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На відміну від світового виробництва яловичини, де більшу частину її одержують від 

поголів’я спеціалізованих м’ясних порід великої рогатої худоби, в Україні основним 

джерелом постачання даного продукту харчування є тварини молочних порід, у зв'язку з цим 

якісні показники цієї продукції значно гірші [5]. Останнім часом деякі агроформування 

зацікавлені в розвитку галузі м’ясного скотарства, тому імпортують худобу різних порід, 

впроваджують промислове схрещування. Але порівняльні можливості цих порід в умовах 

різних кліматичних зон, еколого-економічних і кормових умов нашої країни вивчені 

недостатньо для того, щоб пропонувати їх для розведення в тій чи іншій місцевості [6]. Тому 

вважаємо, що проведені нами дослідження актуальні, оскільки вони дають змогу виробникам 

яловичини визначити напрямки своєї діяльності.   

У дослідному господарстві «Поливанівка» було сформовано дві групи бугайців, 

аналогів за віком (по 15 голів) таких  порід, як скоростигла абердино-ангуська та українська 

м’ясна з тривалим  періодом  росту. Тварин утримували в одному і тому ж приміщенні на 

однакових раціонах: до 8 міс.  – на підсосі,  до 24 міс. – в умовах вигульно-кормових 

майданчиків, а далі (до 30 міс.) – на прив’язі. Забій тварин (по 5 голів) проводили у 18-, 24- і 

30-місячному віці. 

М’ясопереробні підприємства зацікавлені в отриманні для забою переважно крупних 

тварин, адже це важкі туші, великий вихід всієї забійної маси та окремих відрубів з добрими 

показниками м’ясності, в першу чергу – м’якоті. Визначальним показником є маса туші, яка 

формується у здорових тварин з міцним кістяком і добре розвинутою м’язовою тканиною. 

Для виробника, чим  більша маса одержаної туші за відповідно короткий термін, тим 

економічно доцільніше вирощування худоби. 

 Переліченим якостям повною мірою відповідають бугайці абердино-ангуської і укра-

їнської м’ясної порід. Їх забійні показники з урахуванням віку реалізації наведені в таблиці 1. 

Туші тварин спеціалізованих м’ясних порід відрізняються від молочних більш повними і 

округлими стегнами, добре розвинутими м’язами попереково-спинної частини, широкою і 

глибокою грудинкою, наявністю жирових прошарків [3]. 

  Скоростиглі породи, до яких належить абердино-ангуська, завжди дрібніші, ніж 

породи з тривалим періодом росту, але і в них вихід забійної маси, в тому числі парної туші, 

досить високий порівняно із аналогічними стандартними показниками молочних порід. В усі 

вікові періоди вони були у межах 58–61 %. Бугайці  української м’ясної породи протягом 

періоду досліджень переважали своїх абердино-ангуських однолітків за цими показниками 

на 2–3 %. Різниця між породами полягала в тому, що за рівнем і темпами підвищення 

забійних показників, тварини з тривалим періодом росту випереджали скоростиглих. З віком 

у бугайців обох порід збільшувалась абсолютна маса і вихід парної туші та забійної маси. Це 

співпадає з результатами досліджень інших науковців [4].  

Значно відрізнялися туші за морфологічним складом, але значних втрат при їх охо- 

лодженні не виявлено (табл. 2). Маса кісток у бугайців української м’ясної породи з віком
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1. Забійні показники бугайців, х ± Sx 

Показник 
Одиниця 

виміру 

Породи і вік тварин, міс. 

Абердино-ангуська Українська м’ясна 

18 24 30 18 24 30 

Передзабійна жива маса кг 340,0 ± 4,2 447 ± 8,2 504,2 ± 22,3 536,7 ± 6,7 584,0 ± 29,6 628,0 ± 53,5 

Маса парної туші 

Забійна маса 

кг 

кг 

202,0 ± 6,0 

208,9 ± 5,2 

259,0 ± 4,4 

294,0 ± 12,6 

294,0 ± 5,3 

311,0 ± 12,7 

329,3 ± 5,3 

339,5 ± 4,9 

365,0 ± 13,8 

375,5 ± 12,0 
386,6 ± 7,6 

400,02 ± 7,6 

Вихід парної туші 

Забійний вихід 

% 

% 

59,1 ± 1,4 

61,4 ± 0,9 

57,9 ± 0,4 

61,0 ± 0,3 

58,3 ± 0,1 

61,7 ± 0,3 

61,4 ± 1,7 

63,3 ± 1,3 

62,5 ± 1,8 

64,3 ± 1,8 

61,6 ± 2,3 

63,7 ± 3,0 

 

 
2. Морфологічний склад туш бугайців, х ± Sx 

Показник 
Одиниця 

виміру 

Породи і вік тварин, міс. 

Абердино-ангуська Українська м’ясна 

 18 24 30 18 24 30 

Маса охолодженої туші: кг 199,0 ± 3,8 252,3 ± 4,4 292,0 ± 12,7 323,5 ± 3,9 359,1 ± 14,5 380,0 ± 17,3 

                    в т. ч. кісток кг 35,6 ± 1,4 42,9 ± 1,5 47,4 ± 3,0 52,7 ± 1,1 59,4 ± 2,3 65,4 ± 2,4 

 % 17,9 ± 0,4 17,0 ± 0,9 16,2 ± 3,08 16,3 ±0,8 16,7 ± 0,6 17,2 ± 0,9 

                              м’якоті кг 163,4 ± 3,7 209,4 ± 2,9 244,9 ± 9,7 270,8 ± 2,4 296,2 ± 6,5 314,6 ± 5,8 

 % 82,1 ± 0,8 83,0 ± 0,3 83,8 ± 0,3 83,7 ± 4,7 83,3 ± 14,6 82,8 ± 13,2 

М’якоті на 1 день життя кг 0,303  0,287 0,272 0,493 0,404 0,346 

М'ясо вищого гатунку 
кг 

% 

13,9 ± 0,7 

8,5 ± 0,6 

20,3 ± 0,3 

9,7 ±0,8 

21,6 ± 0,5 

8,8 ± 0,3 

22,1 ± 2,2 

16,3 ± 0,8 

24,7 ± 1,3 

16,6 ± 0,6 

25,3 ± 2,7 

16,0 ± 0,9 

М’ясо І сорту 
кг 

% 

104,7 ± 2,5 

52,6 ± 0,3 

134,6 ± 3,5 

53,3 ± 0,3 

160,9 ±  4,0 

55,5 ± 0,4 

206,0 ± 2,4 

63,7 ±1,1 

229,6 ± 2,1 

63,8 ± 1,8 

246,3 ± 2,3 

64,8 ± 1,7 

М'ясо ІІ сорту 
кг 

% 

44,8 ± 2,2 

27,4 ± 3,2 

54,4 ±3,1 

26,0 ±3,8 

62,4 ± 2,7 

25,5 ± 2,2 

42,7 ± 4,2 

31,4 ± 0,7 

41,9 ± 0,9 

28,2 ± 0,9 

43,0 ± 2,1 

27,2 ± 1,1 

Коефіцієнт м’ясності од. 4,59 4,88 5,16 5,13 4,99 4,81 

Втрати при охолодженні 
кг 

% 

3,0 ± 0,9 

1,5 ± 0,7 

6,7 ± 0,4 

2,6 ± 0,1 
1,7 ± 0,6 

2,3 ± 0,2 

1,4 ± 0,1 

6,4 ± 0,2 

1,8 ± 0,1 

7,2 ± 0,3 

1,9 ± 0,2 
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збільшувалась і була на 13–14 % вищою, ніж у скоростиглої худоби, але за кількістю м’якоті 

у них була перевага на 15–16 %, а це у 18-місячному віці становить 107 кг, 24 – 87 кг і 30-

місячному  віці –  70 кг з кожної голови – щоденний  приріст м’язової тканин у них був на 

13–16 % вищий. 

За якістю вихід яловичини вищого ґатунку за період досліджень тварин абердино-

ангуської породи становив 9 %, української м’ясної – понад 16 %, першого ґатунку відпо-

відно 53–55 та 64–65 %. Безумовно, останні відзначались меншим  виходом  м’яса другого 

ґатунку. 

 З віком у бугайців обох порід збільшуються всі морфологічні складові туші, але вихід 

м’якоті в розрахунку на 1 день їх життя зменшується [1]. Найвищі значення цього показника  

встановлено у тварин більш молодого віку (до 18 місяців), коли енергія росту досягає макси-

муму. Індекс м’ясності був високим протягом всього періоду досліджень: у бугайців абер-

дино-ангуської породи він збільшувався, а української м’ясної – зменшувався через більш 

інтенсивний ріст кісток. 

  Поряд з вивченням вікових змін туш і гатункового складу м’якоті ми досліджували 

також сортовий склад окремих відрубів за ГОСТом 759555 для роздрібної торгівлі (табл. 3). 

Встановлено, щодо тварин абердино-ангуської породи, то маса  відрубів усіх трьох сортів і 

їхня питома маса в туші з віком худоби збільшувались, але вони значно відставали за 

аналогічними  показниками від однолітків  української м’ясної породи за більш цінним 

першим сортом, а за третім – навпаки, випереджали. 

  До першого сорту належать: спинна, задня (філей, оковалок, огузок) і грудна частини, 

до другого – лопаткова і плечова частини та пашина, до третього – заріз і голяшки (передня 

та задня). Вихід м’яса першого сорту з правої напівтуші тварин абердино-ангуської породи 

за період досліджень становив 83–85 %, а української м’ясної – відповідно 84–87 %, другого 

сорту у перших 10–9,0 %, у других – 11–8,0 %, третього сорту – 7–6 та 6–5 % відповідно. Ці 

показники набагато перевищують державний стандарт [2].  

Враховуючи, що абсолютна маса і вміст білка та жиру в  тілі  тварин з віком збільшу-

ються з різною інтенсивністю, споживача більше цікавить  м'ясо тварин  абердино-ангуської 

породи 18-місячного віку, а  тварин української м’ясної – до настання 30-місячного віку. 

 Дані досліджень найдовшого м’яза спини бугайців обох порід свідчать, що у всі вікові 

періоди для водно-м’ясної витяжки було характерне слабо кисле середовище (табл. 4). Це 

означає, що м'ясо піддослідних тварин придатне для негайної кулінарної переробки і трива-

лого зберігання (при відповідній низькій температурі) при забої в будь-якому віці. З віком в  

м'ясі знижується кількість вологи і відповідно збільшується  вміст сухої речовини (особливо 

жиру і підвищується його калорійність), а отже, зменшується співвідношення жир : білок.  

Так, м'ясо бугайців української м’ясної породи  відповідало вимогам споживача в усі періоди 

досліджень і  характеризувалось високим  білково-якісним показником, а абердино-ангу-

ської – тільки до 18 місяців – надалі у ньому збільшується кількість жиру і  його смакові 

якості стають гіршими. 

  М'ясо тварин абердино-ангуської породи відзначається вищою жирністю і калорій-

ністю (у 2 рази), ніж української м’ясної. Але  м'ясо тварин  останньої  породи  містить біль-

ше білка.  Уварювання і ніжність м’яса обох порід в межах норми, хоча зі збільшенням віку  

тварин простежується тенденція до незначного погіршення цих показників. 

Ніжність, головним чином, зумовлюється властивостями та розподіленням сполучної 

тканини і частково діаметром м’язових волокон. Чим менше сполучної тканини, тим ніжніше 

м'ясо.  

Іншою, не менш важливою вимогою за оцінками споживача, є соковитість, яка виз-

начає смак м'яса. Соковитість зумовлюється вологоємкістю і наявністю міжм’язового і внут-

рішньом’язового жиру. Вологоємкість залежить від віку тварин, і чим більше жиру в м’ясі, 

тим нижча його вологоємкість. Яловичина, в якій багато зв’язаної води, втрачає менше воло-

ги (соку) при тепловій обробці. Ця закономірність повністю підтверджується і результатами 

наших дослідів. 
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3. Сортовий розруб правої напівтуші бугайців, х ± Sx 
 

Показник 
Одиниця 
виміру 

Породи і  вік тварин, міс. 
Абердино-ангуська Українська м’ясна 

18 24 30 18 24 30 
Маса напівтуші кг 102,1 ± 2,44 129,0 ± 4,7 145,3 ± 12,7 161,2 ± 3,3 177,0 ± 8,0 189,0 ± 9,2 

Відруб І сорту 
кг 
% 

84,6 ± 3,7 
82,9 ± 0,4 

109,0 ± 4,3 
84,5 ± 0,7 

123,5 ± 5,3 
85,0 ± 0,3 

135,4 ± 9,7 
84,0 ± 1,4 

150,3 ± 9,1 
84,9 ± 0,2 

164,2 ± 19,0 
86,9 ± 0,4 

Відруб ІІ сорту 
кг 
% 

10,2 ± 0,9 
9,9 ±1,1 

11,7 ± 0,9 
9,1 ± 0,2 

13,4 ± 1,4 
9,2 ± 1,5 

16,7 ± 0,5 
10,4 ± 1,0 

16,3 ± 2,0 
9,2 ± 1,2 

14,9 ± 0,4 
7,9 ± 2,4 

Плече-лопаткова частина  кг 7,1 ± 0,2 6,6 ± 0,2 8,2 ± 0,4 10,9 ± 0,8 10,4 ± 0,7 9,5 ± 0,3 
                    в т. ч. пашина кг 3,1 ± 0,1 5,1 ± 0,4 5,2 ± 1,1 5,8 ± 0,4 5,9 ± 1,0 5,4 ± 1,0 

Відруб ІІІ сорту 
кг 
% 

7,3 ± 0,4 
7,1 ± 0,2 

8,3 ±1,1 
6,4 ± 1,3 

8,4 ± 0,9 
5,8 ± 1,0 

9,1± 0,1 
5,7 ± 0,4 

10,4 ± 0,5 
5,9 ± 0,3 

9,9 ± 0,4 
5,3 ± 0,2 

                    в т. ч. заріз 
                              передня  голяшка    
                              задня голяшка 

кг 
кг 
кг 

3,0 ± 0,3 
2,2 ± 0,7 
2,1 ± 0,8 

3,3 ± 1,3 
2,3 ± 0,4 
2,7 ± 1,1 

3,3 ± 0,4 
2,3 ± 0,7 
2,8 ± 1,1 

3,6 ± 0,1 
2,0 ± 0,1 
3,5 ± 0,1 

4,0 ± 0,5 
2,4 ± 0,4 
3,9 ± 0,1 

3,8 ± 0,4 
2,7 ± 0,1 
3,5 ± 0,3 

Коефіцієнт збільшення відрубу: 
                              І сорту 
                              ІІ сорту 
                              ІІІ сорту 

 од.  
1,00 
1,00 
1,00 

 
1,29 
1,14 
1,13 

 
1,46 
1,31 
1,15 

 
1,00 
1,00 
1,00 

 
1,11 
0,98 
1,14 

 
1,21 
0,89 
1,09 

 

4. Фізико-технологічні якості найдовшого м’яза спини бугайців, х ± Sx 
 

Показник 
Одиниця  
виміру 

Породи і вік тварин, міс. 
Абердино-ангуська Українська м’ясна 

18 24 30 18 24 30 
Активна кислотність рН 6,8 ± 0,1 6,7 ± 0,1 6,7 ± 0,1 6,1 ± 0,2 6,1 ± 0,1 6,2 ± 0,2 
Уварювання % 34,0 ± 2,0 32,0 ± 2,0 31,0 ± 1,0 31,3 ± 0,3 36,1 ± 2,0 39,5 ± 1,9 
Ніжність кг/см 0,498 ± 0,1 0,689 ± 0,1 0,700 ±0,1 0,688 ± 0,1 0,663 ± 0,1 0,600 ± 0,1 
Вологоємкість % 1,00 ± 0,1 1,13 ± 0,1 1,41 ± 0,1 1,04 ± 0,1 1,12 ± 0,1 1,31 ± 0,1 
Калорійність МДж 9,1 ± 0,4 10,2 ± 0,2 12,1 ± 0,5 4,4 ± 0,1 4,7 ± 0,2 5,4 ± 0,1 
Жир (протеїн) од. 1,5 ± 0,2 1,6 ± 0,2 1,7 ± 0,3 0,6 ± 0,1 0,9 ± 0,1 1,3 ± 0,3 
Амінокислоти: 
                          триптофан 
                          оксіпролін 

 
% 

 
1,44 ± 0,1 
0,37 ± 0,1 

 
1,46 ± 0,1 
0,38 ± 0,1 

 
1,47 ±  0,1 
0,39 ± 0,1 

 
1,47 ± 0,1 
0,31 ± 0,1 

 
1,40 ± 0,1 
0,33 ± 0,1 

 
1,42 ± 0,1 
0,33 ± 0,1 

Білково-якісний показник од. 3,89 3,84 3,76 4,52 4,37 4,30 



147          Зернові культури. Том 1, 3 1, 2017 

Висновок. М'ясо бугайців спеціалізованих м’ясних порід – абердино-ангуської скоро-

стиглої і української м’ясної – з тривалим періодом росту  при вирощувані їх в умовах Степу 

України відзначається високими харчовими та кулінарними властивостями і відповідає вимо-

гам споживачів. 

Оптимальні показники морфологічного і сортового складу туш бугайців абердино-

ангуської породи відмічаються у 18-місячному віці, а української м’ясної – до настання 30- 

місячного віку. 
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