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Доведена доцільність органічного виробництва яловичини, одержаної від молочної і м'ясної 

худоби в умовах степової зони України, необхідність уточнення класифікації вгодованості великої 

рогатої худоби та введення у виробничу практику коефіцієнта мармуровості яловичини як ознаки її 

якості. 
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 Яловичина була, є і буде одним із основних  продуктів харчування людини. У 2015 р. 

фактичне споживання яловичини на душу населення  в Україні становило менше 10 кг [8], в 

той час як медична норма дорівнює 31 кг. З метою підвищення продуктивності худоби і 

одержання великого прибутку в більшості агроформувань впроваджують інтенсивні техно-

логії виробництва з використанням стимуляторів росту і навіть втручаються в геном тварин. 

Така яловичина не приносить очікуваної користі споживачу, адже він бажає мати екологічно 

безпечний, ніжний, ароматний, соковитий продукт харчування. Тому науковцями була роз-

роблена альтернативна концепція і запропонований термін «органічна продукція», головною 

особливістю якої є цінна біологічна якість і оздоровча властивість. Добитися таких показ-

ників продукції можливо відмовившись від використання хімічних речовин і ветеринарних 

препаратів [6]. 

Останніми роками в світі особливої уваги заслуговує органічне тваринництво, осно-

вою якого є замкнуті сільськогосподарські системи і мінімальне використання джерел енер-

гії. У постановах Ради ЕС 834/2007 і Комісії ЕС 1235/2008 викладено принципи органічного 

тваринництва – це безприв’язне утримання худоби із максимальним доступом до пасовищ, 

низьке навантаження поголів'я на одиницю площі з врахуванням його етологічних особ-

ливостей, створення комфортних умов впродовж вирощування (мікроклімат, підстилка; при 

годівлі частка концентрованих кормів у раціоні за поживністю  не  повинна  перевищувати 

40 %), використання вітамінно-мінеральних добавок (преміксів) лише в тому випадку, коли 

потреба в них не може бути задоволена за рахунок пасовищ (використання штучних аміно-

кислот, гормональних препаратів, стимуляторів, екстрагованих компонентів кормів і анти-

біотиків взагалі заборонено).  

Чимало фермерів Франції, Канади, Швейцарії, США та інших держав ведуть скотар-

ство згідно з вказаними вимогами. Безумовно, впровадження принципів органічного тварин-

ництва зумовлює деяке зростання витрат на одержання продукції. В окремих сільсько-

господарських підприємствах Німеччини, Великобританії, Австралії, Польщі собівартість 

такої яловичини зросла на 80–90 %. Однак попит на неї щороку збільшується. 

 Така тенденція також має місце і в інших країнах [2]. Незважаючи на більшу затрат-

ність, органічне виробництво тваринницької продукції в Україні також набуває особливої 

актуальності, тому що велика частка її, на жаль, надходить на ринок не надто високої якості 

[1, 8]. На вітчизняному законодавчому рівні вже проводиться певна  робота. Верховна Рада 

прийняла відповідний Закон, який на державному рівні визначає правові, економічні, соці-

альні та організаційні основи ведення органічного сільського господарства (в тому числі тва-

ринництва) щодо одержання, переробки, сертифікації, перевезення, зберігання та реалізації 

продукції і сировини, спрямований він на охорону здоров'я населення та довкілля [5]. 

Сьогодні вже є агроформування у Дніпропетровській, Київській, Полтавській й інших облас-

тях, де додержуються цих вимог. 

Мета досліджень. У міжнародній науковій спільноті назріла потреба в розробці 

нових екологічно чистих технологій виробництва тваринницької продукції. У зв’язку з тим, 
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що в Україні одним з дефіцитних продуктів харчування є високоякісна яловичина, була виз-

начена мета  і  розроблена, апробована і впроваджена у степовій зоні маловитратна етологіч-

но-обгрунтована органічна технологія вирощування худоби на м'ясо.  
 

Матеріали та методи досліджень. Тварини  протягом  весняно-літньо-осіннього 

періоду (з травня по листопад) цілодобово утримувалися безприв'язно і без пастухів та під-

годівлі комбікормами на великій огородженій території (2 га природних пасовищ на 1 голо-

ву). Виключалося використання будь-яких приміщень, техніки (паливно-мастильних мате-

ріалів) та електроенергії. При цьому середньодобові прирости на одну голову перевищували  

600 г, витрати праці на 1 ц приросту становили 3–4 людино-години, що в 10 разів менше, ніж 

в середньому по Дніпропетровській області.  
 

 Результати досліджень. Для підтвердження цього нами в дослідному господарстві 

«Поливанівка» Дніпропетровської області в 2014–2016 рр. вирощували бугайців молочної і 

м'ясної порід з дотриманням вимог органічного виробництва. Дві групи-аналогів тварин 

молочної червоної степової породи (red steppe) і спеціалізованої мясної шароле (charolais) 

(по 15 голів) вирощували з 12 до 30-місячного віку на однакових раціонах без добавок в 

одному й тому ж приміщенні, яких обслуговував один оператор. Забій тварин проводили у 

1,5-, 2- та 2,5-річному віці по 5 голів. 

Особливої уваги заслуговували лише кількість і топографія жиру, оскільки відхилен-

ня щодо вмісту вологи, білка, сухої речовини в тушах були закономірно на користь шароле. 

Найбільш цінною частиною туші є м’язова тканина (м’якоть), питома маса якої стано-

вить понад 80 %. Коефіцієнт мясності  (відношення маси м’якоті до маси кісток) у бугайців 

молочної породи коливався від 3,7 у 18-місячному віці до 4,0  у 30-місячному, а в м'ясної 

породи – відповідно від 5,0 до 5,2. 
 

1. Динаміка питомої маси жирової тканини в тушах бугайців, % 
 

Питома маса 

Порода 

червона степова шароле  

вік, міс. 

18 24 30 18 24 30 

Мякоті в туші 77,0 ± 01 81,0 ± 03 80,6 ± 02 83,2 ± 03 82,9 ± 03 82,6 ± 02 

Жиру в  туші   7,7 ± 1,0 6,7 ± 2,1 10,5 ± 2,0 14,5 ± 1,1 14,7 ± 1,3 15,3 ± 1,4 

в т. ч. внутрішньом’я-

зового:  
 

0,9 ± 01 

 

1,13 ± 01 

 

2,7 ± 04 

 

9,7 ±1,1 

 

10,1 ± 1,2 

 

11,1 ± 1,4 

 в м'якоті туші 1,1 ± 01 1,4 ± 01 3,4 ± 02 11,7 ± 1,6 12,2 ± 1,7 13,5 ± 2,1 

 в жиру туші 11,0 ± 01 16,1 ± 01 26,1 ± 03 67,0 ± 02 68,9 ± 01 72,9 ± 02 

Поливу в туші 6,9 ± 05 5,6 ± 04 7,8 ± 07 4,7 ± 06 4,6 ± 08 4,1 ± 09 

             в жиру туші 89,0 ± 3,1 83,5 ± 2,9 73,4 ±2,2 32,7 ± 1,4 31,2 ± 1,2 27,1 ± 1,1 
 

Якість мякоті визначається вмістом в ній жиру, білка  і  вологи [3, 4].  Процес  жиро- 

відкладення в організмі великої рогатої худоби відбувається неодночасно і нерівномірно по 

всьому тілі тварини.   Найбільшу харчову і дієтичну цінність має внутрішньо-м'язовий жир, у 

складі якого ненасичені жирні кислоти, вітаміни А і Д, мікроелементи. Вони надають ялови-

чині ніжності, соковитості, аромату і добрих кулінарно-технологічних якостей. Таке м'ясо  

відзначається мармуровістю і користується великим попитом на споживчому ринку. У тва-

рин молочної червоної степової породи маса внутрішньом'язового жиру у загальній масі 

жиру в туші становить 26 %,  у м’ясної шароле – 73 %, а поливу (в підшкірній клітковині), 

який практично не має споживчої цінності, – відповідно 74 і 27 % (див. табл. 1). 

Різна питома маса внутрішньом’язового жиру у м’якоті туші бугайців дає змогу кла-

сифікувати яловичину за мармуровістю і визначати відповідний коефіцієнт (відношення 

маси внутрішньом’язового жиру до маси м’якоті). У наших дослідженнях у м’ясної породи 

на кінець відгодівлі бугайців він був у 12 разів вищий, ніж у однолітків молочної. Відповідно 

набагато кращими були калорійність, ніжність і уварювання м’яса (табл. 2). 
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2. Вплив мармуровості на фізико-технологічні і кулінарні якості яловичини 
 

Питома маса 

Порода 

червона степова шароле  

вік, міс. 

18 24 30 18 24 30 

Коефіцієнт мармуровості 1,1 ± 01 1,4 ± 01 3,4 ± 02 11,7 ± 1,6 12,2 ± 1,7 13,5 ± 2,1 

Калорійність 1 кг туші, МДж 11,2 ± 1,2 12,5 ± 1,3 16,0 ± 1,4 9,0 ± 08 9,8 ± 09 14,0 ± 1,3 

Кислотність м’якоті, рН 6,6 ± 01 6,2 ± 01 6,0 ± 01 6,5 ± 01 6,0 ± 01 5,9 ± 01 

Ніжність м’якоті, кг/см
2
/сек. 0,59 ± 001 0,56 ± 002 0,75 ± 001 0,48 ± 002 0,43 ± 002 0,40 ± 001 

Уварювання м'якоті, % 38,4 ± 2,0 36,3 ± 2,6 35,1 ± 2,8 35,7 ± 1,8 33,6 ± 1,6 31,8 ± 1,7 

 

В міжнародній практиці набули поширення дві системи оцінки мармурового м'яса: 

американська (ВМS – 12-бальний стандарт) і японська (5-бальна шкала). Австралійська сис-

тема оцінки яловичини заснована на аналогічних принципах, але характеризує лише три 

категорії – від 3 до 5 зірок. Європейські вчені, в тому числі й українські, проводять дослід-

ження в напрямку визначення граничних параметрів складу органічної яловичини і вже дове-

ли, що в умовах пасовищного утримання і без використання концентрованих кормів, білок 

м'язів бугайців більшою мірою наближається до «еталонного білка», склад якого запропоно-

вано ФАО/ВОЗ (збалансований за амінокислотним складом). 

Контроль за безпекою м’ясних продуктів харчування стає міжнародною нормою. Так, 

наприклад, у США впроваджена система аналізу можливих ризиків та критичних контроль-

них точок.   

В Україні за принципами органічного виробництва працює понад 100 фермерських 

господарств, які розуміють, що підтримувати високу родючість ріллі можливо тільки за 

рахунок органічних, а не хімічних добрив. Одержана продукція стає особливою національ-

ною відзнакою нашої держави серед країн міжнародної спільноти. 

Органічне скотарство є більш природним. Велика концентрація худоби на обмежених 

майданчиках та незбалансована годівля знижують резистентність, продуктивність тварин і 

якість продукції, що негативно відображається на економічній ефективності галузі. Тому 

технологічні зміни у виробництві яловичини дуже нагальні. 

Висновки  
Організація виробництва органічної яловичини – вимога часу. Класифікація вгодова-

ності великої рогатої худоби по поливу не відповідає попиту споживача і потребує уточ-

нення в напрямку визначення кількості внутрішньом’язового жиру. 

Введення в практику коефіцієнта мармуровості сприятиме прискоренню розвитку 

м’ясного скотарства і більш повному задоволенню потреб населення у високоякісній орга-

нічній яловичині. 
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На основе комплексного изучения состояния рынка мяса доказана необходимость органичес-

кого производства говядины, полученной от молочной (красная степная) и мясной (шароле) пород 

крупного рогатого скота в условиях степной зоны Украины, которой характерны хорошие физико-

химические, вкусовые и кулинарные свойства (сочность, нежность, аромат) за счет мраморности 

(отложения внутримышечного жира). Требует уточнения классификация упитанности скота не по 

подкожному жиру (поливу), а по коэффициенту мраморности говядины, что будет способствовать 

более полному удовлетворению потребности украинского народа в высококачественном мясе.  
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Beef was, is and will be one of the main foodstuffs of a person. In order to increase the productivity 

of livestock and obtain a large profit in most agroformations, they introduce intensive production tech-

nologies using growth promoters and even interfere with the genome of animals. Such beef does not bring 

the expected benefits to the consumer, because he wants to have an environmentally safe, delicate, fragrant, 

juicy food product. Therefore, an alternative concept was developed by scientists and the term "organic 

products" was proposed, the main feature of which is the valuable biological quality and healing property.  

To achieve such indicators of production, possibly refusing to use chemicals and veterinary drugs. In 

recent years, organic livestock, which is based on closed agricultural systems and the minimum use of 

energy sources, deserves special attention. At the domestic legislative level, some work is already being 

done. The Supreme Council of Ukraine adopted the relevant law «On the Production and Circulation of 

Organic Agricultural Products and Raw», which at the state level determines the legal, economic, social and 

organizational basis for the management of organic agriculture (including livestock farming) in obtaining, 

processing, certifying, transporting, storing and marketing of products and raw materials, aimed at health 

protection the population and the environment. In Ukraine, according to the principles of organic pro-

duction, there are over 100 farms that understand that maintaining high arable yields is possible only at the 

expense of organic rather than chemical fertilizers. The received products become special national awards of 

our state among the countries of the international community. 
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Low-cost, ethologically-based organic technology was developed, tested and implemented in the 

steppe zone for raising livestock on meat. In the research farm "Polivanivka" of Dnipropetrovsk region 

2014–2016, cultivation of bovine animals of dairy and meat breeds was carried out in compliance with the 

requirements of organic production. Two groups of analogues of dairy red steppe breeds and specialized 

meat escarole (15 heads) were grown from 12 to 30 months of age on identical diets without additives, in one 

room serviced by one operator, slaughter of animals was carried out in 1,5-, 2 and 2,5 years old for 5 heads. 

Organic cattle breeding is more natural for animals. High concentration of livestock in restricted 

areas and unbalanced feeding reduces the resistance, animal productivity and quality of products, which 

negatively affects the economic efficiency of the industry. Therefore, technological changes in the produc-

tion of beef are very urgent. 

Organic production of organic beef is a requirement of time. The classification of fattening cattle for 

irrigation does not meet the consumer's demand and needs to be clarified in terms of determining the amount 

of intramuscular fat. Introduction of the practice of marbling will contribute to accelerating the development 

of meat cattle and more fully meet the needs of the population in high-quality organic beef. 

 
 

 


