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ОцІнка ВІДТВОрюВальнОї зДаТнОСТІ кОрІВ Та прОДукТиВних Ознак 
мОлОДняку аберДин-ангуСькОї пОрОДи

анотація. Для оцінки корів абердин-ангуської породи за відтворювальною здатністю було сформова-
но 3 групи з різною живою масою. Встановлено, що дещо кращою відтворювальною здатністю характе-
ризувалися корови ІІ групи, тому, певною мірою, їх живу масу (551-600 кг) можна вважати оптималь-
ною у даному стаді. З метою проведення порівняльної оцінки продуктивних ознак було сформовано 
три групи бугайців, отриманих від матерів з різною живою масою. У 3, 6, 9, 12, 15 та 18 місяців 
високодостовірна різниця за живою масою встановлена між бугайцями І та ІІ, а також І та ІІІ груп 
(Р≥0,999). Бугайці ІІІ групи переважали за енергією росту тварин інших груп. У тварин І групи впро-
довж всього досліду (0-18 місяців) середньодобові прирости були нижчими, ніж у тварин ІІ та ІІІ груп. 
Кратність збільшення живої маси у бугайців абердин-ангуської породи ІІІ групи була дещо більшою, 
ніж у тварин І та ІІ груп. Коефіцієнти відносної інтенсивності росту бугайців усіх досліджуваних 
груп були найвищими у період від народження до 3-місячного віку. За період проведення досліду від 
бугайців ІІ групи одержано 259 кг додаткового приросту, від бугайців ІІІ групи – 477 кг додаткового 
приросту. Від тварин ІІІ дослідної групи одержано 1908 гривень додаткових коштів, від бугайців ІІ 
групи – 1036 гривень додаткових коштів. Це свідчить про доцільність використання для виробництва 
яловичини у даному господарстві тих бугайців абердин-ангуської породи, що отримані від матерів з 
вищою живою масою тіла. 
ключові слова: корови, бугайці, абердин-ангуська порода, відтворювальна здатність, жива маса, приріст.
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assessmenT Of The reprODucTIVe capacITy Of cOws anD prODucTIVe 
TraITs Of yOung anImals Of aberDeen-angus breeD

summary. Productive characteristics of cows and bulls of Aberdeen-Angus breed were studied in the con-
ditions of farm «Milka-Hunychi» of Ovruch district of Zhytomyr region. To assess the cows of Aberdeen-An-
gus breed, 3 groups of 10 heads with different live weight were formed: I – 501-550 kg, II – 551-600 kg, 
III – 601-650 kg. It was found that cows of Aberdeen-Angus breed of this farm were characterized by high 
reproductive performance. Thus, the fertilization after the first insemination in the average herd of cows 
was 93%, the period between calving was in the optimal range and was 357,3 days, the reproductive ca-
pacity factor – 1,02. It was proved that cows of Aberdeen-Angus breed with different live weight differed 
in reproductive parameters. Cows of group II were characterized by a slightly better reproductive capacity 
than the animals of other groups, so to a certain extent their live weight (551-600 kg) can be considered 
optimal in this herd. For the purpose of comparative estimation of productive traits, three groups of bulls 
were obtained, obtained from mothers with different live weight. The first group is the bulls obtained 
from mothers with a live weight of 501-550 kg, the second group – from mothers with a live weight of 
551-600 kg, the third group – from mothers with a live weight of 601-650 kg. The results of our research 
show that the experimental bulls at different ages differed on productive traits. By live weight at 3, 6, 9, 
12, 15 and 18 months, a significant difference was established between bulls of I and II groups, as well as 
I and III groups (P≥0,999). Bulls of group III dominated by the growth energy of animals in other groups. 
In the animals of group I during the whole experiment (0-18 months) the average daily weight gains were 
lower than in the animals of groups II and III. The multiplicity of increase in live weight in bulls of Ab-
erdeen-Angus breed of group III was slightly higher than in animals of I and II groups. The coefficients 
of relative intensity of growth of bulls of all studied groups were the highest in the period from birth to 
3 months of age. With age, the relative growth rate of animals declined, which is not contrary to biological 
laws. During the period of the experiment, 259 kg of additional gain was obtained from group II of bulls, 
and 477 kg additional gain from group III of bulls. From animals of the third experimental group received 
1908 UAH of additional funds, and from bulls of the second group – 1036 UAH of additional funds. This 
testifies to the feasibility of using for the production of beef in this farm those bulls of Aberdeen-Angus 
breed, obtained from mothers with a higher body weight. In the conditions of farm «Milka-Hunychi» of 
Ovruch district of Zhytomyr region, for beef production should take into account the productive character-
istics of cows and young animals of Aberdeen-Angus breed. In order to increase the economic efficiency of 
the beef cattle-breeding in this farm, it is advisable to use of Aberdeen-Angus bulls, derived from mothers 
of higher live weight.
Keywords: cows, bulls, Aberdeen-Angus breed, reproductive capacity, live weight, gain.
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Постановка проблеми. В Україні вже 
тривалий час виробництво яловичини 

ведеться за рахунок худоби молочного і ком-
бінованого напрямків продуктивності. Одним 
з основних резервів збільшення її виробництва 
для нашої держави є галузь спеціалізованого 
м’ясного скотарства [1, с. 69; 5, с. 293; 7, с. 99].

Враховуючи деякі труднощі розвитку даної га-
лузі, на теренах нашої держави створено вітчиз-
няні м’ясні породи – українську м'ясну, волинську, 
поліську і південну м'ясні породи [5, с. 293] та, по-
між інших проблем, розвиток м’ясного скотарства, 
та відповідно і виробництво високоякісної ялови-
чини в Україні, стримується малою чисельністю 
поголів’я худоби вітчизняних м’ясних порід [2, с. 46].

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Створення нових м’ясних порід і типів та удо-
сконалення існуючих, які будуть конкуренто-
спроможними за рівнем продуктивності, якістю 
яловичини, технологічністю та відтворюваль-
ною здатністю, є головним напрямком розвитку 
м’ясного скотарства в Україні, яке представлене 
як вітчизняними, так і імпортними породами ве-
ликої рогатої худоби [1, с. 69; 6, с. 148; 7, с. 99; 8].

Серед порід закордонного походження, най-
поширенішою в нашій державі, як і в більшості 
кран світу, є абердин-ангуська, яка вважається 
неперевершеною за якістю м’яса та легкістю оте-
лень [2, с. 46; 6, с. 148]. Для збільшення виробни-
цтва яловичини, важливим завданням є не лише 
дослідження продуктивних м’ясних ознак тва-
рин, а і моніторинг їх відтворювальної здатності.

мета статті – оцінка відтворювальної здат-
ності корів та продуктивних ознак молодняку 
абердин-ангуської породи.

Виклад основного матеріалу. Експери-
ментальна частина роботи виконана в умовах  
ФГ «Мілка-Гуничі» Овруцького району Житомир-
ської області. Для оцінки корів абердин-ангуської 
породи за відтворювальною здатністю було сфор-
мовано 3 групи по 10 голів з різною живою масою: 
I – 501-550 кг, II – 551-600 кг, III – 601-650 кг. 

Запліднюваність після І-го осіменіння оціню-
вали відношенням кількості запліднених самок 
до кількості всіх осімінених, виражене у відсо-
тках. Міжотельний період (МОП) визначали як 
проміжок часу між двома суміжними отеленнями, 
тривалість тільності – як період від запліднення 
до появи теляти. Перебіг отелень визначали за 
3-ма класами: І – фізіологічно нормальні (без на-
дання допомоги), ІІ – з наданням незначної допо-
моги обслуговуючим персоналом, ІІІ – патологіч-
ні (з наданням допомоги ветеринарним лікарем). 
Живу масу приплоду визначали їх зважуванням 
протягом 48 годин після народження. Молочність 
корів визначали за живою масою телят при відлу-
ченні у 8 міс., коефіцієнт відтворної здатності – за 
відношенням кількості днів у календарному році 
(365) до міжотельного періоду (МОП).

З метою проведення порівняльної оцінки про-
дуктивних ознак бугайців абердин-ангуської по-
роди було сформовано три їх групи залежно від 
живої маси матерів: І група – це бугайці, отрима-
ні від матерів з живою масою 501-550 кг, ІІ – від 
матерів з живою масою 551-600 кг, ІІІ – від мате-
рів з живою масою 601-650 кг. 

Ріст і розвиток молодняку вивчали за живою 
масою в різні вікові періоди. Живу масу тварин ви-

вчали шляхом індивідуального зважування при 
народженні, а також у 3, 6, 9, 12, 15, 18 місяців. На 
основі цих показників визначали абсолютний, се-
редньодобовий та відносний прирости. Кратність 
збільшення живої маси визначали діленням жи-
вої маси за певний період на живу масу тварини 
при народженні. За результатами індивідуально-
го зважування та обліку кормів проводили еконо-
мічну оцінку результатів досліджень.

Цифровий матеріал опрацьовано методами 
варіаційної статистики [3; 4]. Результати вважа-
ли статистично достовірними, якщо Р≤0,05 (*), 
Р≤0,01 (**) і Р≤0,001 (***). 

У ФГ «Мілка-Гуничі» Овруцького району Жи-
томирської області галузь м’ясного скотарства 
представлена тваринами абердин-ангуської 
породи. Оцінку продуктивних ознак наявного 
поголів’я нами проведено за відтворювальною 
здатністю м’ясних корів, їх живою масою та про-
дуктивними ознаками молодняку.

Одним з основних напрямів створення високо-
продуктивних стад м’ясної худоби є висока відтворю-
вальна здатність. В умовах ФГ «Мілка-Гуничі» ко-
рови абердин-ангуської породи характеризувалися 
задовільними показниками відтворювальної здат-
ності. Так, заплідненість після першого осіменіння 
у корів складала 93%. Тривалість міжотельного пе-
ріоду знаходилася в оптимальних межах і станови-
ла 357,3 днів. Серед 30-ти врахованих отелень лише 
одне пройшло з наданням незначної допомоги об-
слуговуючим персоналом, а решта 29 були фізіоло-
гічно нормальними. В результаті отримано 30 жи-
вих телят, з яких 97% вирощено до відлучення.

В економіці м’ясного скотарства важливе зна-
чення має молочність м’ясних корів, від якої зале-
жить жива маса телят у підсисний період. Молоч-
ність корів-первісток даного господарства складала 
207 кг, у корів 2-го отелення і старше – на 11 кг 
більше за недостовірності різниці. Узагальнений 
показник оцінки репродуктивної функцій корів, а 
саме коефіцієнт відтворювальної здатності, скла-
дав 1,02, що не відхилялося від норми 1 і більше.

Відомо, що жива маса корів – один із най-
важливіших селекційних показників, зв’язаних 
з м’ясною продуктивністю, молочністю та інши-
ми ознаками. Тому нами проведено оцінку від-
творювальної здатності корів абердин-ангуської 
породи з різною живою масою (табл. 1).

Аналіз даних показав, що між живою масою 
і відтворювальною здатністю існує зв'язок, адже 
корови з різною живою масою відрізнялися за по-
казниками відтворювальної здатності. 

Так, показник заплідненості після І-го осі-
меніння у корів I групи склав 100%, а у II та  
III груп – по 90%. 

Міжотельний період у тварин I групи тривав най-
довше і складав 367,0 днів, у корів II – на 15,5 днів 
менше (Р≥0,95), у корів III – на 13,7 днів менше. 
Тобто після отелення найшвидше відновлювалися 
корови ІІ групи, які відповідно і швидше приходи-
ли в охоту. Тривалість тільності у корів абердин-ан-
гуської породи даного господарства у розрізі трьох 
груп була у межах біологічної норми. 

Щодо перебігу отелень у корів зазначеної по-
роди, то патологічних отелень, які потребують 
втручання ветеринарного лікаря, не зафіксовано. 
Натомість всі отелення пройшли без надання до-
помоги, тобто були фізіологічно нормальними, за 
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виключенням одного випадку у корів ІІ групи, де 
необхідна була незначна допомога обслуговуючого 
персоналу. Від тварин усіх трьох груп було отри-
мано по 10 телят, однак у корів з живою масою 601-
650 кг було вирощено 90% телят до їх відлучення.

Корови трьох груп дещо відрізнялися за жи-
вою масою приплоду при народженні. Так, най-
меншим цей показник був у корів І групи і ста-
новив 27,2 кг, що на 1,6 кг менше, ніж у корів  
ІІ групи, і на 2,9 кг менше, ніж у корів ІІІ гру-
пи. Дещо вищою молочністю характеризувалися 
корови ІІІ групи, проте достовірної різниці з тва-
ринами І та ІІ груп не виявлено. Вищі значення 
коефіцієнту відтворювальної здатності виявлені 
у корів II та III груп, найнижчий показник мали 
корови I групи, які достовірно їм поступалися 
відповідно на 0,05 та 0,04 (Р≥0,95).

Отже, корови абердин-ангуської породи ІІ гру-
пи відрізнялися дещо кращою відтворювальною 
здатністю, в порівнянні з тваринами інших груп, 
тому, певною мірою, їх живу масу (551-600 кг) 
можна вважати оптимальною у даному стаді. 

Результати наших досліджень показали, що 
піддослідні бугайці різних груп у різні вікові пе-
ріоди відрізнялися за живою масою (табл. 2). Так, 
у 3, 6, 9, 12, 15 та 18 місяців високодостовірна 
різниця за живою масою встановлена між бугай-
цями І та ІІ, а також І та ІІІ груп (Р≥0,999). Між 

тваринами ІІ та ІІІ груп достовірна різниця ви-
явлена у 6, 9, 15 та 18 місяців (Р≥0,99). Між тва-
ринами І та ІІ груп найбільшою високодостовірна 
різниця за живою масою встановлена у віці 15 мі-
сяців, яка складала 32,5 кг; між тваринами І та  
ІІІ груп – відповідно у віці 15 і 18 місяців і склада-
ла по 50,5 кг; між тваринами ІІ та ІІІ груп – відпо-
відно у віці 9 місяців і складала 28,1 кг (Р≥0,999).

Встановлено, що ріст бугайців різних груп 
проходив нерівномірно, оскільки у різні вікові 
періоди середньодобові прирости у них були нео-
днаковими (табл. 3). 

У тварин І групи впродовж всього досліду  
(0-18 місяців) середньодобові прирости були ниж-
чими, ніж у тварин ІІ та ІІІ груп. А бугайці ІІІ гру-
пи мали найвищі прирости в середньому за добу.

За період від народження до 18-місячного 
віку цей показник у тварин І першої дослідної 
групи складав 717 г, ІІ – 765, ІІІ – 805 г. Різниця 
за середньодобовими приростами між бугайцями 
І і ІІ групи становила 48 г (Р≥0,99), І і ІІІ – 88 г 
(Р≥0,999), ІІ і ІІІ – 40 г (Р≥0,95).

Найбільша та високодостовірна різниця за се-
редньодобовими приростами бугайців І та ІІ груп 
виявлена за період 12-15 місяців та склада-
ла 148 г (Р≥0,999), І та ІІІ груп – відповідно 
у період 0-3 місяці і складала 210 г (Р≥0,999),  
ІІ та ІІІ груп – 3-6 місяців та 113 г (Р≥0,999).

Таблиця 1 
Відтворювальна здатність корів абердин-ангуської породи  

залежно від їх живої маси, (м±m)

показники групи корів за живою масою, кг:
I – 501-550 II – 551-600 III – 601-650

Заплідненість після І-го осіменіння, % 100 90 90
Тривалість міжотельного періоду, днів 367,0±8,9* 351,5±8,1 353,3±7,8
Тривалість тільності, днів 283,8±0,66 283,9±0,52 284,1±0,64
Перебіг отелень, гол.: 
фізіологічно нормальні 10 9 10
надання незначної допомоги обслуговуючим персоналом - 1 -
патологічні - - -
Одержано живих телят, гол. 10 10 10
Вирощено телят до відлучення, голів / % 10/100 10/100 9/90
Жива маса приплоду при народженні, кг 27,2±0,65** 28,8±0,57 30,1±0,59**
Молочність корів за живою масою телят при відлученні, кг:
– первісток 197±14,5 209±15,6 216±19,7
– 2 -го отелення і ст. 208±13,1 219±16,3 225±17,4
Коефіцієнт відтворювальної здатності 0,99±0,03 1,04±0,02 1,03±0,02

Примітка * – Р ≥ 0,95; ** – Р ≥ 0,99; *** - Р ≥ 0,999
Джерело: розроблено автором

Таблиця 2
Динаміка живої маси піддослідних бугайців, кг (m±m)

Вік тварин, 
місяці

група бугайців, отриманих від матерів з живою масою, кг:
I – 501-550 II – 551-600 III – 601-650

Новонароджені 27,2±0,65 28,8±0,57 30,1±0,59
3 85,6±3,78 99,5±5,44 107,3±5,57
6 159,5±2,89 170,7±3,27 188,7±5,28
9 220,7±3,10 237,5±3,90 265,6±2,93
12 290,6±3,40 309,8±3,86 328,8±5,80
15 354,4±3,58 386,9±4,23 404,9±4,20
18 417,3±5,90 445,8±4,47 467,8±6,17

Джерело: розроблено автором
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Таким чином, бугайці, отримані від матерів 
з найбільшою живою масою, тобто 601-650 кг, пе-
реважали за енергією росту тварин інших груп.

Кратність збільшення живої маси у бугайців 
абердин-ангуської породи ІІІ групи була дещо 
більшою, ніж у тварин І та ІІ груп за живою ма-
сою їх матерів (табл. 4). 

Показники тварин І та ІІ груп практично не від-
різнялися. В цілому до 12-місячного віку жива маса 
абердин-ангусів І групи збільшилася у 9,62 рази, 
ІІ – 9,45 та ІІІ – 9,96 разів; до 15-місячного віку – 
відповідно 11,74; 11,80 та 12,27 разів та 18-місяч-
ного віку – відповідно 13,82; 13,59 та 14,18 разів.

Також нами вивчено відносну інтенсивність 
росту бугайців різних груп в умовах даного гос-
подарства (табл. 5).

Коефіцієнти відносної інтенсивності росту бугай-
ців усіх досліджуваних груп були найвищими у пе-
ріод від народження до 3-місячного віку. З віком 
відносна інтенсивність росту тварин знижувалася, 
що не суперечить біологічним закономірностям.

Отже, бугайці абердин-ангуської породи, що 
отримані від матерів з живою масою 601-650 кг, від-
значалися найкращими продуктивними ознаками.

У ФГ «Мілка-Гуничі» Овруцького району Жи-
томирської області за результатами щомісячного 

індивідуального зважування та обліку кормів 
проведена зоотехнічна і економічна оцінка ре-
зультатів досліду. 

Затрати кормів на кожну групу піддослідних 
бугайців, залежно від живої маси їх матерів, скла-
дали 42397 ц кормових одиниць та 3077 кг про-
теїну. За період проведення досліду від групи бу-
гайців, що отримані від матерів з живою масою 
551-600 кг,одержано 259 кг додаткового приросту, 
від групи бугайців, що отримані від матерів з жи-
вою масою 601-650 кг – 477 кг додаткового приросту.

Результати наших розрахунків показують, 
що за період проведених досліджень від тварин  
ІІІ дослідної групи одержано 1908 гривень додат-
кових коштів, від бугайців ІІ групи – 1036 гри-
вень додаткових коштів. 

Це свідчить про доцільність використання 
для виробництва яловичини у ФГ «Мілка-Гуни-
чі» Овруцького району Житомирської області тих 
бугайців абердин-ангуської породи, що отримані 
від матерів з вищою живою масою тіла.

Висновки і пропозиції. Дослідженнями 
встановлено, що корови абердин-ангуської по-
роди даного господарства характеризувалися ви-
сокими показниками відтворювальної здатності. 
Так, заплідненість після І-го осіменіння у серед-

Таблиця 3
Середньодобові прирости піддослідних бугайців, г (m±m)

Віковий 
період, місяців

група бугайців, отриманих від матерів з живою масою, кг:
I – 501-550 II – 551-600 III – 601-650

0-3 616±23,4 741±29,3 826±29,8
3-6 821±27,1 791±22,0 904±37,4
6-9 680±11,4 742±21,5 854±33,4

9-12 777±12,6 803±13,0 702±19,0
12-15 709±8,8 857±13,8 846±9,3
15-18 699±9,2 654±10,0 699±10,1
0-18 717±12,1 765±14,4 805±17,6

Джерело: розроблено автором

Таблиця 4
кратність збільшення живої маси піддослідних бугайців, рази

Віковий період, місяців група бугайців, отриманих від матерів з живою масою, кг:
I – 501-550 II – 551-600 III – 601-650

0-3 2,83 3,03 3,25
0-6 5,28 5,20 5,72
0-9 7,31 7,24 8,05

0-12 9,62 9,45 9,96
0-15 11,74 11,80 12,27
0-18 13,82 13,59 14,18

Джерело: розроблено автором

Таблиця 5
Відносна інтенсивність росту піддослідних бугайців, %

Віковий період, місяців група бугайців, отриманих від матерів з живою масою, кг:
I – 501-550 II – 551-600 III – 601-650

0-3 95,7 100,8 105,9
3-6 60,3 52,7 55,0
6-9 32,2 32,7 33,9

9-12 27,3 26,4 21,3
12-15 19,8 22,1 20,7
15-18 16,3 14,1 14,4

Джерело: розроблено автором
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ньому по стаду у корів складала 93%, тривалість 
міжотельного періоду знаходилася в оптималь-
них межах і становила 357,3 днів, коефіцієнт від-
творювальної здатності – 1,02.

Доведено, що корови абердин-ангуської породи 
з різною живою масою відрізнялися за параметра-
ми відтворювальної здатності. Дещо кращою від-
творювальною здатністю, в порівнянні з тварина-
ми інших груп, характеризувалися корови ІІ групи, 
тому, певною мірою, їх живу масу (551-600 кг) мож-
на вважати оптимальною у даному стаді. 

Результати наших досліджень показують, що 
піддослідні бугайці, отримані від матерів з різною 
живою масою, відрізнялися за продуктивними 
ознаками. За живою масою у 3, 6, 9, 12, 15 та 18 мі-
сяців високодостовірна різниця встановлена між 
бугайцями І та ІІ, а також І та ІІІ груп (Р≥0,999). 

Бугайці ІІІ групи, отримані від матерів з най-
більшою живою масою, тобто 601-650 кг, пере-
важали за енергією росту тварин інших груп. 
У тварин І групи впродовж всього досліду  
(0-18 місяців) середньодобові прирости були 
нижчими, ніж у тварин ІІ та ІІІ груп. 

Кратність збільшення живої маси у бугайців 
абердин-ангуської породи ІІІ групи була дещо біль-
шою, ніж у тварин І та ІІ груп за живою масою їх 
матерів. Коефіцієнти відносної інтенсивності росту 
бугайців усіх досліджуваних груп були найвищими 
у період від народження до 3-місячного віку. З віком 
відносна інтенсивність росту тварин знижувалася.

За період проведення досліду від тварин ІІІ до-
слідної групи одержано 1908 гривень додаткових 
коштів, від бугайців ІІ групи – 1036 гривень. 

В умовах ФГ «Мілка-Гуничі» Овруцького ра-
йону Житомирської області при виробництві 
яловичини слід враховувати продуктивні ознаки 
корів та молодняку абердин-ангуської породи. 
З метою підвищення економічної ефективності 
галузі м’ясного скотарства у даному господарстві 
доцільно для виробництва яловичини викорис-
товувати бугайців абердин-ангуської породи, що 
отримані від матерів з вищою живою масою тіла.

перспективи подальших досліджень по-
лягають у дослідженні забійних якостей бугай-
ців абердин-ангуської, отриманих від матерів 
з різною живою масою.
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