
WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

PRZEGLĄD WYBRANYCH RAS
BYDŁA MIĘSNEGO

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel. 89 535 76 84, 89 526 44 39

e-mail: sekretariat@w-modr.pl
www.w-modr.pl

wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 WMODR z siedzibą w Olsztynie

Olsztyn, 2020 r.



WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
z siedzibą w Olsztynie

Dorota Michniewicz

Olsztyn, 2020 r.

Przegląd wybranych ras
bydła mięsnego



Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, tel./fax 89 535 76 84, 526 44 39

e-mail: sekretariat@w-modr.pl, www.w-modr.pl

WMODR Oddział w Olecku
Aleja Zwycięstwa 10, 19-400 Olecko

tel. 87 520 30 31, 520 30 32, fax 87 520 22 17
e-mail: olecko.sekretariat@w-modr.pl

Dyrektor WMODR
mgr inż. Damian Godziński

I Zastępca Dyrektora WMODR
mgr Małgorzata Micińska-Wąsik

II Zastępca Dyrektora WMODR
mgr Sonia Solarz-Taciak

Dyrektor Oddziału WMODR w Olecku
mgr Robert Nowacki

Druk: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel./fax. 89 526 44 39, 89 535 76 84
e-mail: redakcja@w-modr.pl, www.w-modr.pl

Nakład: 200 egz.
Wydanie: I



Przegląd wybranych ras bydła mięsnego

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2020 r. 3

SPIS TREŚCI

Wstęp  ............................................................................................................................    5

1. Limousine  .................................................................................................................    5

2. Charolaise  .................................................................................................................    6

3. Hereford  ....................................................................................................................    7

4. Angus  ........................................................................................................................    8

5. Simental  ....................................................................................................................    9

6. Podsumowanie  .........................................................................................................  10

Literatura  .......................................................................................................................  11



Przegląd wybranych ras bydła mięsnego

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2020 r.4

WSTĘP

Obecnie w Polsce hodowanych jest 15 ras bydła mięsnego, dla których prowadzone są księgi 
hodowlane oraz ocena wartości użytkowej. Największą popularnością cieszą się rasy limousine (LM), 
charolaise (CH), hereford (HH), angus w dwóch odmianach barwnych: angus czerwony (AR) i angus 
czarny (AN) oraz simental (SM). Stanowią one 96,2% ogólnego pogłowia krów ras mięsnych. Rasy 
te, choć różnorodne pod względem cech użytkowych i wymagań środowiskowych, szybko aklimaty-
zują się do specyfiki polskiego rolnictwa i nie wymagają specjalnych warunków zoohigienicznych. Za 
hodowlą bydła mięsnego przemawiają niezbyt wygórowane wymagania żywieniowe i technologiczne 
tych zwierząt, które wbrew pozorom umożliwiają produkcję bardzo dobrej jakości mięsa.

Najpopularniejsza rasa w Polsce – limousine – stanowi ok. 70% populacji krów czystorasowych, 
a kolejne – charolaise i hereford – odpowiednio ok. 12% i ok. 6%. Takie rasy, jak: salers (SL), blonde 
d’aquitaine (BD), piemontese (PI), belgijska biało-błękitna (BBB), galloway (GA), welsh black (WB), 
marchigiana (MA), uckermäker (UC), wagyu (WA) i highland cattle (HI) są rzadziej utrzymywane w na-
szym kraju i stanowią zaledwie 3,8% populacji krów mięsnych, co nie znaczy, że hodowcy nie ekspe-
rymentują, wprowadzając je do swoich gospodarstw.

W niniejszej publikacji przybliżymy najpopularniejsze rasy spośród bydła mięsnego, sprawdzone 
przez hodowców pod względem warunków utrzymania, wymagań pokarmowych, płodności, łatwości 
wycieleń, temperamentu zwierzęcia, ale również z uwzględnieniem wysokich walorów smakowych 
i dietetycznych pozyskiwanego mięsa.
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1. LIMOuSINE

Francuska rasa limosine wiedzie absolutny prym w populacji bydła ras mięsnych w naszym kraju. 
Dodatkowo zauważalny jest z roku na rok bardzo korzystny trend dominacji krów czystorasowych 
nad populacją mieszańcową. Świadczy to nie tylko o wzroście świadomości hodowców, ale przede 
wszystkim o systematycznym ujednolicaniu genetycznym krajowej populacji limousine. Swoją po-
pularność krowy tej rasy zawdzięczają dobremu umięśnieniu i wysokim walorom kulinarnym mięsa 
o wybitnej jakości. Niezaprzeczalnie hodowcy doceniają również ich zdrowotność, a także łatwość 
przystosowania się do różnych warunków środowiskowych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt dużej 
żywotności cieląt oraz bezproblemowe porody.

Za wyborem tej rasy przemawia to, iż jest ona średnio wcześnie dojrzewająca, długowieczna 
i płodna. Stąd możliwość krycia jałówek już w 15-18 miesiącu życia, przy uzyskaniu masy ciała w gra-
nicach 450-500 kg, co powoduje, że ocielenia następują w wieku 24-27 miesięcy. Część hodowców 
czeka jednak z pierwszym kryciem jałówek do wieku 22-24 miesięcy i wagi ok. 600 kg, argumentując 
go łatwiejszymi porodami i lepszą opieką nad potomstwem. Masa ciała krów rasy limousine najczę-
ściej waha się w przedziale 650-800 kg, przy wzroście wynoszącym 135 cm. Parametry te zależą 
w dużej mierze od systemu produkcji. Obecny trend, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, zakłada 
zwiększanie kalibru krów matek. Wiąże się to z założeniem, że duża krowa to większe ciele nie tylko 
przy urodzeniu, ale także przy odsadzeniu.

Buhaje z kolei osiągają wagę 1000-1200 kg, przy wysokości 145 cm w kłębie.
Istotnym parametrem, interesującym niejednego hodowcę, są przyrosty dobowe, które dla rasy 

limousine są niezwykle korzystne. I tak w przypadku cieliczek do 210 dnia życia przyrosty te wahają 
się w granicach 890-1030 g, natomiast dla buhajów jest to średnio 960-1100 g i z roku na rok jest to 
tendencja wzrostowa. Ta optymistyczna wiadomość pozwala spodziewać się przyrostów masy ciała 
na poziomie 1100-1200 g w czasie opasu właściwego buhajów.

Z roku na rok, dzięki systematycznym i intensywnym pracom hodowlanym, znaczenie rasy limo-
usine na światowych rynkach rośnie, a wyczekiwane przez hodowców dofinansowanie inseminacji 
krów i jałówek hodowlanych, znacznie poprawiłoby wartość hodowlaną naszego pogłowia.
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2. ChaROLaISE

Rasa charolaise, to kolejna po rasie limousine najbardziej liczna populacja bydła mięsnego w Pol-
sce. Co ciekawe, jako pierwsza rasa mięsna została sprowadzona do Polski prosto z centralnej części 
Francji.

Zwierzęta tej rasy są rogate, o jednolitym białym, czasami słomkowym umaszczeniu. Skóra jest 
niepigmentowana, a śluzawica, rogi i racice jasne. Głowa szeroka, szyja krótka i dobrze umięśniona. 
Klatka piersiowa głęboka i dobrze wysklepiona, zad szeroki, długi i dobrze umięśniony.

Zwolennicy tej rasy za jej duży atut uważają spokojne usposobienie osobników. Nie bez znacze-
nia pozostaje też dobre wykorzystanie paszy przez zwierzęta, ich dobre umięśnienie oraz wysoka 
wydajność rzeźna w granicach 60-70%. Mięso rasy charolaise charakteryzuje się wysokimi cechami 
kulinarnymi, tak pożądanymi na rynku.

Rasa ta należy do ras długowiecznych i odpornych na trudne warunki klimatyczne. Hodowcy nie-
jednokrotnie podkreślali, iż utrzymują krowy w stadzie od 10 do 12 lat. 

Dorosłe krowy ważą od 700 do 900 kg, przy wysokości 135 cm, a buhaje osiągają wagę 1000-1300 
kg, przy wysokości w kłębie 145 cm. Jałówki są kryte w wieku 18-24 miesięcy, osiągając przy tym 
wagę około 550 kg. Porody z reguły przebiegają samodzielnie, chociaż w około 4-5% przypadków 
konieczna jest interwencja. Zwiększony udział trudnych wycieleń wynika z wysokiej masy urodze-
niowej cieląt, częstokroć powyżej 40 kg, a także budowy płodu, w tym proporcjonalnie dużej głowy.

Jeśli chodzi o przyrosty dobowe, to w przypadku jałówek wynoszą one około 800 g/dobę. W przy-
padku buhajów, przy intensywnym użytkowaniu, w wieku 7 miesięcy przekraczają wagę 280 kg, co 
daje w perspektywie spodziewane przyrosty na poziomie 1100-1200 g już w okresie opasu właści-
wego.

Należy zaznaczyć, iż na rynku poszukiwane są odsadki rasy charolaise. Hodowcy chętnie kupują 
7-9 miesięczne buhajki i prowadząc w swoich gospodarstwach opas właściwy, osiągają imponująco 
wysokie masy końcowe.

Decydując się na wybór tej rasy, hodowca powinien nastawić się raczej na jej intensywny opas. 
Tylko wtedy może osiągnąć wysoką masę ciała opasanego zwierzęcia bez ryzyka jego nadmiernego 
otłuszczenia.
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3. hEREfORD 

Rasa hereford, pochodząca z Anglii, zdaniem hodowców i przedstawicieli branży, to rasa ideal-
na do hodowli w gospodarstwach z dużym udziałem użytków zielonych, nawet gorszej jakości. Jej 
atutem jest bez porównania to, iż w odróżnieniu do ras francuskich, znacznie lepiej wykorzystuje 
trawę, siano czy sianokiszonki. Łatwo aklimatyzuje się w skrajnie trudnych warunkach klimatycznych. 
Bydło nie boi się zimna i przez to może być utrzymywane całodobowo na pastwisku, nie wymagając 
pomieszczeń inwentarskich. Hodowcy uważają, że mamki hereford są bardzo opiekuńcze i spokojne.

W przypadku tej rasy zauważalny jest wyraźny trend, zarówno w Polsce jak i na świecie, do sys-
tematycznego zwiększania kalibru krów matek. Ma to na celu opóźnienie dojrzałości somatycznej, 
czyli wydłużenie okresu wzrostu mięśni, a w rezultacie opóźnienie odkładania tłuszczu podskórnego. 
Opasając zwierzęta do wysokich mas ciała, bez nadmiernego otłuszczenia, możemy liczyć na znacz-
nie wyższe stawki za tusze, oferowane przez przemysł mięsny.

Hereford to rasa średniego kalibru, stąd masa ciała osobników tego gatunku nie jest zbyt duża 
i wynosi u krów 600 kg, w rzadkich przypadkach dochodzi do 700 kg, a u buhajów hodowlanych 900 
kg. Natomiast wysokość w kłębie to odpowiednio 130 i 135 cm. Hereford ma bez wątpienia typową 
sylwetkę charakterystyczną dla bydła mięsnego. Głęboki, masywny, długi tułów, osaczony na krót-
kich, dobrze umięśnionych i szeroko rozstawionych nogach.

Wczesne dojrzewanie tej rasy przyczynia się do krycia jałówek już w wieku 15-18 miesięcy, przy 
wadze 400-450 kg. Krowy są bardzo płodne, charakteryzują się łatwością ocieleń, a przy tym mają 
łatwe porody. Odchów cieląt nie wymaga dużego nadzoru i troski ze strony hodowcy. Średnie przyro-
sty dobowe w przypadku opasów wynoszą około 1000 g, co przy intensywnym żywieniu pozwoli na 
osiągnięcie w wieku 1,5 roku wagi około 650 kg.

Stosunkowo łatwy odchów i ogólne utrzymanie rasy powoduje, że wielu rolników decyduje się 
na hodowlę herefordów. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że pozyskiwany surowiec cechują wyso-
kie standardy jakościowe. Wołowina z bydła hereford cechuje się naturalną kruchością, miękkością 
i soczystością oraz łatwością obróbki termicznej. Należy dodać, iż większość hodowców posiada 
również certyfikat QMP.
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4. aNguS

Rasa angus jest uznawana za drugą, obok rasy hereford, najbardziej liczną wśród ras mięsnych 
bydła na świecie. Ta pochodząca ze Szkocji rasa, o wysoce łagodnym usposobieniu i czarnym lub 
czerwonym umaszczeniu, jedwabistej sierści jest bardzo ceniona wśród hodowców. Czarny kolor skó-
ry pochłania energię z promieni słonecznych, dzięki czemu wymię nie ulega poparzeniom.

Krowy są średniego kalibru. Z reguły osiągają wagę 550-600 kg, natomiast buhaje hodowlane 
przyrastają do wagi około 900 kg.

Wysokość w kłębie wynosi odpowiednio 125 i 130 cm.
Wyróżnikiem tej rasy jest bezrożność, a gen ten, bardzo dobrze dziedziczony, jest wyznacznikiem 

tego, że nie trzeba dekornizować młodych.
Typowy angus ma małą głowę, krótką szyję, szeroki i głęboki tułów w kształcie prostokąta osa-

dzony na krótkich nogach.
Zwierzęta tej rasy charakteryzują się dużą odpornością, dobrze przystosowują się do różnych 

warunków środowiskowych.
Dodatkowo doskonale wykorzystują pasze objętościowe, nawet gdy są wypasane na ubogiej runi 

pastwiskowej. Niestraszne są im również niedogodne warunki pastwiskowe. 
Jest to rasa wcześnie dojrzewająca, pierwsze krycie jałówek następuje około 18 miesiąca życia. 

W sprzyjających warunkach pastwiskowych opasy osiągają dobowe przyrosty rzędu 900-1000 g.
Choć hodowcy bardzo cenią sobie tę rasę za wysoką, nawet 70% wydajność rzeźną, to zwracają 

uwagę na fakt, iż opasanie angusa do wyższej wagi niesie za sobą ryzyko nadmiernego otłuszczenia 
tuszy. Stad preferowane jest ubijanie angusów w młodym wieku (7-8 miesięcy), kiedy mięso cha-
rakteryzuje się wysokim stopniem marmurkowatości, zachowując przy tym kruchość i smakowitość.

Trwają prace hodowlane nad wyselekcjonowaniem osobników bardziej wyrostowych i później doj-
rzewających, co pozwoliłoby nawet w ekstensywnym systemie żywienia pozyskać opasy o wyższych 
masach ciała, bez zbytniego otłuszczenia tusz.
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5. SIMENTaL

Kolejną dość liczną rasą na świecie jest rasa simental, która swój rodowód bierze ze Szwajcarii. 
To dzięki aklimatyzacji do trudnych warunków górskich, zwierzęta te charakteryzują się mocną kon-
strukcją i dobrym zdrowiem, a pierwotnie były użytkowane pociągowo.

Simental mięsny charakteryzuje się ciężką i szeroką głową, mocnymi kończynami. Jest to bydło 
dużego kalibru, o dobrze związanym i szerokim tułowiu. Ciekawe umaszczenie, czyli dużo łat w kolo-
rze od beżowego po czerwony, rozmieszczonych na białym tle, uatrakcyjnia zwierzęta tej rasy.

Masa ciała krów waha się w granicach 700-800 kg przy wysokości 140 cm w kłębie, natomiast 
buhajów dochodzi do 1200 kg, przy 153 cm w kłębie.

Jest to rasa późno dojrzewająca. Z uwagi na wysoką masę urodzeniową cieląt, wynoszącą nawet 
45 kg u buhajków, porody nie należą do najłatwiejszych.

Niewątpliwą zaletą bydła rasy simental, jak podkreślają hodowcy, jest ich spokojne usposobienie, 
a także wysokie dobowe przyrosty odsadków. Przyrosty dobowe opasów dochodzą do 1100-1300 g 
na dobę.

W naszym kraju powstał Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego, skupiający wyłącznie 
hodowców bydła tej rasy.

Trwają prace nad ciągłym doskonaleniem wartości hodowlanej i użytkowej bydła rasy simental. 
Efektami tych prac są m.in. poprawa kalibru zwierząt, a także budowy wymienia krów.

Samice tej rasy cieszą się dużym uznaniem producentów żywca wołowego, co tłumaczy ciągły 
wzrost zainteresowania hodowlą tej rasy. Szacuje się, że polska populacja krów tej rasy wynosi na 
chwilę obecną ponad 35 tys. sztuk.
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PODSuMOWaNIE

Jak podkreślają specjaliści związani z branżą bydła mięsnego, pytani wielokrotnie, jaką rasę wy-
brać do swojej hodowli, nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi. 

Wybór rasy musi uwzględniać nie tylko upodobania i preferencje rolnika, ale także całe środowi-
sko hodowlane, w którym ma być prowadzony opas. To hodowca, mając odpowiednią wiedzę co do 
posiadanej bazy paszowej, budynków inwentarskich, sposobu odchowu, środków finansowych, jakimi 
dysponuje na początek, stwierdza, jaką rasę wybrać.

Nie bez znaczenia pozostaje też rachunek ekonomiczny całego przedsięwzięcia, który oprócz wy-
liczalnych nakładów finansowych musi uwzględnić również nakład robocizny. Wkład pracy własnej 
hodowcy też będzie różny w zależności od wybranej rasy.

Zmieniające się upodobania konsumentów wymuszają na hodowcach podejmowanie ciągłych 
decyzji dotyczących wyboru najlepszej rasy pod kontem kalibru, tempa wzrostu, okresu dojrzewania 
czy cech mięsa.
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PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, tel. 87 428 51 99, pzdr.gizycko@w-modr.pl

PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, tel. 87 615 19 57, pzdr.goldap@w-modr.pl

PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, tel. 89 649 37 73, pzdr.ilawa@w-modr.pl

PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 89 751 30 93, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl

PZDR w Lidzbarku Warm., ul. Krasickiego 1/48, tel. 89 767 23 10, pzdr.lidzbark@w-modr.pl

PZDR w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 7a/2, tel. 89 741 24 51, pzdr.mragowo@w-modr.pl

PZDR w Nowym M.Lub., ul. Jagiellońska 24d, tel. 56 474 21 88, pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl

PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, tel. 89 625 26 50, pzdr.nidzica@w-modr.pl

PZDR w Olecku, Aleja Zwycięstwa 10, tel. 87 520 30 31, pzdr.olecko@w-modr.pl

PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. 89 715 22 59,pzdr.olsztyn@w-modr.pl

PZDR w Ostródzie, Grabin 17, tel. 89 646 24 24, pzdr.ostroda@w-modr.pl

PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, tel. 87 423 20 33, pzdr.pisz@w-modr.pl

PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, tel. 89 624 30 59, pzdr.szczytno@w-modr.pl

PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, tel. 87 427 12 21, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (adres, kontakt)



WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
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PRZEGLĄD WYBRANYCH RAS
BYDŁA MIĘSNEGO

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel. 89 535 76 84, 89 526 44 39

e-mail: sekretariat@w-modr.pl
www.w-modr.pl
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