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Анотація. У роботі розглядається ваговий і лінійний ріст бугайців Придніпровського 
внутрішньопородного типу (ПМ-1) української м'ясної породи різних типів будови тіла. 
Встановлено, що коли у бугайців проявляється збільшення довжини і висоти тулуба, вони 
швидше збільшують живу масу й під час випробування мають менші витрати корму на 
отриманий приріст. У них проявляється тенденція до збільшення глибини, ширини та 
обхвату грудей і косої довжини тулуба. 
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Вступ. Під час селекції м’ясної худоби звертають особливу увагу на 

ширину, глибину і компактність тулуба племінних тварин. Одержання того або 

іншого типу особин за будовою тіла зумовлене неоднаковою їх 

продуктивністю. Українська м'ясна порода створена поєднанням генотипів 

Придніпровського (ПМ-1) і Чернігівського (ЧМ-1) внутрішньопородних типів. 

Худоба Придніпровського внутрішньопородного типу створена за переваги 

кіанської породи. Вона великоросла, має гірше виражені м'ясні форми. Тому 

виникла необхідність виявлення у цій худобі відносно великорослого і 

компактного типів та встановити зв'язок між їх вираженістю і проявом у цих 

тварин вагового та лінійного росту. 

Основна частина. Досліджуючи [2] знам'янський внутрішньопородний 

тип м'ясної худоби встановлено, що великорослі тварини відрізняються кращим 

ростом промірів, які характеризують масивність тварин. Вони мають вищу 

живу масу протягом всіх періодів життя. Вивчали [1] різні екстер'єрно-



конституційні типи поліської м'ясної худоби і визначено, що існує значний 

зв'язок між живою масою і типом будови тіла. 

Аналіз [5] хімічного складу середніх зразків м'яса та m. longissimus dorsi 

свідчить, що відкладення жиру в туші генотипів компактного типу більш 

інтенсивне. Накопичення жирової тканини в тілі компактних бугайців 

починається з однорічного віку і до 15 місяців співвідношення білка і жиру 

досягає 1 : 0,65. У 21-н місяць великорослі тварини кращі за співвідношенням 

білка і жиру. Вони мають його 1 : 0,83 замість 1 : 1,28 у компактних ровесників, 

у яких найвищі витрати корму на поживні речовини тіла. У калмицькій породі 

середньодобові прирости і маса парної туші тварин великорослого типу до 16 

місяців значно перевищують бугайців інших типів [5]. Відкладення жиру у 

тварин компактного типу проявляється більше ніж у великорослих, що 

характеризує кращі кулінарні властивості їх м'яса. У високорослого типу вищий 

вміст білка. 

Дослідження проводили у СТОВ "Воля" Золотоніського району Черкаської 

області на бугайцях Придніпровського внутрішньопородного типу. До 8-

місячного віку тварини знаходилися на підсисі. Після – на випробуванні за 

власною продуктивністю. Для віднесення тварин до умовно великорослого чи 

компактного типів використали у бугаїв у 18 місяців модельні відхилення [3] 

висоти в крижах, косої довжини тулуба палицею та їх добутку виражаючого 

великорослість тіла. 

Після відлучення тварини різних типів, неоднаково використовуючи 

поживні речовини корму, по-різному перетворюють їх у відповідний вид 

продукції. Коли у бугайців проявляється збільшення довжини і висоти тулуба 

(великорослі), вони швидше збільшують живу масу й під час випробування 

мають кращі ознаки власної продуктивності порівняно з компактними 

ровесниками (табл. 1). 

 

 

 



Таблиця 1 

Ознаки власної продуктивності бугайців різних типів 

Ознака 
Великорослий 

(n=10) 
Компактний 

(n=11) 
М±m М±m 

Жива маса ( кг) у віці, міс.:             8 
                              12 
                              15 
                              18 

                                        36 і старше 

359 ± 12,0 
523 ± 12,6* 

628 ± 14,9* 
693 ± 18,5 
1130 ± 30,8 

326 ± 10,6 
473 ± 18,2 
556 ± 18,9 
631 ± 22,5 
1094 ± 22,7 

Середньодобовий приріст (г): від 8 до 12 міс. 
               – // –                            від 15 до 18 міс. 

1398 ± 72,8 
1275 ± 67,4 

1163 ± 73,5 
1133 ± 44,7 

Витрати корм. од. на 1 кг приросту від 8 до 15 міс. 7,3 ± 0,6 8,4 ± 0,5 
Вираженість м’ясних форм (балів) у 15 міс.  50,9 ± 0,9 50,5 ± 0,8 

Примітка: *) Р>0,95 

У бугайців великорослого типу перевага за живою масою у 12 та 15 

місяців над ровесниками компактного типу вірогідна і становить 10,6 і 12,9 %. 

За період випробування від 8 до 12 міс компактні бугайці за середньодобовими 

приростами поступаються великорослим відповідно на 20,2 %, від 15 до 18 міс. 

– на 11,5 %. У бугайців компактного типу за вивчаємі періоди вирощування 

вони характеризуються вирівняністю. Маючи кращі середньодобові прирости 

бугайці великорослого типу характеризуються більшою на 3,3 % живою масою 

і у віці 3-х років і старше. 

Великорослі тварини менше на 15,1 % витрачають поживних речовин 

корму на утворення приросту, тому що у них його іде більше на синтез білка 

м’язової тканини. У компактних тварин приріст значною мірою утворюється за 

рахунок жиру. На нього вони витрачають більше корму, ніж тварини 

великорослого типу, у яких переважає ріст м’язевої тканини. Тварини 

великорослого типу за вираженістю м’ясних форм мають тенденцію до 

переваги над компактними ровесникам. Виявлені особливості слід враховувати 

під час вибору типу для розведення і визначення строку реалізації молодняку 

на м’ясо. Інтенсивність і тривалість вирощування для худоби породи мають 

бути диференційовані за урахування внутрішньопородних типів. Молодняк 



компактного типу доцільно реалізувати на м’ясо у 18-місячному віці за живої 

маси  біля 600 кг, а великорослого – біля 700 кг.  

У бугаїв великорослого типу порівняно з компактними тенденцію до 

збільшення мають глибина грудей (на 10,0 %) їх ширина (на 9,3) та обхват (на 

9,8). Коса довжина тулуба переважає позитивно (на 9,1 %; табл. 2). 

Таблиця 2 

Проміри (см) екстер’єру бугайців різних типів 

Промір Великорослі (n=10) Компактні (n=11) 
Висота в холці 135,4±1,4 131,2±1,2 
Висота в крижах 145,6±1,4 142,2±0,7 
Глибина грудей 61,6±1,6 56,0±5,1 
Ширина грудей 50,4±1,2 46,1±1,0 
Коса довжина тулуба 173,6±1,8** 159,1±1,7 
Обхват грудей 206,9±3,0 188,5±6,2 
Обхват п’ястка  20,6±0,8 20,7±0,6 

Примітка: **) Р>0,95 

Висновок. Худобу компактного типу вирощувати на м’ясо економічно 

менш ефективно внаслідок зменшення середньодобових приростів і живої маси 

та збільшення затрат кормів на виробництво одиниці м’ясної продукції.  
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Abstract. Weight and linear growth of bulls with various conformation types of 
Prydniprovskii breed type (PM -1) of Ukrainian Beef breed has been discussed in the article. It has 
been proved that bulls with increased body length and hip height demonstrated higher growth rates 
and better feed conversion ratio during finishing trials. These bulls had also higher chest width, 
chest depth, heart girth and body length from point of shoulders to pin bones. 

Keywords: conformation type, beef cattle, weight and linear growth 
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