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Починаючи з семидесятих років минулого 
століття за ініціативою відомих вчених 
М.А.Кравченка, Ф.Ф.Ейснера, К.Б.Свічина, 
П.Л.Погребняка та інших [5, 8, 11] була науково 
обґрунтована доцільність і визначені практичні 
шляхи створення вітчизняних м’ясних порід та 
розвитку галузі м’ясного скотарства. Цілеспрямо-
вана робота плеяди вчених селекціонерів і прак-
тиків у цьому напрямку [3, 4, 6, 9, 12, 14] завер-
шилась виведенням трьох вітчизняних спеціалі-
зованих порід м’ясної худоби – української, во-
линської та поліської м’ясних порід. Ведеться ро-
бота по створенню знам’янської, південної та си-
ментальської м’ясних порід [1, 13, 15]. 

Важливим резервом виробництва яловичини 
в Сумському регіоні є інтенсифікація галузі 
м’ясного скотарства у напрямку розширеного від-
творення та підвищення генетичного потенціалу 
продуктивності тварин. У цьому аспекті була по-
ставлена мета вивчити забійні якості бугайців 
вітчизняної селекції – української м’ясної породи 
за наближеного до реальних можливостей сіль-
ськогосподарських підприємств кормовому фоні з 
метою встановлення генетичного потенціалу 
м’ясної продуктивності. 

Матеріал та методи досліджень. Відгодів-
ля бугайців проводилась в умовах навчально-
науково-виробничої лабораторії інституту тва-
ринництва і ветеринарної медицини Сумського 

НАУ. Тварини української м’ясної породи були 
завезені із племінного заводу ТОВ "Агрофірма 
"Україна" Шосткінського району. Упродовж усього 
періоду вирощування бугайці перебували в одна-
кових умовах годівлі, догляду та утримання. Кон-
трольний забій піддослідних бугайців (n=3) про-
водили у 18-ти місячному віці за методикою 
ВНІІМС [7]. Для вивчення м′ясних якостей напів-
туші бугайців розділяли на п′ять анатомічних час-
тин: шийну – по останньому шийному хребцю; 
плече-лопаткову – по контуру лопатки від ліктьо-
вого бугра по прямій лінії до верхнього кута лопа-
тки; спинно-реброву з грудиною – по останньому 
ребру; поперекову з паховою – по останньому 
поперековому хребцю; тазостегнову (кульшову) з 
двома хвостовими хребцями згідно з відповідною 
методикою [2]. 

Експериментальні дані опрацьовували мето-
дами біометричної статистики на ПЕОМ за фор-
мулами Н.А. Плохинского [10]. 

Результати досліджень. Рівень розвитку 
ознак, що характеризують забійні якості бугайців 
української м’ясної породи, засвідчили про високі 
генетичні можливості тварин вітчизняної селекції. 
Вони достатньо скороспілі, про що свідчить пе-
редзабійна жива маса, відрізняються достатньо 
високими показниками виходу парної туші, забій-
них маси та виходу, табл. 1. 

Таблиця 1 
Оцінка результатів контрольного забою бугайців у віці 18 місяців, M±m 

Ознака M ± m Cv, % 

Передзабійна жива маса, кг 490,0 ± 1,16 1,1 
Маса парної туші, кг 290,8 ± 1,76 1,1 
Вихід парної туші, % 59,3 ± 0,29 0,8 
Маса внутрішнього жиру-сирцю, кг 7,0 ± 0,23 5,7 
Вихід внутрішнього жиру-сирцю, % 1,4 ± 0,05 6,2 
Забійна маса, кг 297,7 ± 1,64 1,0 
Забійний вихід, % 60,7 ± 0,28 0,8 

 
Ознаки морфологічного складу туші, що ви-

значаються за кількісними та якісними показни-
ками у співвідношенні окремих анатомічних її ча-
стин, відносяться до основних чинників, які по-
вною мірою характеризують м’ясну продуктив-
ність м’ясної худоби. Поживна цінність м’ясних 
туш великої рогатої худоби істотно залежить від 

співвідношення основного її складу – м’язової 
тканини, кісток і сухожилок. Результати оцінки 
морфологічного складу туш бугайців української 
м’ясної породи у віці 18-ти місяців свідчать про 
високі якості оцінюваних анатомічних частин туш, 
табл. 2.  
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Таблиця 2 
Морфологічний склад анатомічних частин туші  
піддослідних бугайців у віці 18 місяців, M±m 

Анатомічна частина туші маса, кг % до маси туші 
Шийна 37,7±0,33 13,0±0,08 
      у т.ч.: м’якоть 32,7±0,30 11,3±0,07 
                 кістки 4,1±0,07 1,4±0,02 
                 сухожилки 0,8±0,03 0,3±0,01 
Плече-лопаткова 52,3±0,33 18,0±0,04 
      у т.ч.: м’якоть 41,9±0,27 14,4±0,03 
                 кістки 9,4±0,07 3,2±0,01 
                 сухожилки 1,1±0,01 0,4±0,01 
Спинно-реброва 84,0±0,58 28,9±0,04 
      у т.ч.: м’якоть 69,7±0,46 24,0±0,03 
                 кістки 11,7±0,09 4,0±0,01 
                 сухожилки 2,6±0,03 0,9±0,01 
Поперекова 34,7±0,33 11,9±0,08 
      у т.ч.: м’якоть 28,4±0,30 9,8±0,07 
                 кістки 5,5±0,07 1,9±0,02 
                 сухожилки 0,7±0,03 0,3±0,01 
Кульшова 80,0±0,58 28,2±0,16 
      у т.ч.: м’якоть 68,0±0,46 23,4±0,13 
                 кістки 11,4±0,09 3,9±0,02 
                 сухожилки 2,5±0,09 0,8±0,04 

 
Самою важкою за абсолютною та відносною 

до загальної маси туші вагою виявилась спинно-
реброва частина, яка склала у бугайців 84,0 кг 
або 28,9%. У цій частині виявився найвищий ви-
хід м’якоті – 69,7 кг або 24,0% 

Високі м’ясні якості отримані при вивченні 
кульшової анатомічної частини туші з відповідним 
виходом м’якоті (68,0 кг, або 23,4 %). 

До особливо цінних за смаковими якостями 
та поживністю із морфологічних частин відно-

ситься поперекова. У відрубах разом із паховою 
вона займає у загальній масі туш бугайців піддо-
слідної породи найменший відсоток (11,9%), або 
34,7 кг.  

Висновки. Бугайці української м’ясної поро-
ди у віці вісімнадцяти місяців характеризувалися 
високими м’ясними якостями за співвідношенням 
анатомічних частин туші та забійним виходом, 
тому відносяться за своїм рівнем продуктивності 
до тварин спеціалізованих м’ясних порід. 
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За використання коефіцієнтів фенотипової консолідації встановлено ступінь консолідованості 

генеалогічних формувань корів стада з розведення української червоно-рябої молочної породи 
оцінених за екстер’єрним типом в системі лінійної класифікації. 

Ключові слова: українська червоно-ряба молочна, первістка, фенотипічна консолідація, лінійна 
оцінка, екстер'єр. 

Теоретично обґрунтувавши поняття, 
доцільність, ступінь і методи консолідації різних 
селекційних груп тварин, Ю.П. Полупан [7] дійшов 
висновку, що консолідація породи як складної, 
структурованої системної одиниці у загальній 
ієрархії біологічного виду тварин є до певної міри 
бажаним селекційним процесом, який 
реалізується через більш вмотивовану 
консолідацію внутрішньопородних структурних 
одиниць (типів, заводських ліній та родин) за 
збереження значного рівня міжгрупової 
диференціації та мінливості. 

З огляду на існуючу проблему постав 
методологічний аспект, який полягав у розробці та 
використанні об’єктивного критерію визначення 
ступеня консолідованості селекційних формувань 
за провідними господарськи корисними ознаками, 
на вирішення якої було запропоновано викори-
стання коефіцієнтів фенотипової консолідації, що 
дозволяє на реальному селекційному матеріалі 
достатньою мірою диференціювати різні 
селекційні групи тварин за ступенем фенотипової 
консолідації господарськи корисних ознак, що є 
важливими для селекції тварин [1,2,6,8]. 

Враховуючи поставлену проблему, 
вважаємо за необхідне продовжити практичну 
апробацію методів з визначенням ступеня 

фенотипової консолідації провідних 
генеалогічних формувань в українській червоно-
рябій молочній породі за лінійними ознаками, що 
характеризують екстер’єрний тип тварин. 

Матеріали та методи досліджень. 
Класифікацію дочок бугаїв-плідників різних ліній 
проводили у стаді племінного заводу ПСП 
„Пісківське” Бахмацького району Чернігівської 
області з розведення української червоно-рябої 
молочної породи. Оцінювались корови-первістки, 
як передбачає методика [4], за 100-бальною сис-
темою лінійної класифікації з окремим викладен-
ням оцінок чотирьох комплексів екстер’єрних оз-
нак, що характеризують вираженість молочного 
типу, розвиток тулуба, стан кінцівок і якість 
вимені, та за дев’ятибальною шкалою окремих 
описових статей екстер’єру. Показники, що ха-
рактеризують ознаки молочної продуктивності та 
екстер’єрного типу, обраховувались за даними 
первинного зоотехнічного та селекційно-
племінного обліку згідно із загальноприйнятими 
методиками біометричного аналізу [3].  

Ступінь фенотипової консолідації ліній 
української червоно-рбої молочної породи за оз-
наками молочної продуктивності та довічного ви-
користання визначали за формулами Ю.П. Полу-
пана [5]:  


