
УДК 636.2.033 
 

ПРОДУКТИВНІ  І  ЗАБІЙНІ  ЯКОСТІ  БУГАЙЦІВ  

 ПОРОДИ  САНТА-ГЕРТРУДА  В  УМОВАХ  СТЕПОВОЇ  ЗОНИ  УКРАЇНИ 
 

В. С. Козир, доктор сільськогосподарських наук 

Інститут сільського господарства степової зони  НААН України 

Н. П. Тюпіна, кандидат сільськогосподарських наук 

Дніпропетровський державний аграрний університет 
 

Дослідженнями доведена можливість вирощування бугайців породи Санта-Гертруда на 

м’ясо у степовій зоні України до 30-місячного віку при високій рентабельності. 

Ключові слова: порода, продуктивність худоби, якість м’яса, мінералізація кісток, категорія 

шкір. 
 

Обсяги виробництво яловичини в Україні не забезпечують повною мірою потреби насе-

лення в цьому важливому продукті харчування. Тому держава і агроформування вживають 

заходів з метою  вирішення даної проблеми  за рахунок  створення м’ясного скотарства на 

основі використання сучасних селекційних прийомів із залученням вітчизняних і зарубіжних 

порід великої рогатої худоби. Вагомі  результати вже одержано: виведено українську м’ясну, 

волинську, знаменівську, асканійську породи та декілька м’ясних типів. Але пошук  триває – 

імпортуються тварини і сперма бугаїв класичних м’ясних порід для відтворного схре-

щування з адаптованими місцевими породами. 

Певний інтерес у цій роботі представляє порода Санта-Гертруда, яка була створена у 

першій половині минулого століття у штаті Техас (США) шляхом розведення «в собі» помі-

сей зебу×шортгорн. Вона добре пристосована до спекотного клімату і природних пасовищ з 

грубою рослинністю. Характерна особливість цієї породи – червона масть, комолість, довгий 

тулуб, середня за висотою, крижі вище холки, випукла вперед грудина, бугор на холці (від 

зебу), велика шкіряна складка припуціонального мішка в бугаїв та на пуповині у телиць, 

добрі м’ясні форми (від шортгорнів). 

Значний масив тварин цієї породи є у Казахстані і Ростовській області Російської Фе-

дерації.   Їх   м’ясні   якості  досліджували  З. К. Вердієв, А. Є. Єлеманов,  П. М. Позняков,  

У. Н. Насиров  та   ін.  В  Україні  дану  породу  вивчали:   М. А. Кравченко,   О. Ю. Макєєв, 

П. Н. Буйна, Ю. С. Мусієнко, І. С. Журавок. Були спроби схрещування з червоною степовою 

породою  –  одержано непогані  результати. 

З метою подальшого виявлення біологічних особливостей і господарсько-корисних 

ознак в умовах степової зони України  в ДПДГ  «Поливанівка» (Дніпропетровська область 

Магдалинівський район) з Казахстану були завезені бугайці породи Санта-Гертруда. Їх 

акліматизація пройшла добре. Всі біохімічні показники крові і клінічні параметри організму  

були в нормі. Дослідження росту, розвитку і забійних показників проводили  в 2005–2010 рр. 

в умовах безприв’язного утримання тварин на господарських раціонах з традиційних кормів: 

солома озимої пшениці, сіно сіяних багаторічних трав, силос з кукурудзи, зелені корми 

(озиме жито та пшениця, кукурудза, люцерна), комбікорм. Рівень поїдання  кормів – 95–98%. 

 Впродовж періоду  вирощування  вивчались статі тіла бугайців (табл. 1).  

 Вже у річному віці бугайці мали добре розвинуті груди, а в подальшому інтенсивно 

розвивалась  задня  частина  тулуба, жива  маса 1 голови  становила  в  середньому майже 

300 кг, у 18 місяців – понад 400, у 24 місяці – 500, а в 30 місяців – більше 620 кг. За рік після 

відбивки бугайці прибавили 250 кг, а за рік після 18-місячного віку – 200 кг. Але, якщо вра-

хувати, що для одержання приросту в перший період життя спочатку необхідно отримати те-

ля і цьому передують певні витрати часу та витрати на відтворення, до того ж  структура ра-

ціону годівлі складна і дорога, потрібні більш комфортні умови і великий ризик його заги-

белі, то після 18-місячного віку набагато простіше і дешевше на вже наявному бугайцеві 

одержати приріст, а недобір 50 кг живої маси (250 кг – 200 кг = 50 кг)  компенсується  часом,  

який витрачає корова на тільність. З економічної точки зору  ці обставини  відіграють надто  



важливу  роль. 
 

1.  Проміри статей   бугайців (см), xSХ  
 

Промір статі 
Вік, місяців 

12 18 21 24 30 
Кількість тварин в групі 20 20 20 20 20 
Висота в холці 112,4±1,15 115,5±1,19 121,3±1,11 125,5±1,17 134,5±2,27 

    в крижах 119,2±1,07 125,7±1,11 132,5±1,17 133,0±2,73 139,7±1,93 

Коса довжина тулуба 128,3±2,73 131,0±1,12 138,0±1,11 149,4±3,88 163,4±2,71 
Ширина: 
    грудей 37,0±1,42 39,7±1,55 42,4±1,16 44,5±1,15 48,8±2,77 
    в моклоках 34,5±1,17 37,2±1,14 39,0±1,17 43,0±1,15 46,4±1,61 
    в тазостегнових зчленуваннях 41,5±1,22 44,3±1,18 47,4±1,13 51,5±1,03 57,4±2,22 
    в сідничних горбах 12,0±1,15 13,0±1,18 16,3±1,07 20,7±1,17 26,4±2,49 
    лоба 18,0±1,19 19,4±1,17 20,1±1,03 20,3±1,11 21,1±1,17 
Глибина грудей 57,3±1,23 60,5±1,14 61,5±1,12 61,0±1,16 62,0±1,77 
Обхват грудей 159,4±2,75 162,3±2,91 166,1±2,77 166,9±1,12 168,8±2,24 
Напівобхват заду 96,6±1,13 101,5±1,14 116,9±3,77 126,0±1,13 137,7±2,11 
Обхват п’ясті 17,2±1,33 18,3±1,16 19,2±1,13 19,2±1,05 19,5±1,13 
Довжина голови 18,4±1,14 19,2±1,19 20,4±1,18 20,4±1,73 20,5±1,57 

 

Екстер’єрний габітус тварини оснований на кістковій тканині, яка у піддослідних тва-

рин майже сформувалась до 1,5-річного віку. Однак, хоча і не значно, але збільшувались  

довжина, ширина і обхват лопатки та п’ясної кістки до 30 місяців. Це свідчить про те, що 

бугайці ростуть і після 1,5-річного віку, тому доцільно  подовжити термін їх вирощування. 

Щодо мінералізації, то з віком цей процес був інтенсивнішим:  частка вологи у  кістках  

зменшилась майже у двічі (лопатки – з 21% у 18 місяців до 12% у 30 місяців і п’ясної кістки 

відповідно з 23% до 13%), а  маса лопатки за цей період зросла у 1,8 раза (з 783 г у 18 місяців 

до 1414 г у 30 місяців) і п’ясної кістки у 1,2 раза  (відповідно з 452 до 524 г). Стійкість до 

роздавлювання п’ясткової кістки  збільшилася   у  3,7 раза   (з 1521 до 5673 кг/см
2
). 

 

2. Жива маса, середньодобові  прирости  та  витрати кормів  

на 1 кг приросту живої маси бугайців  в різні вікові періоди, xSХ  
 

Вік, місяців 
Жива маса,  

кг 
Віковий період, 

місяців   

Середньодобовий 
приріст, 

 г 

Витрати кормів 
на 1 кг приросту, 

корм. од. 
При народженні 26,7±3,73 –  – 

9 237,5±9,14 0–9 783,7 7,4 
12 298,0±11,73 9–12 679,5 8,7 
15 363,4±9,72 12–15 722,9 10,8 
18 424,5±7,93 15–18 678,4 11,0 

21 484,8±6,95 18–21 667,9 12,9 

24 548,1±15,81 21–24 711,8 13,7 
27 594,4±12,73 24–27 510,4 14,3 
30 627,9±9,78 27–30 367,1 15,6 

Цілком закономірно, що зі збільшенням віку і живої маси зменшуються середньодобові 

прирости і зростають витрати кормів на їх одержання (див. табл. 2), але не настільки, щоб 

можна було говорити про незадовільний результат вирощування худоби. 

Витрати кормів бугайцями на 1 кг приросту до досягнення  ними живої маси майже  

300 кг  становили 8,4 корм. од., від 301 до 400 кг – 10,0; від 401 до 500 кг – 12,3; від 501 до 

600 кг – 13,8; від 601 до 700 кг – 14,4 корм. од. Одержання за 2,5 роки життя на 1000 корм. 

од. 81 кг приросту живої маси при середній витраті 12 корм. од. на 1 кг приросту свідчить 

про те, що бугайці мають високу  здатність перетворювати  корм в живу масу. Цьому сприяє 

динамічний розвиток травної системи. За період з 12- до 30-місячного віку маса шлунку 

подвоїлась (з 8,9 до 17,6 кг). Це відбулось в основному за рахунок книжки (з 1,1 до 6,7 кг) і 

рубця (з 5,9 до 8,5 кг). Маса кишечника зросла з 4,9 до 7,5 кг (у 1,5 раза, в тому числі тонкого 



відділу в 1,4 раза і товстого – у 1,6 раза), а довжина його – з 36 до 51 м (у 1,4 раза обох від-

ділів). Закономірно збільшувалась маса всіх внутрішніх органів. Відчутна кратність росту 

спостерігалась щодо легенів (з 2,9 до 6,9 кг – у 2,4 раза), серця (з 1,2 до 2,1 кг – у 1,8 раза), 

нирок (з 0,7 до 1,3 кг – у 1,9 раза), печінки (з 4,5 до 6,8 кг – у 1,5 раза),  селезінки  (з 0,6 до 

0,9 кг – у 1,5 раза). Це є переконливим підтвердженням того, що ріст тварин триває  і подаль-

ше їх вирощування є доцільним. 

Контрольний забій піддослідних бугайців  свідчить про  непогані м’ясні якості тварин 

(табл. 3). 

3. Результати забою бугайців, xSХ  
 

Показник 
Вік, місяців 

18 21 24 30 
Маса парної туші, кг 233,4±12,71 271,7±18,94 304,4±13,35 381,8±11,4 
Забійний вихід, % 60,9±0,87 61,5±0,77 61,7±1,07 61,9±0,88 
Коефіцієнт м’ясності 4,5±0,24 4,7±0,39 5,4±0,45 5,5±0,57 
Сортовий розруб, %:     

        вищий 18,4±1,74 14,6±2,19 11,3±1,27 11,1±1,17 
        перший 44,9±2,19 45,5±3,73 51,3±1,09 52,2±1,45 
        другий 20,2±1,64 20,7±1,77 20,8±1,55 21,4±1,34 

Маса внутрішнього жиру, кг 10,4±1,92 13,4±3,34 16,4±2,24 18,1±1,95 
в т. ч.                  навколошлункового 2,9±0,47 3,1±0,77 3,0±0,37 3,1±0,45 

            навколокишкового 2,8±0,35 3,1±0,44 3,0±0,39 3,8±0,37 
           навколосерцевого 0,6±0,17 0,7±0,22 1,1±0,27 1,2±0,19 
            навколониркового 4,1±0,95 6,5±2,33 9,3±1,99 10,0±1,82 

 
4. Якість м’яса бугайців, xSХ  

 

Показник 
Вік, місяців 

18 21 24 30 

Найдовший м’яз спини 

рН (кислотність) 6,4±0,37 6,4±0,45 6,5±0,34 6,4±0,72 
Уварка, % 46,1±1,27 45,5±1,80 39,8±2,90 38,1±1,80 

Ніжність, кг/см
2
 0,474±0,0351 0,482±0,0447 0,702±0,0229 0,714±0,0123 

Вологоємкість, % 1,62±0,357 1,73±0,341 2,55±0,485 3,11±0,4443 
Хімічний склад середньої проби м’яса, % 

Вода 55,9±2,64 54,3±1,59 52,3±3,84 51,9±2,3 
Жир 15,1±2,69 18,4±2,17 30,9±1,45 31,4±1,2 
Білок 19,9±0,94 18,8±0,62 15,4±1,41 15,6±1,7 
Співвідношення: жир: білок 1 : 1,3 1: 1 2 : 1 2 : 1 

 

За період з 18- до 30-місячного віку маса парної туші зросла на 63 % і забійний вихід 

досяг майже 62%, коефіцієнт м’ясності такий же високий, як і при вирощуванні на бать-

ківщині – у США, що підтверджує приналежність бугайців до класичної м’ясної породи. Зі 

збільшенням віку тварин вихід яловичини вищого ґатунку дещо знизився, але збільшився 

першого, в результаті  частка м’яса другого сорту залишилась практично без змін. Маса 

жиру-сирцю зросла в основному за рахунок навколониркового жиру. 

Одним з об’єктивних показників оцінки туші є обвалування десятого ребра. У дворіч-

ному віці маса його в  середньому  становила 2,2 кг, в тому числі м’якоть – 1,66 кг (75%), 

жир – 0,22 (10%), кістка і сухожилля – 0,32 (15%), площа м’язового вічка – 116 см
2
. 

Такими ж важливими показниками, які характеризують тушу, є якість найдовшого 

м’яза спини і хімічний склад середньої проби м’яса (див. табл. 4). 

Кулінарні якості найдовшого м’яза спини бугайців в усі вікові періоди, що вивчалися, 

були в межах норми. Енергетична цінність 1 кг  м'язової тканини становила 11 МДж. 

Аналіз хімічного складу середньої проби м’яса показав, що з віком  частка вологи і 

білка в туші зменшується, а жиру – збільшується. 



Крім якісної яловичини, тварини породи Санта-Гертруда дають і якісну шкіряну сиро-

вину. Вже у  річному  віці шкури бугайців були віднесені до категорії важких (більше 25 кг), 

а  в 30-місячному віці їхня маса дорівнювала 67,4±2,97 кг. За довжиною (220,9±0,7 см), 

шириною (211,9± 0,29 см) та загальною площею (464,5±5,72 дм
2
)  вони крупні і вихід їх 

становив 10–11%. 

         Таким чином, на підставі проведених досліджень щодо продуктивних і забійних якос-

тей бугайців породи Санта-Гертруда в умовах степової зони України можна зробити такі 

висновки. 

У зв’язку з тим, що у тварин продовжують рости внутрішні органи, м’язова та кісткова 

тканини, а кулінарні та органолептичні якості м’яса мають добру оцінку до 30-місячного 

віку, бажано вирощувати бугайців до 2,5 років. 

Підтвердженням цього є і економічна ефективність: собівартість приросту живої маси 

бугайця з 12- до 30-місячного віку дійсно збільшується у 1,5 раза, але виручка від його 

реалізації зростає у 2 рази, внаслідок чого галузь зі збиткової стає рентабельною. 

Рекогносцировочні досліди науковців свідчать про можливість використання породи 

Санта-Гертруда у відтворному та промисловому схрещуванні з вітчизняними червоними 

молочними породами. 

Отже, худобу цієї породи доцільно розводити у степовій зоні України, що буде сприяти 

збільшенню виробництва високоякісної яловичини і  кращому забезпеченню  населення цим 

продуктом харчування. 
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