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У пропонованій статті викладені сучасні методи формування племінних стад із роз-
ведення нової популяції м’ясного сименталу жуйних із високим генетичним продуктивним 
потенціалом продуктивності з добовими приростами на підсисі влітку на культурних 
пасовищах 950–1050 г. в базових племінних господарствах, що є актуальним у Карпат-
ському регіоні Буковини. Установлено, що корови нової популяції буковинського зонального 
типу м’ясного комолого сименталу худоби провідного племінного заводу з ДП ДГ «Черні-
вецьке», що діє в Україні, за висотними промірами, глибиною грудей та довжиною тулуба 
мають перевагу на 6,7–8,3% більше перед матками інших господарств України.

Дослідженнями визначено, що індекси довгоногості, тазо-грудний та перерослості 
з віком зменшуються, а широкогрудності, глибокогрудності, розтягнутості та кости-
стості – збільшуються. Індекси грудний та збитості змінюються неістотно. Резуль-
тати досліджень показують, що індекси будови тіла корів відповідають м’ясному типу 
тварин і свідчать про добрий розвиток і пропорційність будови тіла корів нової генера-
ції буковинського зонального типу м’ясного сименталу. Корови племінного заводу ДП ДГ 
«Чернівецьке» мають індекс збитості вищий на 6,3% порівняно з ровесницями колишнього 
племінного заводу ДП «Рокитне» СТОВ «Авангард», а розтягнутості – на 2,5%. Дослі-
дженнями доведено, що жива маса корів у племінних базових господарствах Буковини 
з розведення м’ясного комолого сименталу нового типу худоби, яка коливається в межах 
475–491 кг (І розтелення), 531–543 кг (ІІ розтелення) та 557–579 кг (ІІІ розтелення) 
в середньому 530 кг, а окремі рекордистки мали живу масу до 723–755 кг. Результати про-
ведених досліджень указують на те, що за виходом телят за відлучення з розрахунку на 
100 корів тварини м’ясного сименталу худоби господарства ДП «Рокитне» СТОВ «Аван-
гард» переважають місцеву симентальську породу на 8,3% більше від колишнього племін-
ного репродуктора СВК «Буковина». Жива маса телят у 7-місячному віці була найбільшою 
в ДП ДГ «Чернівецьке» – 205,3 кг, що на 19,6 кг (9,7%) більше за нащадків симентальської 
худоби репродуктора СВК «Буковина».

Ключові слова: порода, генетичний потенціал, проміри, індекси тіла, жива маса, 
добовий приріст.

Kalinka A.K., Kazmiruk L.V. Exterior and body constitution of a new population of beef 
cattle under the conditions of Bukovina

The proposed article outlines modern methods of forming breeding herds for breeding a new 
population of meat Simmental ruminants with a high genetic productivity potential with daily gains 
of 950 -1050 g in the summer on cultivated pastures at basic breeding farms, which is relevant 
in the Carpathian region. It is established that the cows of the new population of the Bukovina 
zonal type of meat hornless Simmental cattle of the leading and operating in Ukraine breeding 
farm Chernivetske in height measurements, chest depth and torso length have an advantage 
of 6.7-8.3% more than the cows of other farms in Ukraine.

The studies have shown that the indices of leg length, pelvic-thoracic and excessive growth 
decrease with age, and indices of broad-chestedness, deep-chestedness, stretchiness and bone 
increase. Indices of thoracic and blockiness change insignificantly. The research results show 
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that the body structure indices of cows correspond to the meat type of animals and indicate 
good development and proportionality of the body structure of the new generation cows 
of the Bukovina zonal type of meat Simmental. The cows of the breeding plant of the State 
Enterprise Chernivetske have a blockiness index higher by 6.3% in comparison with the peers 
of the former breeding plant of SE Rokytne, LLC Avangard, and the elongation index is 
2.5% higher. The studies have shown that the live weight of cows at the base breeding farms 
of Bukovina for breeding the new meat hornless type of cattle, which ranges from 475-491 kg 
(I-calving), 531 – 543 (II-calving) and 557 – 579 kg (III-calving) on average 530 kg, and some 
record holders had a live weight of 723 -755 kg. The results of the research indicate that 
the yield of calves at weaning per 100 cows of meat Simmental cattle of the farm SE Rokytne, 
LLC Avangard exceeds the local Simmental breed of the former breeding farm Bukovina by 
8.3%. Live weight of calves at the age of 7 months was the highest at SE Chernivetske – 205.3 kg, 
which is 19.6 kg (9.7%) more than in the descendants of Simmental cattle of the breeding farm 
Bukovina.

Key words: breed, genetic potential, measurements, body indices, live weight, daily gain.

Постановка проблеми. Останнім часом галузь м’ясного скотарства України 
зумовлена розведенням уперше нової популяції створюваного буковинського 
зонального типу м’ясного комолого сименталу худоби, яка добре акліматизува-
лася і розмножується на основі власної бази племінних ресурсів і дає дешеву яло-
вичину, що є актуальним для зони Українських Карпат [1, с. 2; 6; 7, с. 213].

З огляду на це, вітчизняними вченими доведено, що кращими показниками 
використання енергії і протеїну кормів під час переробки їх у продукти харчу-
вання є м’ясне скотарство, яке успішно розвивається не один рік у Карпатському 
регіоні Буковини. Для цього була розроблена селекційно племінна регіональна 
програма якісного перетворення буковинської місцевої симентальської породи 
худоби з використанням генофонду м’ясних сименталів та завдяки довготрива-
лій спільній роботі науковців і спеціалістів, які сформували новий тип м’ясного 
сименталу худоби для Буковини.

Оскільки м’ясна худоба нової генерації створена методом поглинального 
схрещування місцевої буковинської симентальської породи комбінованого 
напряму продуктивності з бугаями-плідниками м’ясного напрямку продуктив-
ності американської, канадської та австрійської селекції, яка розводиться «в 
собі», що забезпечує стійке передання ознак своїм нащадкам та добре аклімати-
зувалися до зони Карпат.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проведені дослідження з буко-
винським зональним типом м’ясного комолого сименталу худоби, що є результа-
том багаторічної спрямованої селекційної роботи науковців селекціонерів Буко-
винської ДСГДС ІСГ КР НААН для розведення та отримання дешевої та якісної 
яловичини у господарствах, які розташовуються в різних кліматичних зонах Кар-
патського регіону України.

Так, завдяки новому типу м’ясних жуйних, якому характерний високий 
генетичний потенціал молочної та м’ясної продуктивності, а саме бугайці, які 
у 18-місячному віці досягають живої маси 500–550 кг у передгірській зоні регі-
ону Буковини. Так, за результатами буковинських науковців доведено, що тварини 
нової генерації, які переважають ровесників місцевих сименталів комбінованого 
молочного типу за енергією росту на 15–23%, та забійним виходом м’яса на 
10,4–12% із використання максимально культурних пасовищ, які розташовуються 
в передгірській зоні регіону Буковини.

Отже, селекційно-племінна дослідна робота, яка виконується у створенні буко-
винського зонального типу м’ясного комолого сименталу жуйних, проводиться 
згідно з розробленими перспективними планами, скоординованими з програмою 
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наукового забезпечення у межах науково-виробничої системи, відповідають влас-
ним цільовим розробленим стандартам.

Постановка завдання. Мета статті – вивчити екстер’єрні і конституційні 
селекційні показники нової популяції створюваного буковинського зонального 
типу м’ясного комолого сименталу худоби в господарствах, що знаходяться в різ-
них кліматичних зонах Карпатського регіону Буковини.

Для проведеної селекційної роботи регіональні науковці селекціонери про-
водять багаторічні дослідження на основі аналізу генеалогічного складу стада 
корів нової генерації з підбору висококласних бугаїв-плідників м’ясного напряму 
продуктивності різної селекції та ліній, які оцінені за якістю своїх нащадків із 
високою продуктивністю м’ясних стад жуйних зі щорічним ремонтом їх пер-
вістками, оціненими за комплексом ознак із проведенням фенотипової оцінки 
корів-первісток.

За виконаними результатами селекційної роботи відібрано висококласних 
чистопорідних м’ясних плідників-поліпшувачів, а також оцінювали маточне пого-
лів’я за фенотипом, заздалегідь підготовляли нетелей до лактації з подальшою 
оцінкою молочної продуктивності за 1 лактацію і подальших із відтворювальними 
функціями в кожному підконтрольному м’ясному стаді.

У селекційній роботі в стадах нової популяції м’ясної худоби були використані 
чистопорідні бугаї-поліпшувачі з м’ясною продуктивністю жіночих предків родо-
воду. Інтенсивне використання кращих плідників дозволяє підвищувати генетич-
ний потенціал стад на 2,5% за одне покоління [3, с. 13; 4, с. 119; 5, с. 35; 7, с. 23; 
8, с. 12; 9, с. 75].

Під час ведення селекційної роботи з проведення оцінки екстер’єру з прове-
денням окомірно і за промірами основних статей тіла жуйних, які не відповідали 
запланованим параметрам виранжировували або вибраковували для проведення 
апробації з цієї м’ясної худоби.

Виклад основного матеріалу досліджень. У процесі селекційного аналізу 
показників продуктивності нової створеної популяції м’ясних комолих симен-
тальських стад худоби, у яких утримували по 25–32 молодих корів – первісток із 
ремонтом у межах 20–25% в розрахунку на 100 маток в усіх базових стадах цього 
типу м’ясної худоби.

У своїх селекційних дослідженнях визначали, що на основі промірів статей 
тіла корів, які майже не відрізнялися від даних, що містяться в новій розро-
бленій інструкції для української симентальської м’ясної породи худоби, що 
створюється. Так, корови м’ясного комолого сименталу худоби, які мають задо-
вільнену розвинену власну мускулатуру та кістяк, гармонійну будову тіла без 
істотних недоліків екстер’єру й оцінені в середньому 7,5–9,5 бала, що відпові-
дають вимогам першого класу майже за всі роки проведення селекційно-пле-
мінної роботи.

Оскільки за результатами дослідженнях визначено недорозвиненість із непра-
вильною формою вим’я маток і перехватом за лопатками, вузькогрудність, шабло-
ваність та зближеність ніг у скакових суглобах, м’яка спина – недоліки екстер’єру 
та за мастю худоби розподілено з половою мастю 5%, полово-рябою – 92%, чер-
воно-рябою – 1,7 % та червоною – 1,3%.

Тому завдяки визначеним показникам результатів селекційної роботи нами 
проведено виміри за основними промірами статей екстер’єру дорослих корів 
в основних базових господарствах Буковини (табл. 1).
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Таблиця 1
Основні проміри статей тіла дорослих корів, см

Проміри

Буковинський зональний тип  
м’ясного комолого сименталу худоби

Симен-
тальська

Статуси господарств
Племзавод Дочірне Репродуктор

ДПДГ 
«Чернівецьке»

(п= 99)

ДП «Рокитне»
СТОВ 

«Авангард» 
(п=125)

СВПК 
«Перемога»

(п=75)

СВК 
«Буковина»

(п=185)

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

Установлено, що корови нової генерації м’ясного комолого сименталу у про-
відному в Україні племінному заводі ДПДГ «Чернівецьке» Буковинської ДСГДС 
ІСГ КР НААН за висотними промірами, глибиною грудей та довжиною тулуба 
мають перевагу на 7,8% від м’ясних корів інших господарств різних регіонів 
України, що займаються розведенням цієї м’ясної худоби, проте поступаються їм 
за широтними промірами, косою довжиною заду та обхвату грудей за лопатками.

Цікавим у проведеній селекційній роботі є те, що корови з племінного заводу 
ДП ДГ «Чернівецьке» за висотними промірами, глибиною грудей та довжиною 
тулуба мають перевагу на 6,7–8,3% перед коровами інших стад, як-от ТОВ «МХП 
Баффало» Маневецького району Волинської області, та від маток племінного 
заводу Уманського племінного об’єднання, що мають дещо широкі проміри косу 
довжину заду та обхвату грудей за лопатками.

Під час проведених власних обстежень корів нової популяції м’ясного комо-
лого сименталу худоби, які мають більшу ширину в клубах, кульшових зчлену-
ваннях, а також косу довжину заду та тулуба стрічкою, ніж корови симентальської 
породи в колишньому племінному господарстві СВК «Буковина» с. Жадова Сто-
рожинецького району Чернівецької області.

За даними, проведеними середніми промірами, одержаними від 365 корів 
м’ясного комолого сименталу (висота в холці 130,8 см), де таке м’ясне пого-
лів’я віднесено до типу середніх і вище сименталів нової генерації худоби. Дані 
обстежень екстер’єру пропорціональні тілу будови, мають відмінну ширину гру-
дей, гарну довжину і ширину заду, міцний кістяк-свідчить про достатній ріст 
і задовільний розвиток м’ясних сименталів у більшості базових господарств 
регіону Буковини.
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За рахунок окомірної оцінки тіло будови корів за стабільною системою допов-
нює характеристику екстер’єру і конституції поголів’я м’ясного комолого симен-
талу із Середнім балом за екстер’єр маток становить 75,6–8,53, що відповідає 
вимогам стандарту та класу еліта і вище комплексного класі в умовах зони Кар-
патського регіону Буковини.

Таким чином, матеріали характеристики екстер’єру свідчать, що корови 
м’ясного комолого сименталу худоби в більшості племінних базових та дочір-
ніх господарствах області, особливо в племінному заводі ДПДГ «Чернівецьке», 
досить добре розвинуті, мають достатню глибину грудей і ширину заду, компак-
тний тулуб та ширину грудей.

Для повнішої викладеної зоотехнічної характеристики м’ясної худоби нового 
типу господарствах Чернівецької області наведено індекси будови тіла у повнові-
кових корів (табл. 2).

Таблиця 2
Індекси будови тіла корів, (%)

Індекс
Базові господарства

ДПДГ
«Чернівецьке»

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, наведені в табл. 2, показують, що індекс широкогрудності у дорос-
лих корів становить 29,8%. Він значно нижчий, ніж показник у племзаводі ДП 
«Рокитне» СТОВ «Авангард». Так, індекс довгоногості у худоби ДП ДГ «Чер-
нівецьке» вищий, ніж у корів СВПК «Перемога» та в колишньому племінному 
заводі ДП «Рокитне» СТОВ «Авангард».

Так, вищі показники цього індексу говорять про те, що вирощування тварин 
у молодому віці проходило в задовільних умовах годівлі й утримання з гарною 
власною кормовою базою господарств. З огляду на це і визначено, що індекси дов-
гоногості, тазо-грудний та перерослості з віком зменшуються, а широкогрудності, 
глибокогрудності, розтягнутості та костистості – збільшуються. Індекси грудний 
та збитості змінюються неістотно.

За проведеними нашими науковими селекційними дослідженнями, встанов-
лено, що індекси будови тіла корів, які відповідають м’ясному типу тварин і свід-
чать про гарний розвиток і пропорційність будови тіла корів нової генерації м’яс-
ного комолого сименталу худоби.

Отже, корови племінного заводу ДП ДГ «Чернівецьке» мають індекс збитості 
вищий на 6,3% порівняно з ровесницями племінного заводу ДП «Рокитне» СТОВ 
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«Авангард», а розтягнутості – на 2,5%, що не завжди відповідає параметрам типу 
через недостатню годівлю в ранньому періоді вирощування за основними пожив-
ними речовинами, особливо в кінці фізіологічного головного молочного періоду.

Установлено, що в подальші фізіологічні періоди вирощування, частіше влітку, 
коли вигорають травостої на модельному культурному пасовищі та восени у ДП 
ДГ «Чернівецьке» відчувається дефіцит білкових кормів і, як наслідок, відста-
вання ремонтних телиць у рості та розвитку на 2–3 місяці від вимог стандарту 
симентальської, що створюється в Україні.

Тому часто плодотворне осіменіння відбувається у 18–21 місячному віці і оте-
лення – у 29–30 місяців. Компенсація відставання в рості відбувається в період 
підготовки нетелей до отелення та протягом першої лактації. Із другої половини 
тільності нетелів переводять на раціон корів у період сухостою поживністю 
10–11 корм. одиниць.

Отже, для поліпшення відтворювальної здатності і молочності корів у м’ясних 
стадах ми здійснювали шляхом масового добору корів-первісток за живою масою 
нащадків за умов відлучення та тривалістю індеференс-періоду, а корів старшого 
віку – за коефіцієнтом відтворювальної здатності та живою масою відлученого 
приплоду, встановивши рівень добору для кожної з ознак.

У селекційній дослідній роботі з м’ясними коровами, які не відповідають 
селекційним критеріям у стаді (мають телят із низькою живою масою до відлу-
чення, бракує материнських якостей у широкому розумінні поняття, зокрема гіне-
кологічними захворюваннями та фізіологічними збоченнями, агалактією та ін.), 
без вагань вибраковувалися.

У своїх проведеними дослідженнях визначили середню живу масу маток м’яс-
ного сименталу худоби в господарствах Чернівецької області (табл. 3).

Таблиця 3
Середня жива маса корів, кг

Господарства
Вік, років

3 4 5 і старше В середньому
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

СТОВ «Перемога» 3 485 11 541 33 565 47 530
В середньому 23 484 51 538 158 567 232 529

Дослідженнями доведено, що жива маса корів м’ясних сименталів худоби ста-
новила 475–579 кг, (у середньому 530 кг), а окремі рекордистки мали живу масу 
близько 750 кг і більше. Під час створення нового м’ясного типу сименталу худоби 
значну увагу приділили питанню формування вікової структури живої маси стада 
як одному з факторів високої м’ясної продуктивності для господарств Буковини.

Так, визначено живу масу корів у господарствах області з розведення м’яс-
ного комолого сименталу худоби нового типу, яка коливається в межах 475–491 кг 
(І розтел), 531–543 кг (ІІ розтел) та 557–579 кг (ІІІ розтел) у середньому 530 кг, 
а окремі матки мали живу масу до 723–715 кг. Так, більше 615 кг було у 25 твари-
нах у племзаводі ДП ДГ «Чернівецьке». Корови-первістки мають живу масу 484 кг 
(І розтел), 538 кг (ІІ розтел) та 567 кг (ІІІ розтел) в регіоні Буковини.
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Отже, під час створення м’ясного комолого сименталу худоби, в якому ваго-
мого значення надавали формуванню вікової структури живої маси жуйним як 
одному з факторів високої м’ясної продуктивності.

У наших селекційних дослідження визначено характеристику відтворювальної 
здатності маток м’ясного сименталу худоби із сервісом – періоду, який становить 
більше 90 днів. Між телицями нової генерації м’ясного комолого сименталу різ-
них базових господарств регіону спостерігаються деякі відмінності за показни-
ками відтворювальної здатності (табл. 4).

Таблиця 4
Показники відтворювальної здатності симентальських м’ясних телиць

Показник

Підконтрольні господарства
Породи великої рогатої худоби

Симентальська м’ясна Симен-
тальська

ДП ДГ
«Чернівецьке»

ДП 
«Рокитне»

СТОВ 
«Авангард»

СВПК
«Перемога»

СВК
«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

Дослідженнями встановлено, що найбільшою живою масою за плідного осіме-
ніння відзначилися телиці племінного заводу ДП ДГ «Чернівецьке» – 405 кг. На 
другому місці за цим показником були телиці господарства СВПК «Перемога» – 
385,2 кг, на останньому – ровесниці симентали СВПК «Перемога», а найвищою 
заплідненістю після першого осіменіння були телиці СВПК «Перемога та ДП 
«Рокитне» СТОВ «Авангард».

Таким чином, корови м’ясної худоби нової генерації здатні плідно осіменятися 
в межах оптимального показника сервіс-періоду. Відтворна здатність корів нової 
генерації сименталів у регіоні визначається умовами в господарствах і кваліфі-
кацією ветеринарних працівників із відтворювання стада, ніж породною особли-
вістю. Відхилення від норми, як правило, бувають у корів із високою продуктив-
ністю, тому на утримання таких маток слід звернути особливу увагу в кожному 
підконтрольному стаді Буковини.

Як показало порівняльне вивчення материнських м’ясних корів-первісток, збе-
реженість телят на підсисі була високою у корів в усіх створених базових госпо-
дарствах, що становила 90,3–97,3% більше, ніж в інших господарствах галузі 
молочного скотарства у регіоні (табл. 5).

За показниками відтворення стад м’ясного сименталу худоби, в якого вихід 
телят на 100 маток, який складає в середньому 83,% із живою масою в середньому 
182,9 кг у 7-м-ів за відлучення, що тісно пов’язано з валовим виробництвом м’яса 
та собівартістю приросту в умовах Буковини.

У проведених дослідженнях із вивчення материнських якостей корів у госпо-
дарствах, збереженість телят на підсосі була високою у корів в усіх господарств, 
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але в СВПК «Перемога» була нижчою на 19,3% за нащадків СВК «Буковина» 
з розведення симентальської породи. За виходом телят за умов відлучення з роз-
рахунку на 100 корів м’ясного сименталу жуйних 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 ДП 
ДГ «Чернівецьке» – 205,3 кг, що на 19,6 кг (9,7%) більше за симентальських стад 
корів СВК «Буковина».

Таблиця 5
Характеристика материнських якостей корів – первісток

Показник

Базові господарства

Усього

Породи великої рогатої худоби
Буковинський зональний тип 
м’ясного комолого сименталу 

худоби
Симен-

тальська

Д
П

 Д
Г

«Ч
ер

ні
ве

ць
ке

»

Д
П

 «
Ро

ки
тн

е»
С

ТО
В

 
«А

ва
нг

ар
д»

С
В

П
К

 
«П

ер
ем

ог
а»

С
В

К
 

«Б
ук

ов
ин

а»

Збереженість телят 
у 1-міс. 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-міс. віці, кг 205,3±2,3 188,5±1,5 185,7±,2,1 165,8±1,8 182,9

Таким чином, за всіма фізіологічними показниками відтворювальної здатності 
корови-первістки створюваного буковинського зонального типу м’ясного симен-
талу худоби мали значну перевагу над місцевими породами молочного напряму 
продуктивності в умовах Буковини.

Висновки і пропозиції. Дослідженнями встановлено, що корови нової попу-
ляції м’ясного сименталу худоби у племінному заводі ДП ДГ «Чернівецьке» за 
висотними промірами, глибиною грудей та довжиною тулуба мають перевагу на 
6,7–8,3%, які мають індекс збитості вищий на 6,3% порівняно з ровесницями пле-
мінного заводу ДП «Рокитне» СТОВ «Авангард», а розтягнутості – на 2,5%.
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Птахівництво – галузь сільськогосподарського виробництва, основним завданням якої 
є розведення, годівля, утримання птахів, застосування автоматизації, проведення вете-
ринарної профілактики з метою отримання яєць, м’яса та інших продуктів (пух, пір’я, 
жирна печінка тощо) з низькими витратами праці та коштів.

Ураховуючи те, що основною метою птахівництва є збільшення виробництва дієтич-
них продуктів харчування – яєць і м’яса – до рівня науково обґрунтованих фізіологічних 
потреб харчування людей, досягнення цієї мети не є можливим без упровадження передо-
вої практики й результатів наукових досліджень.

Рішення проблеми стабілізації і підвищення економічної ефективності птахівництва 
в умовах ринку можливе шляхом інтенсифікації виробництва. Інтенсифікація галузі 
повинна супроводжуватися поліпшенням племінних і продуктивних якостей поголів’я, 
використанням птахів нових високопродуктивних кросів.

Крім того, актуальною проблемою залишається вдосконалення елементів технології 
утримання промислових стад курей-несучок (використання різних джерел світла, раціонів 
годівлі та застосування БВД і БВМД під час приготування повнораціонних комбікормів).

Дослідження проводилися в умовах птахівничих підприємств південного регіону Укра-
їни. Об’єкт досліджень – птахи промислового стада кросу «Ломан браун».

Метою було дослідження нових елементів технологій утримання та експлуатації 
курей-несучок, зокрема застосування різних джерел світла, а також на основі дійсної 
системи годівлі встановлення ефективності впровадження БВМД ТМ «Силач» у раціони 
годівлі курей-несучок, перспективність та доцільність використання в подальшому.

Установлено, що для утримання курей-несучок доцільніше використовувати кольорові 
металогалогенні лампи (з помаранчевим світлом). Це один із найбільш ефективних сучас-
них джерел світла.


