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ECONOMIC EFFICIENCY AND BIOCHEMICAL COMPOSITION  
OF MEAT PRODUCTS OF YOUNG CATTLE  

 

Abstract. In this article whole meat of animal carcasses or parts of carcasses: valuable food products are 
considered. It is composed of muscle, fat, bone and tendon. The spine, back, thigh, breast, pelvis hip muscles are the 
most nutritional and soft parts. Muscle tissue is composed of an average 73-77% water, 18-21% protein, 3.1% fat, 
1.7-2% extract of nitrogenous substances 0.9-1.2% extract of non nitrogen substances, 0.8-1.0% mineral salts, as 
well as B, B2, B6, PP and other vitamins. The muscle tissue has all amino acids necessary for human body. The 
extracted substances give the meat flavor and improve the function of the digestive glands. 

The main indicator of the quality of meat products is the chemical composition of the product. In this case, this 
indicator of internal organs plays a major role determining the quality of meat. 

Nutritional value of meat products depends on the composition of biologically important pairs which change in 
the process of affecting the quality of the finished product. 

Each one-year cattle stock in the experimental group and in the control group in comparison gives benefit of 
40310 tenge, or 44% higher. 

Economic efficiency of intensively bred bulls in the group (83.2%) compared to young animals in the control 
group is (66.7%) higher. 

Keywords: meat products, biochemical composition, chemical composition, degree of feeding, nutritional 
value, economic impact. 
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ЖАС МАЛ ЕТ ӨНІМДЕРІНІҢ БИОХИМИЯЛЫҚ  
ҚҰРАМЫ МЕН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ 

 
Аннотация. Мақалада ет малдың бүтін ұшасы немесе ұшаның жеке мүшелері; құнды тағамдық өнім 

қарастырылған. Бұлшық ет, май, сіңір жəне сүйектіндерінен тұрады. Қоректілігі жағынан ең құнды əрі жұм-
сақ бұлшық ет тіндері омыртқа, арқа, белдеме, жамбас тұстарында болады. Бұлшық ет тіндерінде орта есеп-
пен 73-77% су, 18-21% ақуыз, 1-3% май, 1,7–2% экстракты азотты заттар, 0,9–1,2% экстракты азотсыз заттар, 
0,8–1,0% минералдық тұздар, сонымен бірге Вр В2 В6 РР жəне т.б витаминдер болады. Бұлшық ет тінінің 
ақуызында адам ағсасына қажетті амин қышқылдары түгелдей кездеседі. Экстракты заттар етке жағымды 
хош иіс беріп, ас қорыту бездерінің қызметін жақсартады. 

Ет өнімдерінің сапасының негізгі көрсеткіші болып өнімінің химиялық құрамы болып табылады. Осы-
ған орай ішкі мүшелердің бұл көрсеткішінің анықтамасы ет өнімдерінің сапасын бағалауға маңызды орын 
атқарады. 
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Ет өнімдерінің тағамдық құндылығы олардағы сығарларының биологиялық маңызды құрамына бай-
ланысты, ал оларың өңдеу барысында өзгеріске ұшырауы дайын өнімдердің сапасына басты əсер етеді. 

Тəжірибе тобындағы əр бастан бақылау тобындағы тетелеспен салыстырғанда 40310 теңге немесе 44 % 
артық пайда алынды. 

Үдемелі түрде өсірілген бұқашықтар тобында экономикалық тиімділігі (83,2 %) бақылау тобындағы 
жас малдарға (66,7 %) қарағанда анағұрлым жоғары болды. 

Түйін сөздер: ет өнімдері, биохимиялық құрамы, химиялық құрамы, бордақылау дəрежесі, тағамдық 
құндылығы, экономикалық тиімділігі. 

 

Малдарды үдемелі түрде қолдануды сыйпаттайтын негізгі көрсеткіш, оның өнімділігі болып 
саналады. Бұл көрсеткіш ретінде малды азықтандыру дəрежесімен жəне оның азықты жоғары 
тиімділікте өтеуіне байланысты. Осы екі ықпал тек малдарды дұрыс ұстағанда ғана жоғары 
дəрежеде тиімді болады. Сонымен қатар малды үдемелі түрде қолдануға өнім өндірісін ұйымдас-
тыру, яғни мал тобын жəне құрлымын құру, негізгі мал тобын қолдану мерзімі, жас малдарды 
өсіру үдемелігінің жəне бордақылау дəрежесі айтарлықтай əсер етеді [1-3].  

Мал шаруашылығының қай саласында болмасын ғылыми жетістіктердің жəне алдыңғы қатар-
лы тəжірибе дəрежесінде жасалған ғылыми дəлелденген өнім өндіру əдістер жиынтығы (техноло-
гия) малдарды үдемелі түрде қолдануда жəне жоғары дəрежелі экономикалық тиімділікті қамта-
масыз етеді [4]. 

Жас ірі қара малды жайылымда бағып, семіртіп жəне бордақылап ет өнімділігін арттыруға, 
сапасын жоғарылатуға болады. 

Кажибаева Г.Т., Тулеуов Е.Т. [5] көрсеткендей, ірі қара малды өсіру жəне бордақылау ша-
руашылық алатын табысқа байланысты. Мысалы, 200 кг. қоңдылығы төмен бұқашықтан, салмағы 
380 кг. қондылығы жоғары жасы бірдей бұқашықтан 3,3 есе жоғары табыс алынған. Сондықтан ірі 
қара малдың салмағын жəне қоңдылығын жоғарылату, сиыр етін өндіруді ұлғайту бірінші мəселе 
болып тұр. Етке өткізілетін ірі қара малдың сапасын жоғарылату, жеңіл өнеркəсіп үшін ауыр 
салмақты тері шикізатын өндіруге де маңызды мəселе болып табылады [6]. 

Жас малдарды өсіруге жұмсалған шығындардың негізгі бөлігі азыққа, төлдің бағасына жəне 
еңбек ақыға, ал қалған шығындар 30-32,1 % құрады.1ц тірілей салмақтың өзіндік құны бақылау 
тобында 11831,9 жəне 12542,1 теңге; соған сəйкес сатыс өнімдердікі 19446,4 жəне 22491,2 теңге 
болады [7]. 

Тəжірибе тобындағы əр бастан бақылау тобындағы тетелеспен салыстырғанда 40310 теңге 
немесе 44 % артық пайда алынды. 

Үдемелі түрде өсірілген бұқашықтар тобында экономикалық тиімділігі (83,2 %) бақылау 
тобындағы жас малдарға (66,7 %) қарағанда анағұрлым жоғары болды [8]. 

Ұлыбританияда ет сиыр шаруашылығы кеңесі (MLC) жас малдарды бордақылаудың екі түрін, 
яғни-құнарлы жəне шөптік түрлерін салыстырып зерттеді. Бордақылау нəтижесінде бұқашықтарды 
негізінен шөп азықтарымен азықтандырудың тиімділігі анықталды. Бір малға жұмсалған азық шы-
ғымы шөптік бордақылауда құнарлығы қарағанда анағұрлым төмен болды (84,44 ор.с. 125,22 ор.с. 
салыстырғанда). Бұл 1 бас жас малдан 81,99 ор.с. артық табыс алуды қамтамасыз етті ( 114,88 ор.с. 
қарсы 32,89 ор.с.) [9-11]. 

Əдебиеттерге шолудан келесі қорытынды шығарылды, дененің жеке өсіп дамуы мен ет өнім-
дерінің құрамында болатын ішкі мүшелердің даму кезеңіндегі қарқындылылығы бірдей, бірқа-
лыпты емес. Мүшелердің өсу қарқынына олардың туылған кезіндегі дамығандығы, азықтандыру 
мен өсіру жағдайлары, жасы ықпал етеді. Ішкі мүшелердің қарқындырақ өсуі жас мүйізді ірі қара 
малының 1,5 жасқа дейін болады, ал бұдан былайғы кезеңдерінде өсу қарқыны кəдімгідей азаяды. 
Қарқынды өсіру мен бордақылау кезеңінде негізгі сыңарлардың қарқынды өсуі нəтижесінде мал-
дардың ұшасының салмағына қарағанда анық сипаттайтын І жəне ІІ дəрежелі ет тəріздес өнімдер 
төмендейді [12-15]. 

Сойылған малдардың өнімдерін толық пайдалану, ет жəне қосалқы ет өнімдерді ұлғайтудың 
негізгі қорлары болып саналады. Малды сойған жəне қайта өңдеу кезінде 30% дейін екінші өнім 
(ет тəріздес өнімдер, май, ішек, қан жəне тағы басқалар) алынады. Бұл өнімдердің жартысынан 
көбі азық-түлікке, ал қалғандары малды азықтандыруға жəне техникалық өнімдерді жасауға жұм-
салады. Осы өнімдердің ішінде адам тағамына қосалқы ет өнімдері (І жəне ІІ дəрежеделі) кеңінен 
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қолданылады, олардың кейбіреулерінде витаминдер мен басқа биологиялық (тағамдық) заттар 
едəуір мөлшерде бар. Сондықтан малды жастай өсіріп, бордақылауда өнім сапасының өзгеруін 
зерттеудің маңызы зор [16-18].  

Ет өнімдерінің сапасының негізгі көрсеткіші ол ет өнімінің химиялық құрамына байланысты. 
Бұқашықтарды үдемелі түрде өсіруге жəне бордақылауға қояр алдында ІІ дəрежелі ет тəріздес 
өнімдерге жататын жұмыршақ қарында, өкпеде, өңеште су мөлшері жоғары дəрежеде болды          
(76,7-77,8%). Бастың жұмсақ етінде, құлақта, көмейде, кеңірдекте су мөлшері аз болғандықтан 
(68,4-70,4%) бұл мөлшерде май мөлшері жоғары (8,6-11,9%) болды (1-кесте) [19]. 

 
1-кесте – Бұқашықтарды бордақылауға қояр алдындағы ІІ дəрежелі қосалқы ет өнімдерінің химиялық құрамы 

 

Көрсеткіштер 
Химиялық құрамы Қуаттылығы, 

МДж су ақуыз май асз күл 

Қарын 76,4 19,1 3,3 0,6 0,6 6,0 

Жұмыршақ қарын 77,8 17,7 2,1 – 1,1 5,3 

Ұлтабар 76,1 19,7 3,0 – 1,2 5,8 

Қатпаршақ 76,7 19,8 2,3 – 1,2 5,6 

Өкпе 77,8 15,0 3,5 1,5 1,2 5,6 

Кеңірдек 70,4 19,2 9,4 – 1,0 6,8 

Өңеш 76,7 19,8 2,3 – 1,2 5,6 

Көк бауыр 78,5 17,0 1,6 1,6 1,3 5,0 

Ерін 74,5 19,5 3,8 1,5 0,7 6,1 

Құлақ 69,6 19,6 8,8 1,8 0,8 8,8 

Көмей 70,4 18,9 8,6 0,7 1,4 8,1 

Бастың жұмсақ етті 68,4 18,1 11,9 0,8 0,9 9,2 
 

Ақуыз мөлшері өңеште, ұлтабарда, ерінде, кеңірдекте, құлақта қарында жоғары (19,1-19,8%), 
ал өкпеде, көк бауырда төмен (15-17%) болады. Сірінді заттар құлақта, көк бауырда, ерінде, өкпеде 
(1,6-1,8%), қарын, көмей, бастың жұмсақ етіне (0,6-0,8%) қарағанда жоғары болады. Бастың 
жұмсақ етінде (11,9%), құлақтың (8,8%), көмейде (8,6%), май мөлшері жоғары дəрежеде болып, 
осыған байланысты бұл мүшелердің қуаттылығы жоғары (8,1-9,2 МДж) болды. Күл мөлшерде 
қарында (0,7%), басқа мүшелерге қарағанда (1-1,4%) біршама төмен болатындығы анықталды [20]. 

Бақылау тобындағы бұқашықтарды үдемелі бордақылау кезінде ІІ дəрежелі ет тəріздес 
өнімдерге жататын ағза мүшелерінде су мөлшерінің едəуір төмендеп, май мөлшерінің артқаны 
байқалды (2-кесте). 

 
2-кесте – Бақылау тобындағы бұқашықтарды бордақылаудан кейінгі  

ІІ дəрежелі қосалқы ет өнімдерінің химиялық құрамы 
 

Көрсеткіштер 
Химиялық құрамы Қуаттылығы, 

МДж су ақуыз май асз күл 

Қарын 74,9 19,2 4,4 0,7 0,8 6,4 

Жұмыршақ қарын 76,2 19,7 2,9 – 1,2 5,8 

Ұлтабар 73,7 18,9 6,3 – 1,1 7,0 

Қатпаршақ 74,8 19,0 5,1 – 1,1 6,5 

Өкпе 76,6 16,3 4,2 1,8 1,2 5,9 

Кеңірдек 68,9 17,9 12,2 – 1,0 9,0 

Өңеш 74,8 19,3 4,8 – 1,1 6,5 

Көк бауыр 76,9 17,9 2,1 1,8 1,3 5,5 

Ерін 73,2 17,7 7,0 1,2 0,9 7,2 

Құлақ 68,4 17,2 11,4 2,0 1,0 9,0 

Көмей 69,2 19,4 9,,2 0,9 1,3 8,4 

Бастың жұмсақ етті 66,5 16,9 14,5 1,1 1,0 10,0 
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Су мөлшері тəжірибе топтарында ұлтабарда (4-6,2 бірлікке), бастың жұмсақ етінде (3,3-5 бір-
лікке), құлақта (1,9-3,5 бірлікке), едəуір төмендеді. Ақуыз мөлшері бұқашықтарды үдемелі 
бордақылау кезінде барлық бұқашықтар топтарында онша өзгеріске ұшырамады. Кеңірдекте              
(1,3-1,9 бірлікке), бастың жұмсақ етінде (1,1-1,6 бірлікке) төмендеді, ал жұмыршақ қарында                
(1,7-2 бірлікке) керісінше ақуыз мөлшері жоғарылады (2-кесте). Жас ірі қара малдыбордақылау 
кезінде сіріңді заттар мөлшері онша өзгеріске ұшырамады, осы кезінде бұл заттар мөлшері тек        
0,1-0,3 бірлікке артты [21]. 

І жəне ІІ дəрежелі ет тəріздес өнімдер химиялық құрамы бойынша, əсіресе ақуыз бен майдың 
құрамы бойынша айқын ерекшеленеді. Кейбір ішкі мүшелер ақуыз бен майдың болуына қарай 
ерекшеленеді. 

Ет өнімдерін өңдегенде ІІ дəрежелі ет тəріздес өнімдерді негізінен өкпе-бауыр шұжығына, 
дірілдекке, сілікпеге, ал І дəрежелі ет тəріздес өнімдерді-консервілер дайындауға пайдалана-                       
ды [22]. 

Атап көрсететін жағдай, ол мүйізді ірі қара малының І жəне ІІ дəрежелі ет тəріздес өнімдеріне 
жататын ішкі мүшелердің өсуі мен дамуына бірең-сараң жұмыстар ғана арналса, тіптен олардың 
өздері де малдардың жасына байланысты мүшелерінің өсу өзгерісін зерттеуге арналған. Қарқынды 
өсу мен бордақылау кезеңінде тек сою алдындағы тірілей салмағы мен абсолютті жəне қатынасты 
салмағының өзгерісі ғана анықталған. 

Əдебиеттерде І жəне ІІ дəрежелі қосалқы ет өнімдерінің химиялық құрамы орташа түрде 
қамтылған жəне де толық емес, құрамына кіретін мүйізді ірі қара малының І жəне ІІ дəрежелерінің 
жеке ішкі мүшелерінің өзгеру сипатына жас малдарды қарқынды өсіруге жəне басқа жынысты-жас 
топтарына байланысты тіптен бірде-бір ғылыми-зерттеу жұмысы жүргізілмеген [23-25]. 

Осы уақытқа дейін ет өнімдерін өңдеуде қосалқы ет өнімдері, əсіресе ІІ дəрежелісін ет (кон-
серві, шұжық) өнімдерін жасауға, əсіресе консервілерді жасау технологиялары толық зерттел-
меген. 

Қазіргі таңда шет елдерде емдік-сақтау қасиеті бар өнімдер мен қайта өңделген тағам өнімде-
ріне үлкен назар аударылуда, сондықтан таяу мемлекеттерде жəне Қазақстан Республикасында да 
осы бағыттағы ғылыми-зерттеу жұмыстары көбеюде. Мұнда дəрілік шөптерді жиі қолданатын 
болған. Өкінішке орай, осы уақытқа дейін ет тəріздес өнімдерден дайындалған ет өнімдерін 
шығаруда дəрілік өсімдіктер қолданылмай келеді [26-30]. 

Орын алған кемшіліктердің орнын толтыру үшін, белгілі шамада ғылыми-зерттеу жұмыстары 
жас малды бордақылауда бұқашықтардың ағза мүшелерінің өсу ерекшеліетері мен салмақ өзге-
рісін анықтау, сапасын жақсарту мақсатында өңдеулер жасау мен ет өнімдерінің жаңа түрлерін 
дайындауға, əсіресе ет өнімдерін, соның ішінде ІІ дəрежелісін толық қайта өңдеуге, І жəне ІІ дə-
режелі ет тəріздес өнімдерді дайындауда дəрілік шөптер қолданылады. Олардан ет өнімдері 
жасалынып, сапасы бағаланды. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ  
МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 
Аннотация. В статье рассмотрено мясо цельной туши животного или отдельные части туши: ценная 

пищевая продукция. Она состоит из мышц, жиров, сухожилий и костей. Самой питательной и ценной явля-
ется мягкая часть мышечной ткани: позвоночник, спина, бедро, филе, тазобедренные мышцы. Мышечная 
ткань в среднем состоит на 73-77 % из воды, 18-21% белка, 1-3% жира, 1,7-2% экстракта азотного вещества, 
0,9-1,2% экстракта безазотного вещества, 0,8-1,0% минеральных солей, а также В, В2, В6, РР и других ви-
таминов. В мышечной ткани присутствуют все аминокислоты, необходимые для организма человека. 
Экстрактные вещества придает мясу аромат и улучшают функцию пищеварительных желез. 

Основным показателем качества мясной продукции является химический состав продукта. В таком 
случае этот показатель внутренних органов при определении качества мяса играет главную роль.  

Пищевая ценность мясных продуктов зависит от состава биологически важных пар, изменение при 
обработке влияет на качество готовой продукции.  

Каждое поголовье одногодки в опытной группе и контрольной группе по сравнению дает выгоду на                        
40 310 тенге или 44 % выше. 

Экономическая эффективность интенсивно выращенных в группе бычков (83,2%) по сравнению с мо-
лодняками в контрольной группе (66,7%) выше. 

Ключевые слова: мясные продукты, биохимический состав, химический состав, степень кормления, 
пищевая ценность, экономическое воздействие. 
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