
Nowoczesny chów bydła mięsnego

Opracowanie: 

Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa 

Sekcja Produkcji Zwierzęcej 



Chów bydła mięsnego

 W Polce w minionym wieku produkcja wołowiny oparta była w większości na rasach

mleczno–mięsnych o dobrej wartości opasowej i rzeźnej.

 W ostatnich latach w wyniku holsztynizacji krajowego pogłowia bydła jakość

produkowanej wołowiny zdecydowanie się pogorszyła i nie w pełni satysfakcjonuje

konsumentów.



 Bydło rasy HF w stosunku do ras mięsnych i ich mieszańców charakteryzuje się:

• zdecydowanie gorszymi parametrami rzeźnymi

• gorszymi parametrami jakościowymi 

 Obecnie 88% krajowej produkcji wołowiny trafia na eksport

Chów bydła mięsnego

Spożycie wołowiny w 

2017 r.

=

2,5 kg/mieszkańca

Spożycie wołowiny w 

latach 80.
=

19 kg/mieszkańca



 Wołowina jest mięsem zdecydowanie trudniejszym do 

przygotowania niż drób czy wieprzowina, ale jest mięsem 

kulinarnym o wysokich walorach dietetycznych i 

smakowych. 

 Mięso wołowe powinno być soczyste, kruche, delikatne, 

lekko przerośnięte tłuszczem śródtkankowym. 

 Właściwe walory kulinarne zachowuje mięso z młodego 

bydła, które przed ubojem osiągnęło optymalną dla danej 

rasy wartość rzeźną. 

 Rasy bydła mięsnego dają zdecydowanie lepszy smak 

mięsa. 

 Wołowina jako mięso elitarne jest droższa w produkcji, ale 
bardzo pożądana w żywieniu człowieka. 

Chów bydła mięsnego



 Polska charakteryzuje się dobrymi warunkami przyrodniczymi do chowu bydła 

i produkcji wołowiny.

 Uprawa roślin pastewnych wykorzystywanych w żywieniu bydła nie napotyka 

większych ograniczeń. 

 Występujący u nas klimat umiarkowany uważany jest 

za najkorzystniejszy do chowu bydła. 

 Gospodarstwa prowadzące chów bydła 

mięsnego są mocno zróżnicowane pod 

wzglądem potencjału produkcyjnego, 

stosowanych technologii i skali produkcji. 

Chów bydła mięsnego



 Województwo podkarpackie posiada bardzo dobre warunki do chowu bydła, ze 

względu na duży areał trwałych użytków zielonych oraz niewykorzystane budynki 

inwentarskie. 

 Trwałe użytki zielone zajmują 34% w strukturze użytków rolnych województwa 

a racjonalne ich wykorzystanie możliwe jest jedynie przez zwierzęta trawożerne.

 Często gospodarstwa z chowem bydła mlecznego napotykają na trudności związane z: 

produkcją mleka, 

• wysokimi wymaganiami sanitarno–weterynaryjnymi, 

• ograniczonymi zasobami siły roboczej 

• wysokimi nakładami związanymi z pozyskiwaniem i schładzaniem mleka

• niską opłacalnością produkcji. 

Chów bydła mięsnego - Podkarpacie



 Województwo podkarpackie 

ma jeden z najniższych 
wskaźników obsady sztuk bydła 

na 100 ha użytków rolnych -

Polska 42,3 sztuk, a 

województwo podkarpackie 

14,6 szt. 

 Pogłowie bydła na 

Podkarpaciu wynosi 80,4 tys. 

szt. i stanowi zaledwie 1,3% 
pogłowia krajowego. Pogłowie 

krów wynosi 44,5 tys. szt. i 

stanowi 2,0% pogłowia 

krajowego. 

Chów bydła mięsnego - Podkarpacie



 Rolnik, który chce rozpocząć chów bydła mięsnego winien 
skontaktować z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów

Bydła Mięsnego celem pozyskania informacji, z jakich 

źródeł nabyć wartościowy materiał hodowlany.

 Pozyskiwane zwierzęta do chowu lub hodowli powinny:

• pochodzić z gospodarstw o ustalonym 

statusie epizootycznym, 

• być wolne od chorób, 

• posiadać dokumenty hodowlane  

• posiadać świadectwa zdrowia wystawione 

przez lekarza weterynarii. 

Rozpoczęcie chowu i hodowli



 W Polsce organizacją zrzeszającą hodowców bydła mięsnego jest Polski Związek 

Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego /PZHiPBM/. 

 PZHiPBM działa na podstawie ustawy z 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie 

zwierząt gospodarskich (Dz. U. nr 133, poz. 921) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i 

Rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2008 r. (Dz. U. nr 122 poz. 787), które upoważnia do:

• prowadzenia oceny wartości użytkowej, 

• publikowania wyników, 

• prowadzenia systemu teleinformatycznego w zakresie oceny bydła mięsnego. 

Rozpoczęcie chowu i hodowli

Związek prowadzi księgi hodowlane, w których rejestrowane 

i wpisywane są zwierzęta hodowlane, ich pochodzenie, wyniki oceny wartości 

użytkowej oraz informacje o hodowcach i właścicielach



Księga hodowlana

 Księga hodowlana danej rasy dzieli się na 

główną oraz wstępną.

 Część wstępna prowadzona jest tylko dla 

krów i jałówek. 

 Część główna prowadzona jest dla krów, 

jałówek i buhajów. 

 W części głównej prowadzona jest dla krów 
i buhajów klasa Elita.  

 Zwierzę czystorasowe winno posiadać 

minimum 93,75% genotypu rasy mięsnej. 



Znaczenie buhaja 

 Prawidłowo prowadzona praca hodowlana w stadzie bydła mięsnego wymaga 
wyboru do rozrodu najlepszych zwierząt. 

 Pomocnym narzędziem w tym zakresie jest ocena ich wartości użytkowej 
i hodowlanej. 

 W stadzie mięsnym szczególny nacisk kładzie się na ocenę buhajów przeznaczonych 
do rozrodu. 

 Poprzez genotyp ojcowski przekazywane są na potomstwo główne cechy 
determinujące:

• eksterier

• tempo wzrostu

• wykorzystanie paszy  

• jakość uzyskiwanych tusz



Dobór ras
 Rasy bydła mięsnego cechują się dużą różnorodnością pod względem: 

• kalibru, 

• łatwości wycieleń, 

• okresu dojrzewania, 

• otłuszczenia tuszy, 

• tempa wzrostu, 

• intensywności żywienia, 

• wymagań środowiskowych, 

• wydajności i cech mięsa. 

 Wg wyboru hodowców w naszym kraju rasa Limousine stanowi aż 72,0% pogłowia, rasa 

Charolaise 12,9%, Angus 4,8%, Hereford 4,2%, Simental 2,9%. pozostałe rasy 3,2% pogłowia krów 

mięsnych objętych kontrolą użytkowości. 

Nie ma jedynej idealnej rasy i to 

hodowca powinien wybrać sobie 

najlepszą rasę dostosowaną do 
danych warunków oraz swoich 

upodobań i oczekiwań. 
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Limousine Charolaise Angus Hereford Simental* pozostałe rasy

Procentowy udział poszczególnych ras w pogłowiu bydła 

mięsnego będącego pod oceną użytkowości

*Niski udział Simentala w strukturze ras mięsnych wynika z faktu, że bydło tej rasy oceniane jest 

w większości jako bydło mleczne, a jego udział w produkcji towarowej jest zdecydowanie 

większy.



Limousine



CHAROLAISE (CH)

 Największa pod względem kalibru i wagi francuska rasa 

wywodząca się z bydła roboczego.

 Na okres zimy Charolaise nabiera gęstszą okrywę włosową, 

w naszym klimacie w ciężkich warunkach zimowych 

powinny być utrzymywane w oborach.

 Płodność jest niższa niż u innych ras mięsnych, a ruje są 

trudniejsze do wykrycia,  zdarzają się trudne porody. 

 Wartość opasowa:  bardzo dobra, przyrosty dobowe 1200–1500 g. 

 Bydło wymaga intensywnego żywienia, lecz nawet opas do wysokich 

wag nie powoduje dużego otłuszczenia tuszy. 

Masa ciała

Krowa: 700-900 kg

Buhaj : do 1200 kg

Masa ciała cieląt przy urodzeniu

cieliczki: 40 kg

buhajki : 45-50 kg



CHAROLAISE (CH)

Przydatność do krzyżowania
-duża, mieszańce można opasać do dużej masy ciała bez ryzyka 

nadmiernego otłuszczenia tuszy.

Masa ciała mieszańców przy 

urodzeniu

-wysoka (35-45kg),

- duża głowa i rozbudowany zad.

Przebieg porodów
- średni, używać buhajów sprawdzonych na podst. łatwości ocieleń 

córek, monitorowanie porodów

Przydatność mieszańców do opasu
- bardzo duża, wysokie tempo wzrostu przy bardzo dobrym 

wykorzystaniu paszy, dobre umięśnienie

Wydajność rzeźna - wysoka (często powyżej 60%).

Jakość mięsa - wysoka, bardzo smaczne z niewielką zawartością tłuszczu.

Dobór krów mlecznych do 

krzyżowania

- tylko krowy wieloródki o dużym kalibrze, które nie miały kłopotów z 

ocieleniami.



Limousine /LM/
Ojczyzną bydła Limousine są centralne rejony Francji

 Jest to bardzo rozpowszechniona rasa mająca 
wiele zalet m.in. :

• zdolność przystosowania się do różnych warunków 

środowiskowych 

• łatwość wycieleń i duża żywotność cieląt 

• silny instynkt opiekuńczy krów mamek 

• bardzo dobre umięśnienie dające mięso o wyjątkowej 

smakowitości i niskiej zawartości tłuszczu 

• przeciętne wymagania żywieniowe

• przydatność do ekstensywnego chowu na otwartym 

powietrzu

• najlepszy, ze wszystkich ras instynkt stadny

Masa ciała

Krowa: 650-800 kg

Buhaj : do 1200 kg

Masa ciała cieląt przy urodzeniu

cieliczki: 35 kg

buhajki : 40 kg



LIMOUSINE (LM)

Przydatność do krzyżowania
bardzo duża, mieszańce można opasać do dużej masy ciała bez ryzyka 

nadmiernego otłuszczenia tuszy.

Masa ciała mieszańców przy 

urodzeniu

- średnia 32-38 kg,

- mała głowa ułatwiająca poród.

Przebieg porodów
na ogół łatwy, ale należy używać buhajów sprawdzonych na podstawie 

łatwości ocieleń córek, monitorowanie porodów.

Przydatność mieszańców do 

opasu

- bardzo duża, wysokie tempo wzrostu przy bardzo dobrym wykorzystaniu 

paszy, dobre umięśnienie,

Wydajność rzeźna
- bardzo wysoka (powyżej 60%), mały udział tłuszczu

i kości w tuszy, wysoki udział najcenniejszych wyrębów.

Jakość mięsa
bardzo wysoka, jasna barwa, mięso soczyste i kruche, z bardzo małą 

zawartością tłuszczu.

Dobór krów mlecznych do 

krzyżowania

wieloródki i jałówki, do krycia jałówek używać buhajów po których cielęta 

mają niższą masę ciała oraz sprawdzonych na podstawie łatwości ocieleń

córek.



Angus Galloway



Hereford (HH)
 średniej wielkości brytyjska rasa bydła mięsnego 

 doskonale przystosowana do trudnych i niesprzyjających 

warunków klimatycznych 

 bydło o łagodnym temperamencie 

 przebywając całą dobę na pastwisku nie wymaga w 

naszym klimacie budynków inwentarskich, a jedynie 

zadaszenia i osłony od wiatru

 w warunkach ekstensywnych doskonale wykorzystuje 

pasze gospodarskie gorszej jakości

 krowy - dobra płodność, łatwo się cielą, mięso  wysokiej 

smakowitości, marmurkowate, soczyste, lecz o wysokiej 

zawartości tłuszczu nie zawsze odpowiadające polskiemu 

konsumentowi.

Masa ciała

Krowa: 600 kg

Buhaj : 900 kg

Masa ciała cieląt przy urodzeniu

33-36 kg



HEREFORD (HH)

Przydatność do krzyżowania
- mała, nie zwiększa dobowych przyrostów masy ciała

- wczesne otłuszczanie mieszańców 

Masa ciała mieszańców przy urodzeniu - średnia (30-35kg).

Przebieg porodów
- bardzo łatwy, najczęściej porody samodzielne,

- monitorowanie porodów niekonieczne, ale wskazane.

Przydatność mieszańców do opasu

- bardzo duża do niskich mas końcowych (ok. 300kg),

- bardzo dobra jakość tuszy przy krótkim i mniej 

intensywnym systemie opasu

Wydajność rzeźna

- wysoka, powyżej 60% w zależności od systemu opasu oraz 

wieku ubijanych zwierząt,

- mały udział kości w tuszy.

Jakość mięsa

- bardzo wysoka, 

- mięso marmurkowate, soczyste i kruche, z dużą 

zawartością tłuszczu.

Dobór krów mlecznych do krzyżowania - można kryć jałówki i krowy o mniejszym kalibrze



Angus (AN i AR)

 bezrożne, łagodne bydło średniego kalibru

 porody łatwe, cielęta rodzą się małe z wąską głową

 wydajność mleczna nie jest wysoka, wystarcza do 

wykarmienia potomstwa. 

 Angusy charakteryzują się wysoką wydajnością 

rzeźną dochodzącą do 70% i małym udziałem kości w tuszy 

 duża zdolność adaptacyjna do warunków klimatycznych, 

 duża odporność na choroby

 dobre przystosowanie do ekstensywnego żywienia 
na ubogich użytkach zielonych. 

 mięso ma wysokie walory kulinarne i smakowe,

ale jest nieco przetłuszczone. 

Masa ciała

Krowa: 550-600 kg

Buhaj : 900 kg

Masa ciała cieląt przy urodzeniu

cieliczki: 28 kg

buhajki : 30 kg



ANGUS (AN, AR)

Przydatność do krzyżowania

- mała,

- nie zwiększa dobowych przyrostów masy ciała 

- wczesne otłuszczanie mieszańców.

Masa ciała mieszańców przy urodzeniu - mała ok. 30 kg.

Przebieg porodów
- bardzo łatwe po buhajach AN,

- łatwe po buhajach AR.

Przydatność mieszańców do opasu

- bardzo duża do niskich mas końcowych

- bardzo dobra jakość tuszy przy krótkim i  mniej 

intensywnym systemie opasu.

Wydajność rzeźna

- wysoka, powyżej 60% w zależności od systemu 

opasu oraz wieku ubijanych zwierząt,

- mały udział kości w tuszy.

Jakość mięsa
- bardzo wysoka, mięso marmurkowate, soczyste i 

kruche z dużą zawartością tłuszczu.

Dobór krów mlecznych do krzyżowania - można kryć jałówki i krowy o mniejszym kalibrze.



Galloway (GA)

 pierwotne bezrogie Szkockie bydło mięsne 

 łagodny temperament

 dobrze wykorzystuje gorsze, słabe pastwiska. 

 może być utrzymywana cały rok na pastwisku 

 bydło spokojne o łagodnym temperamencie 

 Krowy: dobra płodność, łatwo się wycielają,  

 cielęta charakteryzują się wysoką żywotnością. 

 Mięso bydła z tej rasy jest wyjątkowo smaczne,

soczyste, kruche i aromatyczne. 

Masa ciała

Krowa: 450-650 kg

Buhaj : 700-1000 kg

Masa ciała cieląt przy urodzeniu

35 kg



Highland (HI)

 Łagodny temperament, 

 bardzo dobra płodność i duża łatwość ocieleń

 duża opiekuńczość

 mleko zawiera dużo tłuszczu, co zapewnia dobrą 

żywotność cieląt 

 długowieczność, nierzadko użytkowane rozpłodowo 
są krowy 20-letnie

 dobrze znoszą surowe warunki klimatyczne,

 nadaje się do wypasu na terenach marginalnych 
i potencjalnych nieużytkach

Masa ciała

Krowa: 400-450 kg kg

Buhaj : 650 kg

Masa ciała cieląt przy urodzeniu

25-29 kg





Piemontese (PI)
 bydło średniego kalibru

 zdarzają się ciężkie porody a cielęta charakteryzują się 

słabszą żywotnością

 mamki posiadają bardzo dobrą mleczność i czasem 

w swojej ojczyźnie są dojone 

 bardzo dobre umięśnienie, często występuje hipertrofia 

mięśni

 tusza i mięso są bardzo chude, udział mięsa w tuszy jest 

wysoki 

 mięso ma wysokie walory smakowe i dietetyczne głównie 
z powodu niskiej zawartości tłuszczu i cholesterolu.

 często bydło to jest używane do krzyżowania towarowego 

z innymi rasami.

Masa ciała

Krowa: 600 kg

Buhaj : do 1000 kg

Masa ciała cieląt przy urodzeniu

cieliczki: 35 kg

buhajki : 40 kg



PIEMONTESE (PI)

Przydatność do krzyżowania
- bardzo duża, mieszańce można opasać do dużej masy ciała bez 

ryzyka nadmiernego otłuszczenia tuszy.

Masa ciała mieszańców przy 

urodzeniu

-średnia (32-38 kg),

- zaleca się monitorowanie przebiegu wszystkich porodów.

Przebieg porodów - na ogół łatwy ze względu na mniejszy kaliber rasy ojcowskiej.

Przydatność mieszańców do 

opasu

- bardzo duża, przeciętne tempo wzrostu ale wybitne umięśnienie, 

wypukłe profile i szerokie przekroje mięśni.

Wydajność rzeźna

-bardzo wysoka (nawet 62%), najwyższy udział mięsa w tuszy a 

najniższy udział tłuszczu i kości,

- najlepsze oceny poubojowe tusz wg systemu EUROP.

Jakość mięsa
- bardzo wysoka, jasna barwa, mięso soczyste i kruche, bardzo 

mała zawartość tłuszczu.

Dobór krów mlecznych do 

krzyżowania

- tylko krowy wieloródki o średnim kalibrze, które nie miały 

kłopotów z ocieleniami.



Belgijska biało-błękitna



Bielgijska biało-błękitna (BBB)

 rasa znana tzw. “podwójnego umięśnienia”

 szczególnie dobrze rozwinięta jest partia karku i grzbietu

oraz zadnia część z cechą podwójnej pośladkowości

 trudne porody

mięso o wybitnych walorach smakowych

 wydajność rzeźna buhajków ponad 67 %, a krów ok. 63 % 

 tusze BB w klasyfikacji EUROP uzyskują najwyższe oceny

mięso odznacza się bardzo małą zawartością tłuszczu,

wysoką jakością i dużą przydatnością kulinarną.

Masa ciała

Krowa: 700-900 kg

Buhaj : 1100-1200 kg

Masa ciała cieląt przy urodzeniu

cieliczki: 44 kg

buhajki : 48 kg



BELGIJSKA BIAŁO  BŁĘKITNA ( BB)

Przydatność do krzyżowania
-wybitna, mieszańce można opasać do wysokich wag bez ryzyka 

nadmiernego otłuszczenia 

Masa ciała mieszańców przy 

urodzeniu

-duża (35-45 kg),

-duża głowa i rozbudowany zad.

Przebieg porodów

-średni, używać wyłącznie buhajów sprawdzonych na podstawie 

łatwości ocieleń córek w krzyżowaniu towarowym,

- monitorowanie przebiegu wszystkich porodów. 

Przydatność mieszańców do opasu

-wybitna , wysokie tempo wzrostu przy bardzo dobrym 

wykorzystywaniu paszy, dobre umięśnienie, bardzo wypukłe profile 

i szerokie przekroje mięśni.

Wydajność rzeźna

-bardzo wysoka, najwyższy udział mięsa i tuszy a najniższy udział 

tłuszczu i kości 

- najlepsze oceny poubojowe tusz wg systemu EUROP.

Jakość mięsa
-wysoka, jasna barwa, mięso soczyste i kruche, z małą zawartością 

tłuszczu.

Dobór krów mlecznych do 

krzyżowania

- Tylko krowy wieloródki o dużym kalibrze, które nie miały kłopotów 

z ocieleniami.



Simental



Simental (SM)
 Pierwotnie simental użytkowany był trzykierunkowo jako 

bydło robocze, mleczne i mięsne, stąd pozostały mu 
masywne silne nogi, mocna konstrukcja, duży kaliber 
i dobre zdrowie

 bydło dobrze przystosowane do górskich pastwisk 

 bardzo dobrze wykorzystuje pasze objętościowe 

 mogą występować trudne porody 

 krowy mamki mają wysoką mleczność co powoduje wysokie 
przyrosty odsadków

 mięso o wysokich walorach kulinarnych, zwierzęta bardzo 
dobrze się opasają i mają wysoką wydajność rzeźną.  

 krowy mleczne dostarczają doskonały materiał do 

opasu i w województwie podkarpackim to rasa 

simentalska powinna być wykorzystywana do tworzenia 

stad bydła mięsnego. 

Masa ciała

Krowa: 700-800 kg

Buhaj : 1000-1200 kg

Masa ciała cieląt przy urodzeniu

cieliczki: 40 kg

buhajki : 45 kg



SIMENTAL (SM)

Przydatność do krzyżowania
- duża, mieszańce można opasać do dużej masy ciała bez ryzyka 

nadmiernego otłuszczenia 

Masa ciała mieszańców przy 

urodzeniu
- wysoka (35-42kg).

Przebieg porodów

- łatwy, po buhajach sprawdzonych na podstawie łatwości ocieleń

córek,

- średni, po buhajach linii mięsnych, monitorowanie porodów

Przydatność mieszańców do 

opasu

- bardzo duża, wysokie tempo wzrostu przy bardzo dobrym 

wykorzystaniu paszy. 

Wydajność rzeźna
- wysoka (ok. 58%), ale nie mniejszy udział kości w tuszy niż u 

opasów czarno – białych.

Jakość mięsa - wysoka.

Dobór krów mlecznych do 

krzyżowania

- tylko krowy wieloródki o średnim kalibrze, które nie miały 

w przeszłości kłopotów z ocieleniami.



Highland

Hereford

Salers

Angus

Piemontese

Limousin

Simental

Charolaise

Belgian Blue Rasy do 

intensywnego 

systemu chowu

Rasy do 

półintensywnego 

systemu chowu

Rasy do 

ekstensywnego 

systemu chowu



Rozpoczęcie hodowli

 Rozpoczynając chów bydła mięsnego, można zastosować różne warianty 

dojścia do docelowej produkcji w zależności od :

Sytuacji ekonomicznej gospodarstwa

 Istniejących zasobów gospodarstwa (posiadane zwierzęta)

 Chów możemy rozpocząć w oparciu o :

 Zakup jałówek lub krów mięsnych czystorasowych

 Własne stado krów mlecznych (krzyżowanie wypierające)

 Krzyżowanie towarowe 



Rozpoczęcie chowu w oparciu o zakup jałówek lub 

krów mięsnych czystorasowych
 najszybszy jednak najdroższy sposób rozpoczęcia hodowli

 w krótkim czasie uzyskuje się stado bydła mięsnego

 pierwsza sprzedaż opasów najwcześniej za 2 lata (gospodarstwo musi zatem posiadać 

środki na funkcjonowanie i rozwój) 

 w obrębie posiadanego stada wskazane jest prowadzenie selekcji, celem posiadania 

czystorasowego stada mięsnego o jak najlepszych cechach użytkowych 



Rozpoczęcie chowu w oparciu o stado krów mlecznych-

krzyżowanie wypierające

 Najtańszy ale długotrwały sposób uzyskania 

stada bydła mięsnego

 Sposób zalecany dla województwa 

podkarpackiego, gdzie utrzymywane jest 

głównie bydło mleczne i mleczno- mięsne

 W celu uzyskania u nowego pogłowia 

zadawalających cech mięsnych krowy 

mleczne inseminuje się nasieniem buhajów ras 

mięsnych 

 Mieszańce posiadają dobrą wydajność 

mleczną, zatem mogą odchować większą ilość 

cieląt zakupionych po odpojeniu siarą

Mieszańce powstałe

z krzyżowania krów mlecznych 

z rasą mięsną odznaczają się:

• wyższą masą ciała  

• szybszym tempem wzrostu

• lepszym wykorzystaniem pasz 

• wzrostem wydajności rzeźnej

• lepszą jakością mięsa



 Wybór rasy mięsnej użytej do krzyżowania zależy od :

• warunków konkretnego gospodarstwa 

• intensywności opasu 

• cech krów użytych do krzyżowania (np. łatwość wycieleń) 

• ilości trwałych użytków zielonych  

• preferencji hodowcy

Krzyżowanie wypierające



 Krzyżowanie wypierające konsekwentnie prowadzone ma na celu 

odtworzenie genotypu wybranej rasy mięsnej. 

 Zwierzęta uzyskane z krzyżowania wypierającego dobrze przystosowane 

są do lokalnych warunków środowiskowych. 

 W pokoleniu F3 występuje 87,5% przewaga genów nowej rasy mięsnej w 

stosunku do rasy wypieranej.

Krzyżowanie wypierające



Jałówka mleczna HF

Jałówka mieszaniec 50 %

Jałówka mieszaniec 75 %

Jałówka mieszaniec 87,5 %

Jałówka mieszaniec 93,75 %

Buhaj Limousin

Buhaj Limousin

Buhaj Limousin

Buhaj Limousin

F1

F2

F3

F4



Rozpoczęcie chowu w oparciu krzyżowanie towarowe

 najbardziej efektywny program hodowlany łączący w sobie produkcję mleka ze 
wzrostem ilości i jakości wołowiny

 system polecany dla gospodarstw mniejszych dysponujących niewykorzystanymi 

zasobami siły roboczej

 metoda wykorzystuje efekty dziedziczenia cech rodzicielskich oraz efekt heterozji

 w stadzie mlecznym około 80% krów inseminuje się rasą mleczną celem uzyskania 

własnego materiału hodowlanego, natomiast około 20% najsłabszych krów inseminuje się 

nasieniem buhajów ras mięsnych

 mieszańce stanowią dobry materiał do opasu

 uzyskane z krzyżowania jałówki nie mogą pozostawać do dalszego chowu w kierunku 

mlecznym



Hodowla w oparciu o krzyżowanie towarowe

 zalecaną rasą w tym systemie chowu jest rasa simentalska

 bardzo ważne przy inseminacji nasieniem rasy mięsnej jest 

zwrócenie uwagi na łatwość porodów, do krzyżowania 

należy używać nasienia buhajów które dają łatwe porody 

 krowy wieloródki dobrze wyrośnięte, które wcześniej nie 

miały problemów z wycieleniami można inseminować 

nasieniem buhajów dających większe cielęta

 przy krzyżowaniu towarowym ze względu na wysoką 

wydajność mleczną krowa może z powodzeniem 

wykarmić dodatkowe cielęta pochodzące z zakupu 

system hodowli pozwala na większą równowagę ekonomiczną gospodarstw, ale wymaga 
angażowania wysokich nakładów pracy 



Krzyżowanie towarowe 

 Założenia :

• 20% krów przeznacza się do 

krzyżowania towarowego

• 80% krów przeznacza się na remont 

stada 

 Zalety krzyżowania towarowego:

Poprawa wartości opasowej 

mieszańców :

• wyższe przyrosty m.c.

• lepsze wykorzystanie paszy

• lepsze umięśnienie

Lepsza wartość rzeźna mieszańców

• wyższy udział mięsa w tuszy

• niższe otłuszczenie

• lepsza jakość mięsa 

Mniejsze zużycie paszy na 1 kg 
przyrostu

Wyższa opłacalność opasu



Utrzymanie bydła mięsnego 

 Chów bydła mięsnego jest mniej kapitało i czasochłonny niż utrzymanie bydła 

mlecznego

 Najtańszym sposobem utrzymania bydła mięsnego jest system pastwiskowy  
z wypasem kwaterowym

 Zwierzęta przebywają cały czas na pastwisku, a w okresie niedoboru zielonki 

dokarmiane są kiszonką sianokiszonka lub sianem

 Niektóre z ras mięsnych mogą przebywać cały rok 

na wolnym powietrzu, należy zapewnić im osłonę 

przed uciążliwym wiatrem i słońcem

 Zwierzęta powinny być wcześniej odpowiednio 
przygotowane i zahartowane aby przed zimą zdążyły 

wytworzyć grubą i gęstą okrywę włosową



Zalety utrzymania w systemie pastwiskowym 

Mniejsze koszty 

utrzymania

Lepszy rozwój 

młodych zwierząt

Wpływa korzystnie na 
rozwój narządów 

rozrodczych, zwiększa 
zdolność rozrodczą

Wydłuża okres 

użytkowania i 

zdrowotność bydła

Wpływa korzystnie na 

przemianę materii 

zwierząt

Zwiększa 

odporność bydła 
na choroby



 bydło mięsne nie potrzebuje dużych i drogich inwestycji w budynki inwentarskie

 może być utrzymywane w naszych warunkach klimatycznych w prowizorycznych 

stodołach, wiatach i szopach

 budynki winny być proste i tanie, południowa ściana może być otwarta, a budynek nie 

musi posiadać izolacji termicznej 

 bydło, podobnie jak większość zwierząt, źle znosi przeciągi i wilgoć

Utrzymanie bydła mięsnego 



 Bydło mięsne może być również utrzymywane w oborach na uwięzi lub bezuwięziowo

 System uwięziowy:

• Może być stosowany w gospodarstwach o niewielkiej skali produkcji, które 

zrezygnowały z produkcji mleka lub gdy modernizacja obiektu jest ekonomicznie 

niecelowa

• Krowom należy zapewnić odpowiednią wielkość stanowiska i dobre warunki 

higieniczne 

• Cielęta powinny mieć zapewniony kojec grupowy przeznaczony do wypoczynku 

z dostępem do paszy treściwej i siana

• Zalecane jest aby cielęta miały nieograniczony dostęp do mleka matki i były 

uwalniane minimum 4 razy w ciągu doby na czas karmienia mlekiem

Utrzymanie bydła mięsnego 



 System bezuwięziowy

 Jeżeli zwierzęta przebywają w oborze to najlepiej aby była ona wolnostanowiskowa na 

głębokiej ściółce z podziałem na grupy zwierząt wg ich wagi

 Duże opasy płci męskiej ze względów bezpieczeństwa mogą być utrzymywane na uwięzi

 Przy wycieleniach zimowych i wczesnowiosennych cielęta przebywają razem z matkami od 

początku sezony pastwiskowego

 Po wyjściu na pastwisko cielęta nadal przebywają z matkami do zakończenia sezonu 

pastwiskowego

 Po zakończonym sezonie w oborach tworzy się osobne grupy jałóweczek i buhajków lub 

odsadki kierowane są do sprzedaży

 Zaleca się wydzielenie miejsca porodowego o pow. ok.9 m² ,w których mamka z cielęciem 

przebywa jeszcze minimum 7 dni po wycieleniu, aby noworodka odpoić siarą i celem 

nawiązania wzajemnego kontaktu

Utrzymanie bydła mięsnego 



 Bydło mięsne najlepiej czuje się, gdy ma swobodę poruszania się oraz możliwość 

przebywania w stadzie 

 Krowy mamki mają silny instynkt stadny i opiekuńczy, bardzo dobrze wychowują i chronią 

cielęta

 Bydło mięsne, szczególnie krowy mogą korzystać z gorszych włóknistych pasz oczywiście 

nie mogą one być spleśniałe czy zepsute

• Podstawową cechą chowu bydła mięsnego jest 

utrzymywanie cieląt wraz z matkami przez 6–8 miesięcy,

• przez pierwsze 2 miesiące cielęta żywią się prawie 

wyłącznie mlekiem matki 

• wraz z upływem czasu cielęta zaczynają pobierać coraz to

większe ilości pasz objętościowych, w sezonie pastwiskowym 

jest to zielonka a w okresie zimowym sianokiszonka 

lub kiszonka. 

Utrzymanie bydła mięsnego 



Terminy wycieleń

 Sezon zimowy – styczeń, luty

• Wycielenia w tym okresie powinny odbywać się 

w budynkach 

• Najkorzystniejszy termin ze względu na fakt, że krowy 

wychodzące na pastwisko dodatkowo zwiększają 

produkcję mleka, a cielęta w największym stopniu 

korzystają z pastwiska. 

• Cielęta uzyskują lepsze przyrosty, gdyż dłużej 

przebywają z matkami

• Jeśli gospodarstwo sprzedaje odsadki, to mają one 
najwyższą wagę, co rzutuje na opłacalność produkcji. 



 sezon wiosenny – marzec, kwiecień

• krowy cielą się jeszcze w budynkach, 

• cielęta są dobrze przygotowane do sezonu pastwiskowego

 sezon letni – maj, czerwiec

• łatwiejszy organizacyjne 

• urodzone o tej porze roku cielęta, tylko w niewielkim stopniu korzystają z pastwiska

• przyrost masy ciała w początkowym okresie pasienia pochodzi głównie z mleka 

wypijanego od matek

• okres przebywania z matkami jest krótszy, mniejsza również jest produkcja mleka od 

mamek (nie ma dwóch szczytów laktacji). 

Terminy wycieleń



Żywienie bydła mięsnego 



Budowa przewodu pokarmowego krowy

Odcinek przewodu 

pokarmowego

Pojemność całkowita

l %

żwacz 160 45

czepiec, księgi, trawieniec 92 26

jelito cienkie 66 18

jelito ślepe 10 3

okrężnica, prostnica 28 8

Razem 356 100



Krowa jest przeżuwaczem

Funkcje bakterii w żwaczu /ich masa 6,6 kg/

 rozkład włókna

 rozkład skrobi

 rozkład i synteza białka

Rola pierwotniaków w żwaczu /ich masa 2,2 kg/

 fermentacja skrobi

 zjadając bakterie poprawiają jakość białka



Bakteryjny rozkład składników paszy w żwaczu

 Ponad 50% suchej masy paszy

 rozkład 90% białka

 10 – 40% tłuszczu

 30 – 60% celulozy

 95% węglowodanów łatwo strawnych



Wymagania stawiane paszom dla bydła

W możliwie największym stopniu pokrywać zapotrzebowanie na 

energię, białko, sole mineralne i witaminy

 Być tanie, bo pasze stanowią 60 - 70% kosztów produkcji

 Dawać wysoki plon z jednostki powierzchni

 Umożliwiać zastosowanie pełnej mechanizacji

 Charakteryzować się wysoką strawnością aby ilość odchodów była 

możliwie najmniejsza 



Żywienie krów mamek 

 Przez większość miesięcy w ciągu roku krowy mamki żywi się głównie paszami 

objętościowymi

• w zimie kiszonką, sianem i słomą 

• latem na pastwisku 

 niewielki dodatek paszy treściwej  powinien być stosowany na okres rozrodu, gdy 
krowy maja najwyższe potrzeby pokarmowe

 pasze objętościowe gorszej jakości mogą być stosowane w okresie zasuszania

 w żywieniu krów mięsnych przyjmuje się zasadę, że pasze objętościowe dobrej 
jakości powinny pokrywać zapotrzebowanie krów na energię.



 W zależności od udziału energii oraz ilości i rodzaju białka 
w paszy objętościowej może zachodzić konieczność dodatku 
paszy treściwej. 

 Ilość i rodzaj pasz treściwych w dawce pokarmowej – ziarno 
zbóż, śruty poekstrakcyjne sojowa, rzepakowa, nasiona roślin 
bobowatych gruboziarnistych ustala się w zależności od 
udziału białka i energii w paszy objętościowej. 

 Ważną rolę w żywieniu bydła mięsnego stanowią składniki 
mineralne

• w lecie zaleca się stosować mikro i makroelementy 
z dodatkiem magnezu oraz lizawki solne

• w okresie późnej ciąży oraz we wczesnym okresie laktacji 
należy stosować dodatek witaminy A

Żywienie krów mamek 



Żywienie cieląt 

 W pierwszych tygodniach po urodzeniu wyłącznym pokarmem cielęcia jest mleko 

matki, które pokrywa zapotrzebowanie na składniki odżywcze i biologiczne oraz 

zapewnia dostarczenie ciał odpornościowych.

 Cielęta bezpośrednio po urodzeniu powinny pobrać ok. 2,5 l/szt. siary.

 Krowa mamka w zależności od rasy produkuje 6-10 kg mleka na dobę. 

 Cielęta wraz z wiekiem pobierają coraz więcej zielonki 

pastwiskowej.

 Cielęta przebywają razem z matką 6-8 miesięcy

i uzyskują wagę ok. 200-250 kg. 



 W razie niedoboru runi pastwiskowej należy stosować 

dokarmianie kiszonką lub sianokiszonką.

 W celu zwiększenia dziennych przyrostów masy ciała cieląt 

w okresie odchowu przy matkach należy dokarmiać je 

paszą treściwą.

 Pasza powinna być podawana w karmidłach, 

do których mają dostęp tylko cielęta.

 Dokarmianie cieląt paszą treściwą stosuje się 

również, gdy krowa produkuje zbyt mało mleka 

i kondycja cieląt zaczyna się pogarszać.

Żywienie cieląt 



Żywienie buhajków i jałówek mięsnych

 Po odsadzeniu buhajków i cieliczek od matek podstawę żywienia powinna stanowić 

wysokiej jakości pasza objętościowa soczysta. 

 Zwierzęta pochodzące z późnozimowych i wczesnowiosennych ocieleń , odsadzane od 

matek późną jesienią mają dobrze rozwinięte przedżołądki i mogą być żywione paszami 

gospodarskimi- kiszonką sianem, sianokiszonką i paszą treściwą. 

 Przejście z żywienia letniego na zimowe powinno się odbywać stopniowo przez co 

najmniej dwa tygodnie w celu adaptacji mikroflory żwacza do nowo wprowadzanych 

pasz. 

 W intensywnym opasaniu buhajków stosuje się kiszonkę z kukurydzy, sianokiszonkę oraz 

pasze treściwe. 



Przykładowa dawka pokarmowa dla krów mamek w okresie zimowym 

Rodzaj paszy Ilość paszy kg/dzień

Kiszonka z traw 28

Śruta jęczmienna 2

Poekstrakcyjna śruta rzepakowa 1

Dodatki wit.- min. 0,1

Przykładowa dawka pokarmowa dla buhajków w wadze 400 kg i przyroście 
dziennym ok. 1300 g

Rodzaj paszy Ilość paszy kg/dzień

Kiszonka z traw 19

Śruta jęczmienna 2,1

Poekstrakcyjna śruta rzepakowa 0,9

Kreda pastewna 0,02



Systemy opasu 

 Odpowiedni system opasu zależy od :

• Rasy i rodzaju zwierząt

• Bazy paszowej

• Ilości trwałych użytków zielonych

• Zasobów siły roboczej

W gospodarstwach dysponujących dużą 

ilością użytków zielonych a małymi 

zasobami siły roboczej preferowany jest 

opas ekstensywny. 

Gospodarstwa posiadające wysokie 

zasoby siły roboczej, budynków 
inwentarskich oraz gruntów ornych 

powinny prowadzić opas intensywny. 



 przyrosty dzienne powyżej 1100 g masy ciała za cały okres opasu

 cielęta często pochodzą z zakupu z gospodarstw mlecznych po odpojeniu ich siarą, 

ale również mogą to być cielęta własne ras mięsnych

 często stosowany system w  gospodarstwach zajmujących się produkcją mleka, gdzie 

opas bydła jest działalnością dodatkową 

 zwierzęta przez cały czas opasu utrzymywane są w budynkach

 żywienie oparte o pasze o dużej koncentracji składników pokarmowych (znaczny 

udział pasz treściwych)

 bardzo dobrą paszą energetyczną jest kiszonka z kukurydzy podawana do woli 

Systemy opasu – opas intensywny (alkierzowy)

Opas osiąga m.c. 
600 kg w wieku 

16-18 miesięcy



 drogi sposób mający zastosowanie w gospodarstwach, które nie mogą prowadzić 
wypasu na użytkach zielonych

 przyjmuje się zużycie 1% paszy treściwej na 100 kg masy ciała

 o opłacalności tego systemu decyduje relacja cen paszy treściwej do cen żywca 
wołowego

 Przykłady zalecanych ras: Charolaise, Błękitna Belgijska.

Systemy opasu – opas intensywny (alkierzowy)



 najekonomiczniejszy system produkcji młodej wołowiny

 oparty jest głównie na własnych paszach objętościowych z wykorzystaniem wypasu na 

użytkach zielonych

 w okresie zimowym podstawę stanowi sianokiszonka i dodatek pasz treściwych

 cielęta przebywają z mamkami na pastwisku, a po zakończeniu sezonu pastwiskowego 
są odsadzane w wieku 6–8 miesięcy i sprzedawane lub kierowane do dalszego 

intensywnego opasania

 przez ostatnie 6 miesięcy opasania otrzymują 4-5 kg paszy treściwej dziennie

 Przyrosty dzienne ok. 900 g

 Przykłady zalecanych ras: Hereford, Angus, 

Simental, Limousine, Piemontese.

Systemy opasu – opas półintensywny Opas osiąga m.c. 

600 kg w wieku 

18 - 20 miesięcy



 prowadzony głównie w gospodarstwach uczestniczących w programach rolno-

środowiskowych, oraz o dużej powierzchni użytków zielonych

 podstawową paszą jest zielonka pastwiskowa,

 w okresie zimowym zadaje się kiszonkę, sianokiszonkę 

 w tym systemie wykorzystuje się 2 sezony pastwiskowe

 przyrosty dobowe w granicach 650-750 g

 przez 3 ostatnie miesiące stosuje się dodatek pasz 

treściwych celem poprawy jakości mięsa.

 przykłady zalecanych ras : Highland, Galloway, Salers.

Systemy opasu – opas ekstensywny Opas osiąga m.c. 

550-600 kg w wieku 

24 - 27 miesięcy



Pasze stosowane w żywieniu bydła mięsnego

 Pastwisko wpływa na zdrowie i kondycję zwierząt oraz obniża

koszty żywienia 

 Pastwisko dobrej jakości może pokryć w całości

zapotrzebowanie krów na składniki pokarmowe

 Na pastwisku krowy powinny odbudować swoją masę ciała

i stworzyć rezerwy, z których mogą korzystać w okresie niedoboru pasz 

 W początkowym okresie wegetacji zielonka pastwiskowa zawiera dużo białka, 

składników mineralnych i witamin, natomiast mało włókna i energii, dlatego też należy 

podawać bydłu słomę lub siano

 Podczas całego okresu pastwiskowego należy podawać zwierzętom sól lizawkę 
wzbogaconą w dodatki witaminowo–mineralne

 Najmniej efektywnym systemem użytkowania pastwiska jest wolny wypas

PASTWISKO 

powinno stanowić 

podstawę 

żywienia dla 

bydła mięsnego



Najkorzystniejszym systemem wypasu jest wypas

kwaterowo dawkowany, przy którym następują

najmniejsze straty zielonki.

 Zalety wypasu kwaterowego:

• zapewnienie zwierzętom potrzebnej ilości 

paszy o wysokiej wartości pokarmowej;

• zapewnienie ciągłości żywienia zielonką 

nawet w okresach niedostatecznego 

tempa przyrastania runi;

• możliwość efektywnego nawożenia;

• stworzenie warunków do intensywnego 

odrastania runi;

• możliwość terminowego wykonywania 

takich zabiegów jak nawożenie, 

użytkowanie (spasanie) i pielęgnowanie.



 Dzienna dawka skarmianej zielonki wynosi ok. 10% m.c. zwierzęcia i zależy w dużym 

zakresie od jej smakowitości, a więc składu botanicznego oraz zawartości włókna.

 Krowa mamka z dobrej jakości zielonki pastwiskowej może wyprodukować 10–12 kg 

mleka bez dodatku paszy treściwej. 

 Zalecanym systemem jest całodobowe utrzymywanie na pastwisku krów mięsnych 

z cielętami i jałowizną. 

 Bydło musi mieć zapewniony stały dostęp do wody oraz osłonę przed silnym 

nasłonecznieniem np. drzewa lub zakrzaczenia. 

 W okresie niedoboru zielonki (pod koniec okresu wegetacji) zwierzętom należy 

zabezpieczyć na pastwisku siano lub sianokiszonkę. 

Pastwisko w żywieniu bydła mięsnego



 Zielonkę przeznaczoną na siano lub sianokiszonkę należy zbierać 

we wczesnych fazach. tj. początkowej fazie kwitnienia roślin 
motylkowych i na początku kłoszenia traw. 

 Stosowanie kiszonek i sianokiszonek jest bardziej ekonomicznie 

uzasadnione niż produkcja siana

 W gospodarstwach mniejszych doskonałą formą konserwacji jest 

sianokiszonka w formie balotów.

 Jest to droższy sposób konserwacji, lecz mniejsze są straty związane 

z wybieraniem kiszonki oraz wygodna forma skarmiania na 

pastwisku w końcowym okresie niedoboru zielonki.

 Sianokiszonkę należy sporządzać z traw przewiędniętych o 
zawartości suchej masy około 35%.

Pasze stosowane w żywieniu bydła mięsnego



 siano również jest cennym komponentem w dawkach pokarmowych bydła

 zdarzają się przypadki przesuszenia zielonki i wówczas produkcja siana jest 

najkorzystniejszym rozwiązaniem

 siano w żywieniu, podobnie jak słoma powodują zwiększenie pobrania suchej masy 

i poprawę struktury dawki pokarmowej 

 wartość pokarmowa słomy zależy od rośliny, z której pochodzi, w żywieniu lepsza jest słoma 

jęczmienna i owsiana jako bardziej miękka

 słoma przeznaczana na paszę dla bydła powinna być dobrej jakości, niespleśniała i 

nieporażona grzybami, przechowywana pod zadaszeniem

 gospodarstwa, które nie dysponują dużym areałem użytków zielonych mogą sporządzać 

kiszonkę z kukurydzy, nie zapominając o dokładnym jej ubiciu i rozdrobnieniu każdego 

ziarniaka.

Pasze stosowane w żywieniu bydła mięsnego



 Większe zapotrzebowania pokarmowe niż krowy mamki mają intensywnie rosnące młode 
zwierzęta.

 Cielęta i młodzież winny otrzymywać pasze treściwe w zależności od:

• rasy, 

• intensywności odchowu  

• okresu opasu 

 Podstawowym komponentem pasz treściwych jest ziarno zbóż również kukurydzy, otręby, 
poekstrakcyjna śruta sojowa i rzepakowa wzbogacone dodatkami witaminowo–
mineralnymi. 

 produkty uboczne przemysłu rolno–spożywczego również mogą być wykorzystywane 
w żywieniu bydła mięsnego (młóto browarniane, melasa, wysłodki, wytłoki owocowo–
warzywne), ze względu na koszty transportu najlepiej gdy są dostępne w bliskim sąsiedztwie 
gospodarstwa.

Pasze stosowane w żywieniu bydła mięsnego



 Przy żywieniu istotne znaczenie ma:

rasa zwierząt, intensywnego żywienia wymagają np. CH, LM, PI, BB

wiek

okres tuczu 

stan fizjologiczny 

Odpowiednie żywienie bydła mięsnego

zwierzęta żywione zbyt 

intensywnie nadmiernie 
się otłuszczają

zbyt skąpe żywienie nie 

wykorzystuje w pełni potencjału 
genetycznego bydła mięsnego, 

powodując gorsze umięśnienie 

i niższe klasy jakościowe 



 Nadmierne odkładanie tłuszczu powoduje wyższe zużycie energii w paszach i jest 

ekonomicznie nieuzasadnione. 

 Rasy późno dojrzewające mają większą zdolność odkładania białka nawet przy 

wyższej masie ciała. 

 optymalne przyrosty dzienne opasanych buhajków winny wynosić 900–1100 g, co 

zapewnia bardzo dobrą jakość mięsa bez nadmiernego otłuszczenia. 

 Dla buhajków mieszańców rasy mlecznej z rasą mięsną optymalna waga kończenia 
opasania powinna wynosić ok. 600 kg

Starsze zwierzęta szczególnie 

wcześnie dojrzewające przy 
intensywnym żywieniu nadmiernie 

się otłuszczają

U młodych osobników 

przyrost wagi następuje 
głównie poprzez wzrost 

tkanki mięsnej

Odpowiednie żywienie bydła mięsnego



Wołowina- samo zdrowie 

 Lepszą jakość konsumpcyjną i wyższą biodostępność składników odżywczych 

charakteryzuje się wołowina ze zwierząt utrzymywanych w systemie pastwiskowym 

 Zróżnicowana zawartość składników odżywczych i wartość energetyczna 

poszczególnych elementów kulinarnych wołowiny daje duże możliwości spożywania 

tego cennego mięsa i urozmaicania diety przez każdego konsumenta.



Podział tuszy wołowej
1. Szyja- mięso z dużą zawartością tłuszczu. Do wywarów i do potraw z mięsa mielonego

2. Karkówka- dolna część podgardle. Do gotowania 

wywarów, gulaszów i potrawek

3. Łopatka- na zrazy. Można z niej przyrządzać potrawy

mielone

4. Szponder- zawiera dużo tłuszczu i włókien. Do rosołu, 

wywarów, potrawy mielone

5. Mostek- na rosół oraz do potraw duszonych i mielonych

6. Łata- na rosół oraz do potraw duszonych i mielonych

7. Rozbratel- jeden z lepszych kawałków, kruche i soczyste

na steki i pieczenie

8. Antrykot- kruche i soczyste idealne na steki i pieczenie

9. Rostbef- bardzo dobry kawałek tuszy. Zwarte soczyste i delikatne mięso. Doskonałe na steki i 

pieczenie



A- Polędwica- najlepszy kawałek wołowiny, na pieczeń lub steki

10. Rumsztyk- soczyste, kruche i lekko tłuste. Nadaje się na sztukę mięsa, do pieczenia i smażenia

11. Udziec- górna część udźca - soczysta i krucha jako potrawa pieczona lub smażona. 

Wewnętrzna część górnej części- czyli zrazówka – do pieczenia i na zrazy. Dolna część 

w daniach gotowanych i duszonych

B- Ligawa - zwarte mięso z udźca. Na zrazy i na steki

12. Goleń przednia – do gotowania wywarów

13. Goleń tylnia- do gotowania wywarów

14. Ogon- do przygotowywania wywarów na zupy 

Podział tuszy wołowej



marmurkowate

lekko strawne

wartościowe białka

wielonienasycone kwasy tłuszczowe

nisko kaloryczne

smakowite

kruche

soczyste

selen

żelazo

bioaktywne aminokwasy 

łatwo przyswajalne

cynk

wit. z grupy B

miedź

witamina D

witamina A witamina E

Kwas linolowy obniżający cholesterol

białka kolagenowe

Składniki odżywcze oraz walory mięsa wołowego



Jakość wołowiny

 Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego 

upowszechnia system produkcji wołowiny  QMP. 

• w systemie QMP na zasadzie dobrowolności mogą 

uczestniczyć gospodarstwa konwencjonalne 

i ekologiczne stosujące dobrą praktykę rolniczą

• QMP ma zagwarantować dla konsumenta podaż 

najwyższej i  powtarzalnej jakość wołowiny, a dla 

hodowcy wyższą cenę.

• System nakłada na producenta określone wymogi, 
podlega kontroli potwierdzonej stosownymi certyfikatami. 



System QMP - wymagania

 Dobór odpowiednich zwierząt do opasu

• Wybrane rasy mięsne

• Mieszańce MM – krzyżówki z rasami mięsnymi

 Bezuwięziowe systemy utrzymania

Grupowy system utrzymania

 Pełna kontrola nad żywieniem zwierząt 

• Zalecane żywienie paszami własnymi

• Pasze treściwe, mieszanki paszowe oraz dodatki muszą pochodzić od 

hodowcy/producenta, który jest członkiem systemu QMP



System QMP - wymagania
 Wiek uboju

• dla buhajów nie może przekraczać 16 miesięcy

• dla jałówek oraz wolców 24 miesięcy

 Waga WBC

• Dla buhajów i wolców 240 kg 

• dla jałówek 220 kg, 

 Tusze w klasyfikacji EUROP muszą osiągnąć co najmniej klasę O+ i otłuszczenie  min. 2

E U R O P



Dobrostan zwierząt 

 Żywienie i dobrostan bydła mięsnego to najważniejsze czynniki środowiskowe 
decydujące o efektywności produkcji mięsa. 

 Warunki utrzymania stworzone zwierzętom (np. dostęp do paszy, stały dostęp do wody, 

możliwość swobodnego przeżuwania w pozycji leżącej, brak zachowań agresywnych 

wobec innych osobników), decydują o ich dobrostanie. 

DOBROSTAN ZWIERZĄT

Stan pełnego zdrowia psychicznego i fizycznego zwierzęcia, 

gdy pozostaje ono w harmonii z otaczającym środowiskiem 

(Hughes, 1976)



5 wolności 
dobrostanu 

zwierząt

Wolne od 
głodu 

i pragnienia

Wolne od 
dyskomfortu

Wolne od bólu, 
urazów 
i chorób

Zdolne do 
wyrażania 

normalnego 
behawioru

Wolne od 
strachu i stresu



Dobrostan zwierząt

 Dla spełnienia dobrostanu zwierząt konieczne 

jest zapewnienie im :

• Świeżej wody i paszy pokrywającej ich 

potrzeby w zakresie zdrowia, wzrostu 

i żywotności

• Schronienia, wygodnego legowiska oraz 

optymalnych warunków środowiska

• Odpowiedniej profilaktyki, diagnostyki 

i ewentualnego leczenia

• Warunków, w których będą mogły wyrażać 

swoje naturalne zachowanie

• Eliminację czynników wywołujących stres



Dobrostan- wymogi 

 Minimalne warunki utrzymania zwierząt zostały określone w:

• rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie 

minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla 

których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.127, 

z późn. zm. ) w zakresie minimalnych warunków utrzymywania bydła, z wyjątkiem cieląt

• rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i 

sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy 

ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010 r. poz. 344, z późn. zm.) w 

zakresie minimalnych warunków utrzymywania cieląt. 



 Bydło może być utrzymywane w pomieszczeniach dla nich przeznaczonych lub w systemie 

otwartym. 

 Bydło, przebywając w systemie otwartym musi mieć możliwość ochrony przed 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi poprzez możliwość korzystania z zadrzewień, 

zakrzaczeń, zadaszeń lub prowizorycznych wiat dającym im ochronę przed wiatrem. 

 Bydło, jako zwierzęta stadne powinny mieć możliwość kontaktu wzrokowego z innymi 

osobnikami oraz mieć możliwość swobodnego ruchu dającego im możliwość kładzenia, 

leżenia i wstawania.

 Zwierzęta nie są wrażliwe na niskie temperatury,
ważne jest, aby nie było przeciągów, a stanowiska 

do leżenia były suche.

Dobrostan zwierząt



 Pomieszczenia, w których utrzymuje się bydło, oświetla się światłem sztucznym lub zapewnia 
dostęp do światła naturalnego. 

 Odchody zwierząt oraz niezjedzone resztki paszy 
usuwa się z pomieszczeń, aby uniknąć wydzielania 
się nieprzyjemnych zapachów i zanieczyszczania 
paszy i wody. 

 Pomieszczenia zabezpiecza się przed muchami 
i gryzoniami. 

 Bydło mięsne można utrzymywać na głębokiej ściółce. 

 W pomieszczeniach obieg powietrza, stopień zapylenia, 
temperaturę, wilgotność powietrza, stężenie gazów
utrzymuje się na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt. 

 Bydło nie mając stałego dostępu do paszy, musi być karmione co najmniej dwa razy dziennie 
paszą dostosowaną do ich wieku i stanu fizjologicznego. 

 Zwierzęta chore odłącza się od stada i utrzymuje w izolatce. 

Dobrostan zwierząt



 Do osiągnięcia wyższego poziomu dobrostanu 

wymagane są większe (nie określone w przepisach) 

wymiary stanowisk i powierzchnie utrzymania 

zwierząt uzależnione od masy ciała i kalibru 

zwierząt. 

 W przyszłości to konsumenci na hodowcach będą 

wymuszać przestrzeganie dobrostanu zwierząt. 

 Już obserwuje się tendencję do utrzymywania bydła 

na pastwiskach, utrzymywania cieląt przy matkach, 

grupowego utrzymania cieląt itd. Przykładem może 

być również fakt, że to konsumenci wymusili 
produkcję artykułów mleczarskich bez stosowania 
pasz zawierających GMO, pomimo iż koszty 

produkcji są  nieco wyższe. 

Dobrostan zwierząt

Tylko w pełni zdrowe 

zwierzęta utrzymywane 

w warunkach pełnego 

dobrostanu dostarczają 

wartościowy surowiec, 

z którego można uzyskać 

produkty w pełni 

zaspokajające oczekiwania 

konsumenta. 



Choroby bydła 

W przypadku bydła są to: 

• pryszczyca, 

• pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej, 

• księgosusz, 

• zaraza płucna bydła,

• choroba guzowatej skóry bydła, 

• gorączka doliny Rift,

• choroba niebieskiego języka, 

• wścieklizna, 

• wąglik, 

• gruźlica, 

• bruceloza, 

• enzootyczna białaczka bydła, 

• przenośne gąbczaste encefalopatie 
przeżuwaczy. 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt /Dz.U. z 2017 r. poz. 1855, z późn. zm./ w załączniku 
nr 2 określa wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi 

zwalczania. 



Obowiązki hodowcy- wystąpienie choroby zakaźnej

 niezwłoczne zawiadomienie Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu 

świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta);

 pozostawienie zwierząt w miejscu ich przebywania i niewprowadzanie tam innych zwierząt;

 uniemożliwienie dostępu osobom postronnym do miejsc, w których znajdują się zwierzęta,

 wstrzymanie się od zbywania produktów, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, 

środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych

 udostępnienie organom Inspekcji Weterynaryjnej zwierząt i zwłok zwierzęcych do badań

 udzielanie organom Inspekcji Weterynaryjnej wyjaśnień i podawanie informacji, które 

mogą mieć znaczenie dla wykrycia choroby i źródeł zakażenia.



Dokumentacja leczenia zwierząt

 Lekarz weterynarii wolnej praktyki opiekujący się 

danym stadem prowadzi dokumentację lekarsko –

weterynaryjną, w której wpisuje m. in.:

• gatunek i nr ewidencyjny zwierzęcia, 

• jednostkę chorobową, 

• zastosowane produkty lecznicze, 

• okres karencji, 

• wykonane zabiegi lecznicze, 

• zalecenia dla hodowcy

 Ewidencja leczenia zwierząt przechowywana jest 

przez lekarza weterynarii i posiadacza zwierzęcia 

przez okres 5 lat od dokonania w niej ostatniego 

wpisu. 

Każdy hodowca winien 

ściśle współpracować 

z lekarzem weterynarii 

w zakresie zdrowia zwierząt 

albowiem to lekarz wolnej 

praktyki zaleca 

odpowiedni program 

profilaktyki 



Profilaktyka chorób

 Zwierzęta wprowadzane do gospodarstwa powinny:

• pochodzić z hodowli o ustalonym statusie epizootycznym 

• być wolne od chorób, 

• posiadać dokumenty hodowlane oraz świadectwa zdrowia wystawione przez 
lekarza weterynarii.



Profilaktyka chorób
 Właściwe żywienie i dobrostan to najważniejsze czynniki profilaktyki chorób w stadach bydła 

mięsnego, decydujące w konsekwencji o efektywności produkcji mięsa 

 Kupując bydło o nieznanym statusie epizootycznym, ryzykujemy wprowadzeniem do stada 

nowych patogenów

 Każda sztuka przed przywiezieniem do stada powinna być przebadana w kierunku 

paratuberkulozy, IBR i BVD 

 Zasada ta ma sens, gdy znamy status zdrowotny własnego stada 

 Kupowane zwierzę należy dokładnie obejrzeć zwracając uwagę na wygląd, kondycję, zmiany 

skórne, kulawiznę, a u cieląt na zapalenie pępka 

Każdy program profilaktyki winien 
być oparty na dogłębnej analizie 

i być specyficzny dla danego 

gospodarstwa



 Profilaktyka to m.im. monitoring stanu zdrowotnego zwierząt

 Wychwycenie choroby na jej wczesnym etapie pozwala na szybką i skuteczną reakcję

 W każdym obiekcie powinna być izolatka przeznaczona dla zwierząt chorych

 Izolatka musi być myta i dezynfekowana po każdym pobycie zwierząt, a sprzęt używany 

w izolatce nie powinien być wykorzystywany do obsługi pozostałych zwierząt. 

Profilaktyka chorób



Monitoring cieląt

 Obserwacja ułożenia ciała podczas wypoczynku

 Obserwacja okolicy pępka

 Kontrola temperatury ciała (w odbycie nie więcej niż 39,5 °C)

 Obserwacja wycieków z okolicy nozdrzy

 Obserwacja okolic odbytu 

 Obserwacja gałki ocznej (zapadnięcia)

 Obserwacja okrywy włosowej i skóry



 Każdy obiekt powinien posiadać prosty program 

deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji. 

 Budynki powinny być zabezpieczone przed 

gryzoniami. 

 Najistotniejszym elementem profilaktyki jest 

okresowa dezynfekcja obiektu przy użyciu 

środków o szerokim spektrum działania 

posiadających właściwości grzybo-, bakterio-

i wirusobójcze. 

Profilaktyka chorób



Sposoby ograniczania rozprzestrzeniania się chorób

 Świadomy zakup zdrowego materiału hodowlanego posiadającego świadectwo 

zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii bądź cielęta pochodzące tylko 

z własnego gospodarstwa,

• status zdrowotny cielęcia powinien decydować o jego cenie: można zakupić ładne 

cielęta, które wyglądają na w pełni zdrowe, ale wystarczy, że spadnie odporność 

siarowa, pojawi się stres i dopiero wówczas wychodzą objawy zakażenia. 

• cielęta pochodzące tylko z własnego gospodarstwa są pewnym rozwiązaniem, 

ograniczają przywleczenie chorób do swojego stada, ale nie zawsze wpływa 
to korzystnie na opłacalność produkcji i szybki rozwój hodowli.



 Zdrowe matki cieląt

• Zakupując jałówki czy krowy do stada hodowca powinien sprawdzić ich status 

zdrowotny. 

Szczepienie krów matek

• młode trwale zakażają się w łonie matki, jeśli dojdzie do zarażenia do 120 dnia ciąży. 

• matka może być serologicznie ujemna (tzn. że podczas badań nie wykryte zostaną 

wirusy), a cielę będzie nosicielem choroby do końca życia. Kiedy zaszczepimy matkę, 

wytworzymy przeciwciała, które powstrzymają rozwój choroby. 

Sposoby ograniczania rozprzestrzeniania się chorób



 Metafilaktyka i profilaktyczne szczepienia

• Metafilaktyka polega na zaszczepieniu bydła na wszystkie, najczęściej występujące 

choroby, zanim jeszcze ma się pewność czy one w ogóle wystąpią.

 Bioasekuracja i zgłaszanie chorób do powiatowego lekarza weterynarii

• IBR i BVD MD to choroby podlegające obowiązkowi rejestracji

• Hodowca oraz lekarz weterynarii  mają obowiązek zgłosić taki przypadek do 

powiatowego lekarza weterynarii

• Bardzo ważne jest aby przed wejściem do obory były maty dezynfekcyjne nasączone 
odpowiednim środkiem,  które będą zapobiegać szerzeniu się chorób

Sposoby ograniczania rozprzestrzeniania się chorób



Wpuszczenie zwierzęcia 
wprost z transportu do 
posiadanego stada 

Nowy arsenał bakterii, 
wirusów, grzybów 

i pasożytów

Ograniczenie możliwości 
obserwacji zachowania, spożycia 

paszy, konsystencji kału

 Kwarantanna

• W trakcie odbywającej 

się kwarantanny należy 

dwukrotnie odrobaczyć 

zakupione zwierzę 
preparatami o różnych 

substancjach czynnych. 

Sposoby ograniczania rozprzestrzeniania się chorób



 Ograniczenie kontaktu z osobami spoza gospodarstwa 

i innymi zwierzętami

• Powinno się ograniczyć wizyty osób postronnych w swoim 

gospodarstwie. 

• Jeżeli zaistnieje konieczność odwiedzin na fermie można 

zabezpieczyć hodowlę przed chorobami: zakupić zestaw 

fartuchów i butów ochronnych dla osób postronnych oraz 

środek dezynfekcyjny do rąk, nie zapominając również 

o matach dezynfekcyjnych nasączonych dobrym 
środkiem.

• Nie należy pozwalać psom na swobodny dostęp do 

bydła

Sposoby ograniczania rozprzestrzeniania się chorób



Organizacja i efektywność chowu bydła mięsnego

 Niezbędnym warunkiem chowu bydła mięsnego jest jego opłacalność, ale opłacalność 

rozpatrywana w aspekcie całego gospodarstwa

 Należy w ekonomicznie uzasadniony sposób wykorzystać istniejące zasoby gospodarstwa:

• użytki zielone, 

• zasoby siły roboczej, 

• budynki, 

• park maszynowy  

• możliwe przysługujące płatności

 Rozwiązaniem na zwiększenie opłacalności w hodowli może być krzyżowanie towarowe krów ras 

mlecznych z buhajami ras mięsnych oraz wykorzystywanie w większym zakresie bydła rasy 

simentalskiej, w której krowa może wykarmić dodatkowe cielęta pochodzące z zakupu po 

odpojeniu siarą.

Utrzymywanie przez cały rok 

krowy mamki dającej jedno 

cielę mocno obciąża koszty 

produkcji wołowiny



 bydło mięsne może najlepiej wykorzystać pastwiska, odłogi i ugory

 wołowina jest mięsem drogim wręcz elitarnym, doskonałe walory smakowe i odżywcze 

dobrej wołowiny kompensują jej wysoką cenę

 Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi chowu bydła mięsnego w województwie 
podkarpackim może być:

• działanie dobrostan zwierząt 

• ,,zazielenienie’’ użytków rolnych, 

• dopłata unijna do krów i bydła, 

• dopłata samorządu województwa do naturalnego wypasu,

• alternatywa do produkcji mleka. 

Organizacja i efektywność chowu bydła mięsnego



Podkarpacki naturalny wypas

 Celem programu jest przywrócenie i wykorzystanie terenów przyrodniczo i krajobrazowo 

cennych do wypasu oraz wzrost pogłowia zwierząt trawożernych, szczególnie bydła, owiec, kóz 

i koni. 

 Celem jest również stworzenie i wypromowanie marki ,,podkarpacka wołowina”. 

 Ważne jest aby użytki zielone nie były tylko koszone a zielonka pozostawiona, ale żeby ta 

zielonka została skarmiona, a na użytkach zielonych wypasały się zwierzęta.

Dostrzegając pilną potrzebę wykorzystania rozległych powierzchni trwałych użytków 
zielonych w województwie podkarpackim oraz zahamowanie spadku produkcji 

zwierzęcej, Samorząd Województwa Podkarpackiego już od 2012 r.  realizuje program 

,,Podkarpacki Naturalny Wypas”. 



Alternatywne źródła białka w żywieniu bydła mięsnego

 Należy zwrócić szczególną uwagę na zwiększenie potencjału paszowego trwałych 

użytków zielonych poprzez np.:

• podsiew runi łąk i pastwisk roślinami bobowatymi drobnonasiennymi za pomocą 

nowoczesnych agregatów rozcinających darń i dokonujących siewu bezpośredniego

 Wzbogacona podsiewem roślinami bobowatymi ruń 

z przeznaczeniem na zielonkę, kiszonkę czy

sianokiszonkę pozwala na ograniczenie w dawce 

pokarmowej pasz treściwych wysokobiałkowych



ZIOŁA W  PROFILAKTYCE CHORÓB



Zioła w profilaktyce chorób zwierząt
naturalna ekologiczna alternatywa

 Zioła posiadają właściwości, mogące pozytywnie wpłynąć na stan zdrowia zwierząt

i zapobiec wielu chorobom, podczas których konieczne byłoby użycie antybiotyków

 Popularność ziołolecznictwa ponownie wzrosła po wprowadzeniu zakazu stosowania ASW

w żywieniu zwierząt gospodarskich. Zioła są również często wykorzystywane

w gospodarstwach ekologicznych, gdzie możliwość stosowania leków weterynaryjnych jest

bardzo ograniczona.

 Zioła należy stosować profilaktycznie, pamiętając jednocześnie, że nie zastąpią one w pełni

konwencjonalnych leków



Zioła w żywieniu bydła 

 Stosowanie mieszanek ziołowych zależy od systemu utrzymania zwierząt. Przeżuwacze,

które mają możliwość korzystania z pastwiska mogą samodzielnie pobierać zioła

razem z zielonką. Z kolei zwierzęta utrzymywane alkierzowo wymagają dodatkowej

suplementacji ziołowej z użytków zielonych.

 Połączenie probiotyków, prebiotyków i ziół wspomaga funkcjonowanie organizmu

 U cieląt podczas luki immunologicznej (pomiędzy 3 a 6 tygodniem życia) podawanie

mieszanki ziół (babka lancetowata, jeżówka, pokrzywa, żeń-szeń, dziurawiec, aloes)
i probiotyków może wpływać na zachowanie odpowiedniego poziomu

immunoglobulin.

Zioła są obecne w żywieniu przeżuwaczy od tysięcy lat. Wypasane krowy samodzielnie 

potrafią wybierać rośliny o działaniu leczniczym, zawierające związki biologicznie 

czynne. 



Dziękuję za uwagę

Opracowanie: 

Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa 

Sekcja Produkcji Zwierzęcej 


