
МОНГОЛ БОД МАЛЫН АШИГ ШИМ 

Монгол адуу: Монгол адуу нь нүүдлийн мал аж ахуйн нөхцөлд уналга 
эдэлгээнд ашиглахад тохирсон, эх газрын эрс тэс уур амьсгалд сайн зохицсон, 
ихээхэн тэсвэр хатуужилтай, харьцангуй жижгэвтэр биетэй болохыг судлаачид 
тогтоожээ.  

Монгол адууг уналга, эдэлгээнд ашиглахаас гадна мах, сүүг нь хүнсэнд, 
арьс ширийг нь ахуйн хэрэглээнд хэрэглэхийн зэрэгцээ хурдаар нь шилэн сонгон 
үржүүлж найр наадам, баяр цэнгэлийн үеэр уралдуулж ирсэн уламжлалтай.  

 

Зураг 1. Монгол Адуу 

 

Монгол улс адууны тоогоор Хятад, АНУ, Мексик, Орос, Бразил, Аргентины 
дараа 7-рт, 1000 хүнд ногдох адуугаар эхний байр эзэлдэг. Манай улс 2015 онд 
3294.6 мянга гаруй адуу тоолуулсан нь нийт малын 5.9 хувийг эзэлж байна.. 

Монгол орны адууны тоо толгойн 2015 оны тооллогын дүнг Аймаг тус 
бүрээр нь график 1-т үзүүлэв. 
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График 1. Адууны тоо толгой аймгаар, мян.толгой 

 Дээрх үзүүлэлтээс үзвэл адууны тоо толгой манай улсын бүх нутагт 
харьцангуй жигд тархсан, хангайн бүсэд 35.0%, баруун бүсэд 19.0%, төвийн 
бүсэд 23.0%, зүүн бүсэд 22%, Улаанбаатарт 1.0% тус тус байршиж байна. Энэхүү 
графикыг зураг 2-оос харвал. 

Зураг 2. Адууны тоо, аймгаар 

Адууны ашиг шим 

Манай улсын мал аж ахуйн нийт бүтээгдхүүний 10, махны 10.4 буюу 34.5 
мянган тонн, сүүний 7.0 хувь буюу 8.0 сая литрийг адууны аж ахуйгаас бэлтгэж 
байна. Нас гүйцсэн монгол адуу 360-380 кг жинтэй боловч сайн таргалсан үедээ 
400 гаруй кг жин татдаг. Монгол адууны махны нядалгын гарц 52-56 хувь, илчлэг 
чанар 2886-3000 ккал, адууны өөх нь ханаагүй тосны хүчлээр бaялаг, цусны 
даралт ихсэх, цусны хана хатуурах зэрэг өвчний эсрэг үйлчилгээтэй. 

Гүүний хоногийн саам зуны улиралд 7.5 литр. Жилд дунджаар 1.0-1.2 сая 
тн айраг үйлдвэрлэдэг зэрэг нь эмчилгээ сувиллын ихээхэн ач холбогдолтой. 
Жилд дунджаар 42.5 мянган тонн адууны мах бэлтгэсэнээс үйлдвэрийн аргаар 
12.0 мянган тонныг бэлтгэж 2.7 мянган тонн мах экспортолдог байна. Монгол улс 
3.3 сая орчим адуутай бөгөөд түүний дотор галбир, бие цогцос, тэсвэр хатуужил, 
хурдлах чадвар, ашиг шимийн онцлог ялгаатай Тэс, Дархад, Галшар омгийн адуу 
байдаг. 

Адууны ширны экспорт  

Битүү туурайтай мал (Адуу) шүлхий өвчин тусдаггүй гэдгээр нь адууны 
ширийг 1990 оноос 2014 он хүртэл 24 жилийн турш анхан шатны боловсруулалт 
хийлгүй давсалж экспортолдог байсан. 2014 оны 3-р сард экспортын гэрчилгээ 
олгодог МХЕГ нь гэрчилгээ гаргахаа зогсоосон. Түүнээс хойш Засгийн газрын 330 
тоот тогтоолоор 2014 оны 11-р сараас боловсруулаагүй адууны шир экспортлох 
асуудал үндсэндээ зогссон ба боловсруулсан шир экспортлох шаардлага 
тулгарсан байна. Манай орны үйлдвэрүүд энэ оны гуравдугаар сараас адууны 



арьсанд анхан шатны боловсруулалт хийж эхлээд байгаа ба өнөөдрийн 
байдлаар 3-5 үйлдвэр ажиллаж байна. 

 

График 2. Адууны арьс ширэн түүхий эд бэлтгэл, мян.ш 

2014 оны эцсийн байдлаар 232.8 мянган адууны шир бэлтгэсний дөнгөж 
64 мянга буюу 29 хувийг нь экспортолсон. Мөн 2015 онд 287.5 мянган адууны 
шир бэлтгэсэн. 

Адууны шир 

Адууны шир нь арьс, шир боловсруулах үйлдвэрийн нэг чухал түүхий эд 
юм. Адууны шир нь гутлын түрүүний хромон арьс, гутлын улны шир, булигаар, 
тоноглоын сур зэргийг хийхэд зохимжтой. Адууны ширний жин нь 1.5-28 кг, 
талбай нь 40-400 дм2, зузаан нь 1.2-6.0 мм тус тус байдаг. Нас гүйцсэн монгол 
адууны шир дунджаар 16-19 кг, 250.7-335.0 дм2 талбайтай. Адууны ширны зузаан 
дунджаар хондлойн хэсэгтээ 2.8+0.04 мм байдаг. 

Адуу өсөлт хөгжилтийн дагуу нас ахих тутам ширний жин талбай томрох 
бөгөөд эр адууны ширний хэмжээ эм адуунаас бас бүрдээ голдуу том байна (1-р 
хүснэгт). 

Адууны ширний жин, талбай 

1-р хүснэгт 

Үзүүлэлт 

Нойтон шир Ширний хэмжээ 

Ширний 
талбай, дм2 

Жин 
(кг) 

Сойлтын дараах 
амьдын жинд 

харьцуулсан хувь 

Урс 
(см) 

Өргөн 
(см) 

Даага 11.5 5.34 159.2 142.5 226.9 

Шүдлэн 17.8 6.82 180.2 149.0 268.6 

Хязаалан 17.9 6.91 183.1 152.9 279.9 

Бүдүүн гүү 17.0 5.60 184.5 166.5 307.1 

Морь 20.5 7.00 186.0 174.0 323.6 

Адууны шир нь чанарын хувьд үхрийн ширтэй ойролцоо боловч 
морфологи, гистологи бүтцийн хувьд онцлог ялгаатай. Адууны ширний өнгөн 
хөрсний зузаан 33.69±0.23 мкм буюу арьсы нийт зузааны 0.9 хувийг эзэлнэ.  

Адууны ширний сийрэгжилтийн хэмжээ нь үсний угаар 11.4%, тосны 
булчирхайгаар 10.5%, хөлсний булчирхайгаар 4.6% тус тус байна. Адууны 
хондлойн хэсгийн арьсны жинхэнэ хөрсний торлог давхаргад коллаген 
ширхэглэлийн багцууд янз бүрийн чиглэлд нягт сүлжилдэн арьсны гадаргууд 
57.9±1.0 хэмийг үүсгэн тогтдог байна. Торлог давхаргын коллаген ширхэглэлийн 
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багцын нарийн бүдүүний хэмжээ дунджаар 25.15±0.19 мкм. Тухайлбал, Адууны 
ширний жинхэнэ хөрсний хөхөнцөр давхраа нь арьсны нийт зузааны 40-45 орчим 
хувийг эзэлдэг болохыг судлаачид тогтоосон байдаг.  

Адууны хондлойн болон цээжин хэсгийн арьс нь харилцан адилгүй нягт, 
зузаантай, бүтцийн хувьд ялгаатай байдаг учраас үйлдвэрт 2 хэсэг болгон 
хувааж өөр өөр зориулалтаар боловсруулдаг. Хондлойн хэсгийн ширний зузаан 
нь цээжин болон хэвлийн хэсгийнхээс 1.5-2.0 дахин их нягт бүтэцтэй. Мөн янз 
бүрийн үүлдрийн адууны шир өөр хоорондоо эрс ялгаатай.  



Монгол тэмээ: Манай эриний өмнөх 1200-1700 жилийн тэртээгээс эхлэн Төв 
Азид хос бөхт тэмээн гөрөөс амьдарч байсан бөгөөд одоо ч манай улсын Алтайн 
цаад говьд зэрлэг тэмээ /хавтгай/ амьдарч байна. Монгол тэмээний онцлог нь 
говийн бүсэд бусад төрлийн малаас авдаг ноос, мах, сүү, арьс, шир, ажлын 
чадвар зэргийг ганцаараа төлөөлөн өгч чаддагт оршино. 

Зураг 3. Монгол Тэмээ 

Манай улсын өргөн уудам нутаг дэвсгэрийн 41.7 хувийг эзэлдэг говийн 
бүсэд улсын бүх тэмээний 70 шахам хувь нь байршсан байдаг. Монгол тэмээний 
тоо 1954 онд хамгийн олон буюу 895.3 мянгад хүрч байсан бол 1985 онд 559.0 
мянган, 1990 онд 537.5 мянга, 1995 онд 367.5 мянга, 2000 онд 315.5 мянга, 2005 
онд 254.2 мянга болон жилээс жилд цөөрсөөр байсан ба 2009 оноос тоо толгой 
нь бага багаар өссөөр 2015 оны эцсийн байдлаар 367.9 мянгад хүрсэн байна. 

Монгол орны тэмээний тоо толгойн 2015 оны тооллогын дүнг Аймаг тус 
бүрээр нь график 3-т үзүүлэв. 

График 3. Тэмээний тоо толгой аймгаар, мян.толгой 
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График 3-аас харахад Өмнөговь, Дорноговь, Дундговь, Баянхонгор, Говь-
алтай, Ховд, Увс, Өвөрхангай аймагуудад нийт тэмээний 84.0 хувь тархжээ. 
Бүсээр авч үзвэл нийт тэмээний 48.4 хувийг Төвийн бүсэд, 27.0 орчим хувийг 
Баруун бүсэд үржүүлж байна. Энэхүү графикыг зураг 4-өөс харвал. 

Зураг 4. Тэмээний тоо, аймгаар 

Ноосны ашиг шим 

Монгол тэмээний ноосны гарц нас, хүйсний байдлаас болж харилцан 
адилгүй байдаг. Нэг настай тэмээ 2647-2814 г, хоёр наст 3696-3923 г, гурван наст 
4595.2-4703 г, дөрвөн наст 4701-5162, зургаа ба түүнээс дээш насны ат 5285, 
ингэ 5228 г, бүдүүн буур 8135 г ноос өгнө.  

Тэмээ нь 2.6-8.1 кг ноосны гарцтайгаас 21.6-26.7 хувийг ширүүн ноос 
эзэлнэ. Тэмээний ноос нь сор үс, засвсрын үс болон ноолуураас тогтдог ба сор 
үс 5.1-5.6%, завсрын үс 20.8-25.3%, ноолуур 69.5-73.6%-г тус тус эзэлнэ. 
Тэмээний ноосний ширхэгийн голч сор үс 59.1-66.4 мкм, завсрын үс 30.7-44.9 
мкм, ноолуур 14.3-23.1 мкм байна. 

Сүүн ашиг шим 

Ингэний сүү, айраг бол эмчилгээний ач холбогдолтой, ялангуяа нялх 
хүүхдэд хамгийн тохиромжтой тэжээл болдог. Ингэний сүүнд хуурай бодис 
14.56%, тослог 5.65%, сүүний чихэрлэг 3.0%, үнс 0.67%, витамин С- 6.95 мг/л 
байдаг. Ингэний сүүний тослогийн хэмжээ зуны саруудад багасаж, харин өвөл 
хаврын саруудад /10-р сараас 3-р сар/ нэмэгддэгийг, мөн сүүний бусад 
бүрэлдэхүүн хэсгүүд, тухайлбал сүүний уураг, чихрийн хэмжээ саалийн 
хугацаанд нэлээд тогтвортой байхын хамт хуурай бодис 15.54%, тос 5.45%, уураг 
4.39%, саахар 4.76% байдгийг судалгаагаар тогтоожээ. 

 



 

Тэмээний шир 

Монголчууд өнө эртнээс тэмээний ширийг амьдрал ахуйдаа хэрэглэж 
ирсэн. Тухайлбал аргамж, сур, зэл мушгих, айраг, цагаан идээний борви, хөхүүр, 
дашмаг хийх, хөсөг, унааны тоноглолд хэрэглэх, гутал, ялангуяа өвчүүний сайрыг 
авч дэвтээж монгол гутал уллахад хэрэглэж иржээ. Гадаад орнуудад тэмээний 
ширээр хром, бухаар, булигаар, улны шир хий, бөхний ширийг гутлын өсгийний 
шир хийдэг байжээ. 

Тэмээ ба хавтгайн арьсны хамгийн зузаан хэсэг хүзүү, хомд байдаг. 
Хавтгайн арьсны нийт зузаан бууранд 5998.1 мкм байдаг бөгөөд эпидермис 
1.2%, хөхөнцөр давхраа 30.5%, торлог давхраа 68.3%, ингэнд дээрх дарааллар 
4530.4 мкм, 1.48%, 21.6%, 76.92%, шилбэтэд 3531 мкм, 1.11%, 23.75%, 75.14 
хувийг тус тус эзэлж байна. Хавтгайн арьс тэмээнийхээс зузаан байна. Үүнтэйгээ 
уялдаад арьсны давхаргуудын зузаан мөн адил илүү болохыг 2-р хүснэгтээс 
харж болно. 

Тэмээ ба хавтгайн арьсны зузаан (мкм) 

2-р хүснэгт 

Үзүүлэлт 
Хавтгай 

Буур n=2 Ингэ n=3 
Шилбэт 

n=2 

Арьсны нийт зузаан 5998.1±19.6 4530.4±15.2 3531±12.1 

Эпидермисийн зузаан  
Арьсны нийт зузаанд эзлэх 
хэмжээ % 

71.3±2.7 67.1±6.45 39.6±1.94 

1.20 1.48 1.11 

Дермийн зузаан 5926.8±20.2 4463.3±18.3 3491.4±12.3 

Хөхөнцөр давхаргын зузаан 
Арьсны нийт зузаанд эзлэх 
хэмжээ % 

1832.7±8.4 1024.5±11.9 850.45±10.5 

30.50 21.60 23.75 

Торлог давхаргын зузаан 
Арьсны нийт зузаанд эзлэх 
хэмжээ % 

4039.9±16.7 3639.3±20.5 2690.9±18.3 

68.30 76.92 75.14 

Үзүүлэлт Тэмээ n=3 

Арьсны нийт зузаан 3814.4±20.1 3119.6±21.4 3175.2±18.3 

Эпидермисийн зузаан  
Арьсны нийт зузаанд эзлэх 
хэмжээ % 

34.86±14.3 33.7±10.4 33.3±8.6 

0.92 1.08 1.05 

Дермийн зузаан 3779.6±22.7 3085.9±34.6 3141.9±25.1 

Хөхөнцөр давхаргын зузаан 
Арьсны нийт зузаанд эзлэх 
хэмжээ % 

1009.54±35.3 812.0±17.2 840.9±14.5 

26.46 26.03 26.48 

Торлог давхаргын зузаан 
Арьсны нийт зузаанд эзлэх 
хэмжээ % 

2770.2±43.2 2273.9±76.8 2301.0±15.4 

72.62 72.89 72.47 

 

 Хүснэгтээс харахад тэмээ ба хавтгайн арьсны нийт зузаанд давхаргуудын 
эзлэх хувь ойроцоо байна. Мөн эпидермисийн зузаан нас дагаж нэмэгдэхээс 



гадна хүйснээс шалтгаалж байна. Тухайлбал, хавтгайн шилбэтийн эпидермис 
39.6 мкм байхад ингэд 67.1 мкм, бууранд 71.3 мкм болж өсөх боловч арьсны нийт 
зузаанд эзлэх хэмжээ төдийлэн нэмэгдэхгүй байна. 

 Тэмээний ширний жин, зузаан, талбайн хэмжээ нь тэмээний нас, хүйс, 
тарга хүчнээс хамаарч харилцан адилгүй байдаг. Тухайлбал 4-8 настай дунд 
тарга хүчтэй тэмээний жин ноосгүйгээр 24.2 кг, 8.5-9 настай дундаас дээш тарга 
хүчтэй тэмээний шир, 27.2 кг, 5-12 настай тэмээний нойтон шир 27.1 кг байдаг.  

  



Монгол үхэр: Төв Азийн өргөн уудам нутагт эрт дээр цагт амьдарч байсан Тур 

хэмээх зэрлэг үхрээс өнөөгийн Монгол, Халимаг, Киргиз, Тува, Буриад, Якут үхэр 
үүссэн ажээ. Бидний өвөг дээдэс шинэ чулуун зэвсгийн эцэс, хүрэл зэвсгийн эхэн үеэс 
зэрлэг үхрийг гаршуулсан бөгөөд Хүннү гүрний үе буюу одоогоос 2000 гаруй жилийн 
тэртээд бэлчээрийн сонгодог үхрийн аж ахуй хэлбэршин тогтсон байжээ.  

Зураг 5. Монгол үхэр 

Бэлчээрийн 100 га талбайд тооцож үзэхэд өндөр уулын бүсэд 1027, ойт-
хээрт 2633, тал-хээр, их нууруудын сав газарт 275, говийн бүс нутагт 34 толгой 
үхэр ноогддог. Далайн төвшнөөс 2000 м –ээс дээшхи уулархаг нутагт сарлаг 
зонхилон оршино. 

Монгол орны үхрийн тоо толгойн 2015 оны тооллогын дүнг Аймаг тус 
бүрээр нь график 4-т үзүүлэв. 

График 4. Үхрийн тоо толгой аймгаар, мян.толгой 

Манай орны байгаль, газар зүй, экологийн нөхцлөөс хамааран үхрийн 
тархалт өндөр уулын бүсэд 27.6, ойт хээрийн бүсэд 25.2, тал хээрийн бүсэд 28.8, 
их нуурын хотгор, Алтайн бүсэд 12.5, говийн бүсэд 5 хувийг эзлэн үржүүлж байна. 

Энэхүү графикыг зураг 6-аас харвал. 
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Зураг 6. Үхрийн тоо, аймгаар 

Монгол үүлдрийн үхэр нь жилийн 4 улиралд соргог бэлчээрээс олон янзын 
ургамлаар идээшилж тарга хүчээ богино хугацаанд нөхөн авдаг. Манай улс 2015 
оны байдлаар 3779.5 мян.толгой үхэртэй байна. Дөрвөн үхэр тутмын нэг нь 
сарлаг хайнаг, гурав нь нутгийн монгол үхэр юм. Сүүний болон сүү-махны 
хосолмол, махны чиглэлийн цэвэр, эрлийз үхэр 1-2 хувийг эзэлнэ.  

Манай улсад: 
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График 5. Монгол орны үхрийн үүлдэрүүд. 

Монгол үүлдрийн үхэр нь маш чийрэг бие цогцостой, хөнгөн бат бэх 
ясжилттай, өвчин эмгэгт өртөх нь ховор бөгөөд тэсвэртэй, соргог сэргэлэнгийн 
зэрэгцээ номхон дөлгөөн ааш зантай. Сүрэглэх, хоорондоо ижилсэх , үрсэх, үр 
төлөө хамгаалах чадвар, зөн совин сайн хөгжсөн.  



Монгол үхрийн арьсны үст давхраа зузаан нягт, үсний булцуут уг нь торлог 
давхрыг хүртэл гүн суусан тул хүйтний улиралд урт өтгөн хялгас, хөөвөр ургаж 
биеийн дулааныг хадгална. Хүрэн улаан, бидэртэй хүрэн зүс зонхилох боловч 
ухаа ягаан, хар, бөөр алаг зүс нилээд тохиолдоно.  

Монгол үхрийн биеийн жин тухайн жилийн өвөлжилт, зуншлагын байдлаас 
хамааран харилцан адилгүй байдаг ч дунджаар ойт-хээрийн бүсэд нас гүйцсэн 
бух 360-400 кг, үнээ 280-320 кг, эр шүдлэн 200-230 кг, охин шүдлэн 180-200 кг, эр 
бяруу 140-170 кг, тугал эхээс төрөхдөө 16-18 кг, 6-7 сартайд 70-100 кг байна. 
Алтайн уулархаг нутаг, говийн бүсийн монгол үхэр арай бага жинтэй, Дорнод, 
Сүхбаатар, Хэнтий, Төв аймгийн үхэр бусад нутгийнхаас 15.0-20.0 хувь илүү 
жинтэй байна. Үхрийг бэлчээрээр оторлон таргалуулахад жингээ нас нийлсэн 
үхэр 30-45%, өсвөр үхэр 60-80%-иар нэмэгдүүлж тураг мах, өөхний гарц 52.0-
57.0% -д хүрнэ. Монгол 5 настай 450 кг жинтэй шарны тураг мах 243.0 кг, дотор 
өөх 20.6 кг, шир 28.0 кг, 3 настай 368 кг жинтэй шарны тураг мах 182.0 кг, дотор 
өөх 18.4 кг, шир 25.2 кг эдгээрийн 1 кг махны илчлэг чанар 2300-2600 ккал байна. 

Үнээний саалийн хугацаа дунджаар 180-210 хоног үргэлжилж 600-800 л 
сүүтэй байх бөгөөд үүний тал хувийг тугал нь хөхнө. Маллагаа, тэжээллэгийг 
сайжруулан хайдагшуулан саахад 1000-1300 л саам авч болно. Хавар эрт 
тугалласан үнээний саам урт, зун тугалласан үнээнийх богино бөгөөд намар орой 
бэлчээрийн ургамлын сөл тасарч, хүйтрэх үеэр сүү нь татарч ширгэдэг. Монгол 
үнээний сүү өтгөн, дунджаар тослог 4.3%, уураг 3.5%, чихэрлэг 4.8%, эрүүл 
дэлэнтэй үнээний сүүний цахилгаан дамжуулах байдал 4.0-4.4 Sm/см байна.   

Үнээний шир 

Үхрийн ширээр гутлын улны шир, булигаар, бухаар, хром, гутлын дотрын 
илэг, техникийн зориулалтаар машин тоног төхөөрөмжийн туузан дамжуурга, 
жийргэвч, тоноглолын сур, суран эдлэл, буу, дуран, хутганы гэр, хуй, тэлээ зэрэг 
маш олон нэр төрлийн зүйлийг хийдэг. Үхрийн шир нь таваар технологийн шинж 
чанар сайтай, нэр төрлийн хувьд олон ангилалд хамаарагдах тул арьс ширэн 
түүхий эдийн гол төрлийг бүрдүүлдэг. 

 Манай орны 2006 оноос 2015 он хүртэлх үхрийн арьс ширэн түүхий эд 
бэлтгэлийг харвал 

 

График 6. Үхрийн арьс ширэн түүхий эд бэлтгэл, мян.ш 
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 Монгол үхрийн ширний чийг 63.3, уураг 30.1, тос 4.6, үнс 2.0 хувийг тус тус 
эзэлдэг. Үхрийн ширний нийт хуурай бодисын 90-95 хувийг уургийн бодис эзэлдэг 
бөгөөд 93.1 хувийг дермийн уургийн бодис, 98.1 хувийг коллаген, 0.02-0.09 хувийг 
эластин болон ретикулин уураг, 0.13-0.70 хувийг муцин болон мукойд  уураг, 
0.37-5.68 хувийг альбумин болон глобулин уураг тус тус эзэлдэг. 

 Ширний жин үхрийн амьдын үеийн жингээс хамаарч өөрчлөгддөг. Ширний 
зузаан малын үүлдэг, нас, хүйс, тэжээллэг арчилгааны онцлог, ширний байршил 
зүйн хэсгээм хамаарч өөрчлөгдөнө. Ялангуяа арьс, ширний чанарт тэжээлийн 
нөлөө наснаас илүү ач холбогдолтой. 

Үхрийн ширний таваарын үзүүлэлт малын үүлдэр, наснаас хамаарч өөрлөгдөх 
нь 

3-р хүснэгт 

Үзүүлэлт 

15 сартай 18 сартай 

Симмен 
таль 

Талын 
улаан 

Симмен 
таль 

Талын 
улаан 

1. Нядалгын өмнөх жин (кг) 329.4 309.4 369.0 354.0 

2. Ширний жин (кг) 21.0 23.4 31.5 23.0 

3. Ширний талбай (дм2) 391.4 256.2 388.2 347.7 

4. Ширний зузаан (мм) 
        Хондлойд 
        Хүзүүнд 

 
4.12 
2.44 

 
3.74 
2.26 

 
4.70 
3.34 

 
3.94 
2.58 

 

 Сүүний чиглэлийн үүлдрийн үхрийн шир, хосолмол ашиг шимтэй болон 
тэдгээрийн эрлииз үхрийн ширнээс хөнгөн, нимгэвтэр, талбай багатай байдаг. 

 Монгол үхрийн ширний үсний булцууны суулт гүн, нэгж талбайд байх үсний 
тоо олон учраас ширний бат бөх чанар буурах үндэс болдог учраас Монголд 
үхрийн шинж чанарт тохирсон боловсруулалтын технологи хэрэглэх 
үйлдвэрлэлийн зөвлөмж гарсан. Монгол үхрийн ширний торлог давхрааны 
коллаген ширхэглэлийн багцууд хондлойн хэсэгтэйй 50-90 градусын өнцгөөр 
жишүү, дөрвөлжин ромбо хэлбэрийг үүсгэн байрлана. Нас бие гүйцсэн монгол эр 
үхрийн жин 20.3±11 кг, талбай 260.6±1.7 дм2 тус тус байна. 


