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Постановка проблеми. Проблема білкового 
та енерґетичного харчування людини є донині 
однією з найгостріших на всіх континентах сві-
ту. Встановлено, що добовий раціон людини по-
винен, у середньому, утримуватися в межах  
1000 кДж енерґгії. Згідно з нормою, за рахунок 
продукції тваринного походження споживання 
людиною білка повинна становити 60 %. Це 
означає, що раціон має складатись із 100 г білка, 
88г жиру і 310 г вуглеводів [1]. За сучасних умов 
різного дефіциту білкових продуктів харчування 
актуальним залишається виробництво високо-
якісного м’яса, зокрема яловичини. Це поясню-
ється тим, що в структурі споживання м’яса всіх 
видів на її частку припадає понад 50 %.  
Нині виробництво яловичини ведеться за ра-

хунок худоби молочних і комбінованих порід. 
Разом із тим при підвищенні молочної продук-
тивності цих корів їх чисельність в Україні різко 
скоротилася, що вкрай негативно позначилося на 
виробництві яловичини. Світовий досвід свід-
чить, що за цих умов вирішити проблему збіль-
шення виробництва яловичини можливо лише за 
рахунок розвитку спеціалізованого м’ясного ско-
тарства [2, 3]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 

Розвиток м’ясного скотарства можливий за на-
явності м’ясних порід. Нині генофонд м’ясних 
порід в Україні представлений [4]: 

- однією вітчизняною аборигенною – сірою 
українською; 

- чотирма новоствореними (українська м’ясна, 
волинська, поліська і південна) та одним 
знам’янським типом поліської м’ясної породи; 

- шістьмома імпортними (шароле, світла акві-
танська, герефордська, лімузинська, абердин-
ангуська, симентальська м’ясна); 

- двома створюваними (української симен-
тальської м’ясної, української ангуської 
м’ясної). 
Однак поголів’я всіх зазначених вище м’ясних 

порід, окрім абердин-ангуської і волинської, ма-
лочисельне й нерівномірно розмішене по зонах 
країни. Згідно з класифікацією ФАО, сіра украї-
нська, українська м’ясна й усі імпортні породи 
(крім абердин-ангуської) відносяться до катего-
рії «під загрозою зникнення». 
Найбільш розповсюдженою у багатьох краї-

нах світу, в тому числі й Україні, є абердин-
ангуська порода, яка вважається непереверше-
ною за якістю м’яса та відтворювальною здатні-
стю (легкість отелень без надання допомоги при 
пологах). Ця порода є еталоном якості м’яса, йо-
го мармуровості, ніжності та соковитості. Вона 
широко використовувалася у процесі створення 
знам’янського типу. Останній створено за схре-
щування корів червоної степової і симентальсь-
кої з бугаями абердин-ангуської та шаролезької 
порід. 
Одним із важливих критеріїв ефективності роз-

ведення тварин тієї чи іншої породи є конверсія 
протеїну корму в харчовий білок м’яса. 
Вивчення закономірностей зміни конверсії 

протеїну корму в процесі виробництва яловичи-
ни має важливе значення. 

__________________ 
* Керівник – доктор сільськогосподарських наук Е. М. Доротюк  

Викладено результати вивчення конверсії протеїну 
корму в харчовий білок туші корів знам’янського 
типу різних ліній. Доведено, що корови лінії  

Радиста 113 мають кращу конверсійну здатність 
трансформації протеїну корму в харчовий білок. 
Встановлено, що туші корів лінії Радиста 113 ма-
ли найбільший вміст білка (53,8 кг, або на 10,3 кг 
(19,1 %) більше, ніж у нелінійних аналогів, лінії  
Мазуна 6 – на 6,3 кг (11,7 %), лінї Дарованого 400 

– на 5,5 кг (10,2 %). 
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Незважаючи на актуальність даного питання, 
воно в м’ясному скотарстві залишається недо-
статньо вивченимСтосовно м’ясних порід, зок-
рема знам’янського типу, конверсія протеїну  
корму зовсім не вивчалася. 
Судячи з літературних джерел, молодняк ве-

ликої рогатої худоби переробляє протеїн корму в 
харчовий білок м’яса у межах 5–10 % [4]. 
Мета і завдання дослідження. Провести по-

рівняльне вивчення конверсії протеїну корму в 
харчовий білок туші корів знам’янського типу 
різних ліній. 
Матеріал і методика дослідження. Дослі-

дження проведені в агрофірмі «Колос» 
Знам’янського району Кіровоградської області 
за методикою груп-аналогів корів знам’янського 
типу різних заводських ліній: І – нелінійні ана-
логи, ІІ – Мазуна 6, ІІІ – Радиста 113, IV – Даро-
ваного 400 (n=10 у кожній групі). 

Корови утримувалися за технологією м’ясного 
скотарства. Годівля тварин проводилася згідно з 
раціоном, прийнятим у господарстві, була зба-
лансованою і повноцінною. М’ясну продуктив-
ність вивчали за результатом контрольного за-
бою. Вихід основних поживних речовин та кон-
версію протеїну корму в харчовий білок м’яса 
вивчали за методикою Л. К. Лапайие [5]. 
Результати досліджень. Вивчення конверсії 

протеїну корму в харчовий білок м’яса корів 
знам’янського типу різних ліній наведено в таб-
лиці. 
Вони за цим показником перевершували неліній-

них аналогів на 10,3 кг (19,1 %), лінії Мазуна 6 – на 
6,3 кг (11,7 %), лінї Дарованого 400 – на 5,5 кг 
(10,2 %). За вмістом жиру в туші, навпаки, корови 
лінії Радиста 113 поступалися аналогам лінії Ма-
зуна, Дарованого 400, відповідно, на 2,8 і 3,9 кг 
(8,2; 11,4 %). 

Конверсія протеїну корму в харчовий білок м’якоті туші корів 
Лінія Показник Нелінійні  

аналоги Мазуна 6 Радиста 113 Дарованого 400
Затрати корму, к. од. 2920 2920 2920 2920 

Перетравного протеїну, кг 292 292 292 292 
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Рис. Трансформація основних поживних речовин корму в м’ясну продукцію 
 (білок і жир туші) коровами різних ліній 
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Найважливішим показником поживності і біо-
логічної цінності м’яса, як продукту харчування, 
є вміст білку і жиру в туші (див. рис.). 
Встановлено, що в м’ясі корів лінії Радиста 

113 був найбільший вміст білку і найменше жи-
ру в м’якоті туші. Це пояснюється спадковим 
впливом породи шароле у лінії Радиста 113, а в 
лінії Мазуна 6 і Дарованого 400 абердин-
ангуської породи, для якої характерна висока 
скоростиглість. Як свідчать дані рисунка, най-
вищу трансформацію основних поживних речо-
вин корму в білок туші мали корови лінії Радис-
та 113. Значно відставали від них нелінійні ана-
логи і тварини інших ліній. 

Висновки. Нашими дослідженнями встанов-
лено, що коефіцієнт конверсії протеїну корму в 
харчовий білок туші корів усіх ліній достатньо 
високий.  
У корів лінії Радиста 113 коефіцієнт конверсії 

корму становив 18,4, що вище, ніж у нелінійних 
аналогів І групи, на 3,5 і лінії Мазуна 6 і Дарова-
ного 400 – на 2,2 і 1,9 одиниць.  
Встановлено, що туші корів лінії Радиста 113 

мали найбільший вміст білку (53,8 кг, або більше 
ніж у нелінійних аналогів, на 10,3 кг (19,1 %), 
лінії Мазуна 6 – на 6,3 кг (11,7 %), лінї Дарова-
ного 400 – на 5,5 кг (10,2 %). 
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