7680,6грн), а найменшу – від бичків відгодованих 120 днів 

при прив’язному способі утримання (7434,0грн), різниця складає 3,3% на 

користь безприв’язного способу відгодівлі (табл. 2). 

Таблиця 2 

Економічна ефективність відгодівлі бичків української червоно-рябої 

молочної породи 

Показники 

Способи утримання 

прив’язний 
безприв’язний 
на глибокій 
підстилці 

термін відгодівлі, днів  
90 120 90 120 

Виручка від реалізації однієї голови, грн 7520,4 7434,0 7680,6 7599,6 
За рахунок відгодівлі, грн 1373,4 1935,0 1535,4 2113,2 
Виручка за рахунок відгодівлі, % 18,26 26,03 19,99 27,81 
Виробничі затрати, грн. 5688,7 6032,4 5583,5 5838,1 
Затрати за період відгодівлі, грн.. 985,1 1318,8 935,9 1327,4 
Затрати за період  відгодівлі, % 17,32 21,86 16,76 22,74 
Прибуток, грн 1831,7 1401,6 2097,1 1761,5 
Прибуток за період відгодівлі 388,3 616,2 599,5 785,8 
Прибуток за період відгодівлі, % 21,20 43,96 28,59 44,61 
Рівень рентабельності, % 32,20 23,23 37,56 30,17 
Рівень рентабельності за період відгодівлі, 
% 39,42 46,72 64,05 59,20 

 

З даних таблиці 2 видно, що найбільші виробничі затрати встановлені при 

відгодівлі бичків при безприв’язному способі утримання на глибокій підстілці 

(5583,5грн при 90 денній відгодівлі). 

Безприв’язне утримання бичків виявилось найбільш ефективним при 

терміні відгодівлі 90 днів (рівень рентабельності 64,05%), а при прив’язному 

способі утримання для бичків менший рівень рентабельності на 24,63%. 

За період відгодівлі на прив’язі було витрачено кормів поживністю за 90 

днів 774 корм. од., або на 1 кг приросту живої маси 10,14 корм. од. У той же час 

за 120 днів відповідно  810 корм. од. та 9,49 на 1 кг приросту. При збільшені 

витрат кормів в умовах безприв’язного утримання  до 1162 корм од. (90 днів 

відгодівлі) та до 1220 корм. од. (120 днів відгодівлі) отримано на 1 кг приросту 



живої маси відповідно 10,81 корм. од. та 10,39 корм. од. 

Висновки: 1. При прив’язному способі утримання бичків української 

червоно-рябої молочної породи на відгодівлі за 90 днів набрали по 76,3 кг , а 

при безприв’язному способі утримання на глибокій підстилці по 85,3 кг, або 

більше на 11,79 %.  При відгодівлі 120 днів також перевага була у бичків при 

безприв’язному способі утримання на 9,2%. В обох випадках доведено, що 

збільшення потреби у кормах на 5 % було для бичків при безприв’язному 

способі утримання на глибокій підстилці за приростами живої маси  відповідно 

в 2,36 та в 1,84 рази. 

2. Рівень рентабельності відгодівлі бичків української червоно-рябої 

молочної породи за три місяці склав на прив’язі 39,42%, без прив’язі – 64,05 та 

чотири місяці – відповідно 46,72% та 59,20%. 

3. Пропонується відгодовувати бичків української червоно-рябої молочної 

породи при безприв’язному способі на глибокій підстилці при умові 

забезпечення їх вищим рівнем годівлі по відношенні до нормативного на 5%. 
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