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Анотація. У роботі наведено характеристику м’ясної продуктивності бугайців 

української чорно-рябої молочної породи за товщиною підшкірного жиру на туші. Доведено, 
що у тварин цієї породи за збільшення фактичної живої маси і віку забою товщина 
підшкірного жиру має тенденцію до збільшення. За збільшення швидкості росту тварин 
товщина підшкірного жиру не змінюється. 
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Вступ. Існують відмінності між критеріями оцінювання та класифікації 

яловичини в різних країнах. В Євросоюзі діє система класифікації та 

оцінювання туш тварин під назвою EUROP [2]. За нею оцінюють тільки форму, 

обмускуленість і жирність туш. В Японії туші оцінюють за системою JMGA [6]. 

Відповідно до неї існує п'ять рівнів якості на основі мармуровості, кольору 

яловичини і жиру. Жирова тканина є найбільш варіабельним компонентом туші 

і зміна її складу будь-якими факторами залежить, головним чином, від нашої 

здатності контролювати відносну її кількість залежно від них перед забоєм 

тварини. Товщина підшкірного жиру на туші має вплив на технологічні 

показники якості яловичини. Збільшення товщини жиру на туші не бажане, 

адже збільшується кількість його обрізі, зменшується вихід їстівних частин 

туші. Тонкий шар підшкірного жиру на тушах також небажаний адже сприяє 



швидкому її охолодженню, що може стати причиною підвищення жорсткості 

яловичини, висихання, втрат кольору м’язової тканини. У технологічному 

відношенні цінними є туші з тонким шаром підшкірного жиру-поливу, який 

захищає їх від висихання та псування м’яса. 

Проте невизначеним залишається вплив віку забою та особливостей росту 

молодняку найбільш розповсюджених в Україні молочних порід великої 

рогатої худоби на товщину їх підшкірного жиру. Тому, метою роботи є 

вивчення товщини жиру поливу на тушах бугайців української чорно-рябої 

молочної породи в різному віці забою та за різних особливостей росту. 

Огляд літературних джерел. Кількість підшкірного жиру на попереку 

варіює залежно від вмісту внутрішньом ۥязового жиру [5]. Зі зростанням його 

кількості клас мармуровості збільшується. Оцінюючи якість яловичини [4], 

отриманої від бугайців у віці 18 місяців та за живої маси 450 кг з товщиною 

підшкірного жиру від 3 до 6 мм та від 6,1 до 10 мм, виявлено, що різна товщина 

підшкірного жиру на туші не впливає на якісні показники яловичини (колір, рН, 

уварювання та поперечну силу зрізу). Туші тварин за товщини підшкірного 

жиру від 6,1 до 10 мм мають вищу вологоутримувальну здатність порівняно з 

бугайцями з товщиною підшкірного жиру від 3 до 6 мм. Вміст жиру поливу 

підвищується в міру підвищення живої маси тварин. Оптимальна товщина 

підшкірного жиру на туші, яка захищає її від пересихання і зміни кольору, 

рекомендується [3] в межах від 0,5 до 1,27 см.  

Матеріал і методика. Дослідження провели в умовах ФГ “Журавушка” 

Броварського району Київської області на тваринах української чорно-рябої 

молочної породи. Від народження до відлучення телят випоювали молоком, 

після – дорощували та відгодовували. Годівлю дослідних тварин проводили за 

раціонами, прийнятими у господарстві. Молодняк забивали у різному віці та за 

різних фактичних параметрів вагового росту до забою. Тварин у групи для 

забою формували методом збалансованих груп-аналогів [1]. Товщину 

підшкірного жиру на туші вимірювали між 12-м і 13-м ребром в області трьох 

чвертей від кінця реберної кістки відповідно до методики IMGA [6]. 



Результати досліджень та їх узагальнення. Товщина підшкірного жиру 

на туші збільшується від 0,7 до 1,3 залежно від фактичної живої маси тварин 

перед забоєм (табл. 1). Коефіцієнт кореляції між мармуровістю та товщиною 

підшкірного жиру на туші за живої маси від 350 до 400 кг становить 0,46, від 

401 до 450 кг – 0,42, від 451 до 500 кг – 0,10, понад 500 кг – негативний – 0,65. 

Зі збільшенням товщини підшкірного жиру на туші мармуровість м’язової 

тканини підвищується. Це підтверджує зв’язок між цими ознаками, що 

дозволяє виробникам прогнозувати мармуровість яловичини залежно від 

товщини підшкірного жиру забитих тварин.  

Таблиця 1 

Товщина підшкірного жиру бугайців української молочної породи, 

M±n 

Вивчаємий фактор Товщина підшкірного 
жиру, см 

Вік забою, міс. 20 (n=11) 
22 (n=16) 

0,6±0,99 
0,8±0,08 

Середньодобовий 
приріст, г 

до 500 (n=9) 
551-600 (n=10) 
651-700 (n=8) 

понад 700 (n=4) 

0,8±0,11 
0,8±0,12 
0,7±0,07 
0,8±0,18 

Жива маса, кг 

від 350 до 400 (n=12) 
від 401 до 450 (n=15) 
від 451 до 500 (n=5) 

понад 500 (n=4) 

0,7±0,08 
0,9±0,10 
0,8±0,12 
1,3±0,25 

Від 20-місячного віку товщина підшкірного жиру збільшується від 0,6 до 

0,8 см у 22 місяці. За підвищення середньодобових приростів живої маси 

бугайців товщина підшкірного жиру не змінюється. За збільшення 

середньодобових приростів від 550 до 700 г і більше зменшується вік тварин 

під час забою на 1,5 місяця. 

Заключення і висновки. Товщина жиру поливу за підвищення віку та 

живої маси тварин перед забоєм має тенденцію до зростання на 13,3 та 18,6 %. 

За підвищення середньодобових приростів живої маси товщина жиру поливу не 

змінюється. У подальшому слід оцінити якість яловичини бугайців української 

чорно-рябої молочної породи відповідно до вимог JMGA за мармуровістю. 
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Abstract. Characteristic meat productivity of the bulls of the Ukrainian Black-and-White 

dairy breed according to the subcutaneous adipose tissue thickness was presented in the article. It 
has been proved, if the live weight and age at slaughter of the animals of this breed increase, the 
subcutaneous adipose tissue thickness tend to increasing. If the grows rate of the animals increase, 
the thickness of the subcutaneous adipose tissue does not change. 

Key words: meat productivity, subcutaneous adipose tissue thickness, bulls, Ukrainian Black-
and-White dairy breed 
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