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Coraz większe wymagania środowiskowe, zmieniające się trendy żywieniowe czy rosnące kosz-
ty produkcji to główne problemy, z jakimi muszą mierzyć się hodowcy i producenci bydła mięsnego, 
nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej.

Konsumenci coraz większą wagę przykładają do zdrowych produktów o jak największych stan-
dardach jakościowych, co w przypadku mięsa oznacza konkretne wymagania. Baczniejszą uwagę 
zwraca się na utrzymanie zwierząt, najlepiej w warunkach sprzyjających środowisku, z jednoczesnym 
zachowaniem jak najwyższych zasad dobrostanu. Tak produkowane mięso wołowe musi niestety 
kosztować, co nie zawsze spotyka się z aprobatą konsumenta.

Zaznaczyć należy również, iż w ostatnim czasie produkcji czerwonego mięsa zarzuca się zbyt 
dużą emisję gazów cieplarnianych i zużycie wody, co dodatkowo stawia tę produkcję w niekorzystnej 
sytuacji. Jednakże mimo licznych problemów związanych z coraz to nowymi  normami nakładanymi 
na hodowcę, nasz kraj coraz silnej stoi wołowiną, będąc drugim pod względem wielkości eksporte-
rem wołowiny w UE.

Dodajmy, że polskie uwarunkowania geograficzne stwarzają doskonałe warunki do hodowli by-
dła, a wysokie walory wołowiny, a także wysoka jakość potwierdzona w ramach systemu QMP jest 
naszym wielkim atutem na światowych rynkach.

Wstęp
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1. Rasy bydła mięsnego użytkowane w Polsce

W Polsce użytkowanych jest obecnie 15 ras bydła mięsnego, a rolnicy coraz częściej  ekspery-
mentują z hodowlą kolejnych ras, wprowadzając je do swoich gospodarstw. Przemawia za tym chęć 
sprawdzenia adaptacji poszczególnych ras do posiadanych warunków utrzymania, wymagań pokar-
mowych, płodności, łatwości wycieleń, temperamentu  zwierzęcia, ale przede wszystkim wysokich 
walorów smakowych i dietetycznych pozyskiwanego mięsa.

Pochodzenie 15 użytkowanych ras:
 � brytyjskie: hereford, angus, galloway, welsh black, highland
 � francuskie: charolaise, limousine, salers, blonde d‘aquitaine
 � włoskie: piemontese, marchigiana
 � szwajcarskie: simental
 � niemieckie: uckermärker
 � belgijskie: belgian blue
 � japońskie: wagyu  

Po analizie danych liczbowych w populacji krów czystej rasy ranking 10 najczęściej użytkowa-
nych ras mięsnych w naszym kraju wygląda następująco:

1. Limousine – wszechstronna zarówno w systemie intensywnym jak i ekstensywnym. Rasa 
dużego kalibru – krowy osiągają masę ciała między 650-850 kg (przy wzroście 135 cm), 
a buhaje 1000-1200 kg (przy wzroście 145 cm). Są jednolicie umaszczone, od koloru białego 
po ciemnoczerwony, z ewentualnymi rozjaśnieniami na brzuchu, okolicy oczu i śluzawicy 
oraz po wewnętrznej stronie ud. Charakteryzują się łatwymi wycieleniami oraz silnym in-
stynktem macierzyńskim u krów.

2. Charolaise – największa ze względu na masę i gabaryt rasa mięsna. Charakteryzuje się 
białym lub słomkowym, jednolitym umaszczeniem z jasnymi nogami, racicami oraz śluza-
wicą. Osobniki dorosłe osiągają masę 700-900 kg (krowy przy wzroście 140 cm) oraz od 
1000-1200 kg (buhaje przy wzroście 150 cm). Jest to typowa rasa do intensywnego użytko-
wania, z wysokimi przyrostami opasów (nawet do 1500 kg). Minusem jest niska płodność, 
tendencja do cichych rui oraz trudne porody ze względu na wysoką masę urodzeniową cieląt 
(45-48 kg).

3. Hereford – charakteryzuje się wyjątkowym umaszczeniem: głowa, podgardle, klatka piersio-
wa i końcówka ogona są koloru białego, a reszta ciała jest barwy ciemnowiśniowej. Krowy 
osiągają masę    600-700 kg (przy wzroście 130 cm), a buhaje około 900 kg (przy wzroście 
135 cm). Rasa wysokopłodna, z łatwymi wycieleniami i opiekuńczością. Doskonale akli-
matyzują się w trudnych i zmiennych warunkach. Idealne do utrzymania na pastwisku, przy 
małych nakładach pracy człowieka.
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4. Simental – rasa charakteryzuje się dobrą zdrowotnością i masywną budową ciała. Krowy 
osiągają masę ciała od 700-800 kg, a buhaje około 1200 kg. Zazwyczaj łaciate, biało-beżo-
we lub biało-czerwone. Są często wykorzystywane do krzyżowania towarowego. Bardzo do-
brze wykorzystują objętościowe pasze gospodarskie oraz łatwo przystosowują się do zmien-
nych warunków klimatycznych. Cechuje je dobra zdolność opasowa i wydajność rzeźna.

5. Angus – umaszczenie tej rasy jest jednolicie czarne bądź czerwone. Jest to bydło bezrożne, 
średniego kalibru. Krowy osiągają masę 550-600 kg (przy wzroście 125 cm), a buhaje oko-
ło 900 kg (przy wzroście 130 cm). Świetnie znosi trudne warunki klimatyczne oraz okresy 
uboższego żywienia. Cechuje je wybitna wydajność rzeźna – nawet do 70 proc. przy niskim 
udziale kości w tuszy. Mięso ma wysokie walory smakowe oraz kulinarne, z wyraźną marmur-
kowatością. Negatywną cechą jest tendencja do nadmiernego otłuszczania przy wykorzysta-
niu krzyżowania towarowego.

6. Highland – rasa znana jako szkockie bydło górskie, długowłose o małym kalibrze i krótkich 
nogach. Umaszczenie ma szeroki zakres od jasnobrązowego poprzez czerwone aż po czar-
ne (zdarzają się również białe bądź srebrne). Krowy osiągają średnią masę 400-450 kg przy 
wysokości 105 cm, a buhaje około 625 kg przy wysokości 120-130 cm. Rasa charakteryzuje 
się wysoką płodnością, łatwością wycieleń oraz opiekuńczością. Są długowieczne, przysto-
sowane do surowych warunków klimatycznych. Rasa zalecana w ekologii.

7. Salers – rasa o dużym kalibrze, odporna na warunki klimatyczne i niewymagająca budynków. 
Krowy osiągają masę ciała 650-850kg, a buhaje 1000-1200 kg. Umaszczenie ciemnoczerwone 
lub mahoniowe. Krowy są wysokomleczne – około 3 tys. kg mleka i wyjątkowo opiekuńcze.

8. Blonde d’Aquitaine – dorosłe krowy osiągają masę 700-800 kg a buhaje średnio 1000-1200 
kg (ale w niektórych przypadkach dochodzą do wagi 1700 kg), przy wysokościach w kłębie 
140-145 cm oraz 150-155 cm. Umaszczenie jednolite, płowe, z cielistą śluzawicą, rogami 
i racicami. Bardzo wysoka wydajność rzeźna (ok. 65 proc.), łatwe porody oraz wybitne umię-
śnienie zachęcają do wykorzystania tej rasy w krzyżowaniach towarowych. Rasa cechuje się 
spokojnym temperamentem.

9. Welsh black – jednolicie czarne o średnim kalibrze. Krowy osiągają masę ciała 600-700 kg 
przy wzroście 130-132 cm, a buhaje 900-1000 kg przy wzroście 140-142 cm. Rasa  ma małe 
wymagania pokarmowe i łatwo adaptuje się do trudnych warunków klimatycznych.

10. Piemontese – krowy osiągają masę ciała 600 kg przy 140 cm w kłębie, buhaje zaś 900-
1000 kg przy wysokości 145 cm. Umaszczenie biało-szare, z ciemniejszą śluzawicą, rogami, 
uszami i racicami. Mleko od tej rasy jest wykorzystywane do produkcji parmezanu. Rasa czę-
sto wykorzystywana do krzyżowania towarowego ze względu na poprawę wydajności rzeźnej 
i jakości mięsa u mieszańców.
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Wśród ras hodowanych w naszym kraju coraz większe znaczenie zyskuje rasa galloway wyhodo-
wana w surowych warunkach Szkocji. Rasa ta posiada bardzo małe wymagania pokarmowe, dobrze 
znosi niedobór pasz i jest w stanie wyżywić się w oparciu o ubogie użytki zielone. Charakteryzuje się 
łagodnym temperamentem, bardzo dobrą płodnością i łatwością wycieleń oraz długowiecznością. 
Dorosłe krowy osiągają masę 500-600 kg, a ich wysokość w kłębie wynosi 125 cm. Z kolei buhaje 
ważą 700–800 kg przy wzroście 135 cm.

Ciekawostką jest fakt, iż rasa ta jest genetycznie bezroga, co dodatkowo zwiększa bezpieczeń-
stwo jej obsługi. Cecha ta jest dominująca i jest odziedziczana przez potomstwo nawet w przypadku 
skrzyżowania z inną rogatą rasą.  

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż w licznych gospodarstwach na terenie całego kraju równo-
legle z produkcją mleka prowadzony jest opas buhajków pochodzących z krzyżowania towarowego 
z bydłem mięsnym. Krzyżowanie towarowe bydła, tj. krycie krów mlecznych nasieniem buhajów ras 
mięsnych, to nie tylko sposób na poprawę jakości wołowiny, ale także odpowiednio duża rentowność 
opasu. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi co do doboru odpowiedniej rasy do krzyżowania, ponie-
waż poszczególne rasy mięsne wykazują zróżnicowaną przydatność do krzyżowania towarowego. 
Wybierając odpowiedniego rozpłodnika, trzeba uwzględnić nie tylko jego wartość opasową i rzeźną, 
ale również cechy związane z rozrodem, takie jak: łatwość porodów, masę ciała przy urodzeniu 
i długość okresu ciąży.

Do opasu intensywnego prowadzonego do wysokiej masy ciała polecane są buhaje dużych, 
masywnych ras: charolaise, blonde de aquitaine, simental mięsny. Osiągają one wysokie  przy-
rosty masy ciała, bardzo dobrze wykorzystują pasze, dostarczając dobrze umięśnionych i słabo 
otłuszczonych tusz. Minusem takiej krzyżówki mogą być trudne porody z uwagi na dużą masę 
urodzeniową cieląt.

Bardzo dobrą przydatność do krzyżowania towarowego wykazują rasy limousine oraz piemonte-
se. Ich potomstwo osiąga dobre przyrosty, bardzo dobre umięśnienie, małe otłuszczenie, doskonałą 
jakość mięsa i jego wysoki udział w tuszy. Dodatkowym atutem są łatwe ocielenia.

W ekstensywnych systemach opasu do krzyżowania towarowego predysponuje się brytyjskie 
rasy hereford i angus oraz francuską rasę salers. 
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2. Sam opas to nie wszystko, czyli wołowina z najwyższej półki

Czynnikami produkcyjnymi rzutującymi na jakość i skład tkankowy wołowiny są m.in. rasa zwie-
rząt, intensywność opasu, wiek zwierząt w momencie uboju oraz masa końcowa opasa. Intensywny 
opas prowadzi do otłuszczenia tuszy, poprawiając marmurkowatość mięsa, jego soczystość  i aro-
matyczność.

W krajach UE spożycie wołowiny przekracza dziś 20 kg na mieszkańca rocznie. Polski konsu-
ment zdecydowanie preferuje kulinarne mięso wieprzowe lub drobiowe. Spożycie wołowiny w na-
szym kraju nie przekracza 2 kg na mieszkańca, co daje ok.1,5-2 proc. spożywanego mięsa ogółem. 
Analitycy prognozują, iż zwiększenie konsumpcji wołowiny w przyszłości zależeć będzie m.in. od 
poprawy jakości sensorycznej tego mięsa, a zwłaszcza jego tekstury.

Zdaniem konsumentów podstawową barierą przy zakupie i konsumpcji wołowiny jest jej wysoka 
cena oraz brak pewności co do odpowiedniej jakości nabywanego produktu.

Wyprodukowanie dobrej jakości wołowiny wymaga poznania i zrozumienia czynników determi-
nujących jakość mięśni tuszy bydlęcej. Ma to duże znaczenie dla doboru optymalnych warunków 
oraz czasu dojrzewania mięsa. Proces dojrzewania stanowi bowiem istotny element przy produkcji 
wołowiny kulinarnej.

Przez kulinarne mięso wołowe rozumiemy mięso przekazywane na rynek w postaci nieprzetwo-
rzonej, najczęściej w postaci mięsa do grillowania, pieczenia, mięsa gulaszowego, mielonego lub na 
tatara – jest to wołowina najwyższej jakości.

Mięso wołowe bezpośrednio po uboju jest twarde, gumowate, niesoczyste i ciężkostrawne, a za-
warte w nim składniki odżywcze są słabo przyswajalne. Stąd potrzeba poubojowego dojrzewania 
mięsa, która daje poprawę cech sensorycznych mięsa, wyraźną poprawę kruchości i smakowitości 
mięsa oraz wzbogacenie profilu smakowo-zapachowego.

Warunki, w jakich przebiega dojrzewanie wołowiny, a więc dostęp tlenu, temperatura pomiesz-
czenia, wilgotność oraz czas trwania procesu, wpływają na ostateczną smakowitość mięsa.

Finalną jakość wołowiny warunkuje sposób jej pakowania. Badania dowiodły, że optymalny jest 
system pakowania próżniowego. Stwierdzono, że steki pakowane próżniowo odznaczają się lepszą 
stabilnością barwy, zachowaniem witaminy E, kruchością, soczystością, a nawet zapachem.

W krajach UE spożycie wołowiny przekracza dziś
20 kg na mieszkańca rocznie
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skład chemiczny oraz wybrane wskaźniki jakości wołowiny różnych ras bydła
(Cepin i in.,1998)

Wyszczególnienie

Rasa

Simental (S) Szwajcarska 
brązowa (B)

B x belgij-
ska błękitna 

(BxBB)

Holszt.-fryz. 
(HF) HF x BB

Zawartość wody (%) 74,99 74,75 74,75 74,63 75,66

Zawartość tłuszczu (%) 3,23 3,03 3,03 3,12 1,71

Białko całk. (%) 20,73 21,18 21,18 21,18 21,58

Popiół (%) 1,04 1,02 1,02 1,06 1,03

Siła cięcia (N/cm2) 117 102 102 105 87

Kruchość mięsa (pkt) 3,7 4,64 4,64 4,85 5,43

Soczystość (pkt) 5,91 5,86 5,86 5,93 5,93

Aromat (pkt) 5,71 5,57 5,57 5,72 5,49

Przez kulinarne mięso wołowe rozumiemy mięso w postaci nieprzetworzonej,
najczęściej do grillowania, pieczenia, mięsa gulaszowego, mielonego.

To wołowina najwyższej jakości.



Hodowla bydła mięsnego – bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 201910

4. Rynek mięsa wołowego – stan i perspektywy

3. Systemy jakości mięsa wołowego i jego produktów

Z myślą o wspieraniu produkcji bezpiecznej i dobrej wołowiny kulinarnej Polskie Zrzeszenie Produ-
centów Bydła Mięsnego opracowało system certyfikacji QMP (Quality Meat Program). W 2008 r. Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznało go za oficjalny krajowy system jakości mięsa wołowego.

System jest otwarty na producentów bydła mięsnego, wytwórców pasz, przewoźników żywca, 
przetwórców mięsa, którzy poddają się kontroli niezależnej jednostki certyfikującej. Każdy, kto pracu-
je w systemie QMP (hodowca, przetwórca, firmy transportowe), zobowiązuje się do przestrzegania 
ściśle określonych reguł. Standardy systemu QMP określają cały proces produkcji mięsa wołowego, 
od wskazania ras bydła na najlepsze mięso, po sposób jego pakowania i oznakowania. Dzięki nim 
wołowina z certyfikatem QMP, która trafia do handlu i na stoły, jest zawsze smaczna, krucha, soczy-
sta, miękka i z pewnego źródła, niezależnie, z którego regionu pochodzi.

System nie tylko gwarantuje produkcję wołowiny o najwyższych walorach jakościowych, ale rów-
nież szansę uzyskania większej ceny od sztuki bydła dla solidnych producentów. System QMP jest 
naszym wielkim atutem na światowych rynkach.

Nasz kraj ma doskonałe warunki geograficzne do produkcji bydła mięsnego. W wielu wojewódz-
twach dominują użytki zielone, co stanowi doskonałą bazę do tego typu produkcji, charakteryzujące-
go się mniejszymi wymaganiami niż produkcja bydła mlecznego. Dodatkowo w wyniku niekorzyst-
nych uwarunkowań dla producentów trzody chlewnej, związanych z występowaniem w kraju ASF 
i jego następstwami, wielu z nich jako alternatywną produkcję podejmuje się chowu bydła mięsnego.

Za podjęciem takiego wyjścia przemawia brak wymogów specjalistycznego sprzętu, technologii 
oraz budynków. Dodatkowo tereny, które są w szczególny sposób dotknięte afrykańskim pomorem 
świń, m.in. tereny województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, charakteryzujące się stosun-
kowo słabszymi glebami, wykluczającymi rentowną produkcję roślinną.

Ostatnie dane Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wskazują, iż w 2018 
roku produkcja wołowiny w naszym kraju wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 2 proc. i wynosiła 
11 proc. w ogólnej produkcji mięsa. Produkcja wołowiny w 2019 r. może wynieść ok. 1 125 tys. ton, 
co oznaczałoby ok. 2-proc. wzrost w stosunku do 2018 r.

Jeśli chodzi o ceny to w 2018 r. przeciętna cena skupu bydła ogółem wynosiła 6,51 zł/kg, a mło-
dego bydła rzeźnego 6,71 zł/kg. W roku 2019 (I kwartał) cena bydła ogółem wynosiła 6,51 zł/kg, 
a młodego bydła rzeźnego 6,62 zł/kg. Kolejne miesiące przyniosły lekkie spadki cen, oceniono iż 
w skali roku ceny te obniżyły się o 1,4 proc. i 2,5 proc.
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Głębszy spadek ceny w Polsce mógł być wynikiem perturbacji w eksporcie (brak możliwości eks-
portu na rynek turecki i ograniczenia w eksporcie na rynek Izraela) co dodatkowo pogłębił incydent 
z nielegalnym ubojem bydła.

Kryzys na rynku wołowiny w Polsce, zdaniem przedstawicieli Związku Polskie Mięso, to również 
efekt brexitu, czyli m.in. wchodzenie Irlandii na rynek europejski, szukającej dodatkowych rynków 
zbytu dla swoich produktów, w tym mięsa wołowego.

Dużym zagrożeniem dla polskich producentów może być również umowa handlowa między UE 
a krajami grupy Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj) znosząca cła na sprzedawane 
do UE produkty rolne, w tym mięso wołowe. Obawy wywołuje fakt, iż południowoamerykańska wo-
łowina już teraz destabilizuje europejski sektor mięsa wołowego, poprzez swoją konkurencyjność 
wynikającą ze znacznie mniejszych wymagań w zakresie zdrowia, identyfikowalności i ochrony śro-
dowiska.

W konsekwencji tych czynników polscy rolnicy w I półroczu 2019 roku, z obawy przed spadkiem 
ceny, wystawiali na rynek więcej surowca, co skutkowało znacznym spadkiem ceny na rynku.

średnie ceny bydła w polsce
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej, notowania w okresie 12-18.08.2019 r.
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pogłowie bydła (z wyłączeniem krów) i roczna produkcja żywca wołowego
żródło: GUS, dane na koniec czerwca danego roku

Lata Pogłowie w tys. sztuk Produkcja żywca wołowego w tys. ton

2005 2687 598

2006 2782 689

2007 2909 705

2008 2950 722

2009 3012 740

2010 3068 743

2011 3136 751

2012 3199 718

2013 3329 714

2014 3441 805

2015 3516 918

2016 3607 972

2017 3769 1090

2018 3772 1106

2019 3815 1125

W grudniu 2016 roku została utworzona Rada Sektora Wołowiny, którą zawiązało sześć orga-
nizacji branżowych:

• Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
• Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
• Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
• Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
• Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej
• Związek Polskie Mięso

Jej celem jest praca nad sektorem wołowiny, m.in. poprzez opracowanie i wdrożenie strategii 
„Polska Wołowina 2022”. Rada wdrożyła m.in. prace nad opracowaniem standardów dotyczących 
zrównoważonej wołowiny. Będą dotyczyły w szczególności ochrony środowiska, zdrowia i dobro-
stanu zwierząt, ograniczenia stosowania antybiotyków dla zwierząt, a także zarządzania gospodar-
stwem hodowlanym i produkcyjnym. 
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5. Podsumowanie

Jednym z wyzwań, jakie stoją przed polskim sektorem wołowiny jest dostosowanie się do glo-
balnych trendów, które w coraz większym stopniu dotyczą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
oraz zrównoważonej hodowli zwierząt, i nad tym m.in. dyskutowali uczestnicy V Forum Sektora Wo-
łowiny, które odbyło się w Serocku. Podkreślano, iż wołowina powinna być mocniej promowana, 
a hodowcy i producenci bydła mięsnego muszą mieć stworzone odpowiednie warunki do pracy. 
Przedstawiciele ministerstwa rolnictwa podkreślili, że zapotrzebowanie na wołowinę na całym świe-
cie rośnie, ponieważ rosną dochody społeczeństwa. Silny wpływ na sytuację producentów bydła 
mięsnego w Polsce będą miały również wspomniany wcześniej brexit czy rozmowy handlowe z pań-
stwami Mercosur.

Producenci podkreślili, iż w kraju jest przestrzeń do podnoszenia jakości kulinarnej krajowej wo-
łowiny, włączając w to m.in. zakłady mięsne, które kategoryzując mięso mogłyby ustalać odpowied-
nie widełki cen, premiując wołowinę najwyższej jakości. Jednocześnie zaznaczono, że w sytuacji, 
gdyby wyrównano dopłaty polscy hodowcy byliby bardziej konkurencyjni, w stosunku do swoich euro-
pejskich kolegów, mogąc jednocześnie skupić się na specjalizacji swoich gospodarstw.

Polscy producenci wołowiny dbając o jak najwyższe standardy produkcji, na każdym odcinku łań-
cucha produkcji wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracują nad odpowiednimi regulacja-
mi dla całej branży. Proponowane jest wprowadzenie m.in. całodobowego monitoringu w rzeźniach, 
uszczelnienie systemu identyfikacji bydła oraz wykorzystanie nowych technologii do zbierania i gro-
madzenia informacji o zwierzętach, a także wyższe kary dla nieuczciwych uczestników łańcucha do-
staw. Ministerstwo pracuje nad systemem stosowania biosensorów, który w połączeniu z technologią 
Blockchain zapewni pełną kontrolę nad zwierzęciem od urodzenia do uboju. Biosensory zbierałyby 
informacje na temat pochodzenia zwierząt, wieku, ich zdrowotności oraz stosowanej diety.

Sektor wołowiny funkcjonuje w Polsce od niespełna 25 lat i dopiero w ostatnich trzech latach 
zaczyna się jednoczyć, poprzez wspólne projekty i strategie, w tym strategię Polska Wołowina 2022.
Siłą naszego rynku nadal pozostają gospodarstwa rodzinne będące w stanie wyprodukować mięso 
wołowe o najwyższych standardach jakościowych, którym niezmiennie ufają konsumenci w Europie. 
Odpowiednia promocja i znakowanie naszych produktów, będące w gestii m.in. zakładów mięsnych, 
może być orężem w walce o zbyt i cenę na europejskich i światowych rynkach.

Przed producentami mięsa wołowego stawiane są wciąż nowe wyzwania. Napotykają oni na licz-
ne problemy związane z nakładanymi na nich normami i wymaganiami, co relatywnie podnosi koszty 
produkcji. Stąd potrzeba zmian nie tylko w ustawodawstwie krajowym, ale także większe wsparcie ze 
strony Wspólnej Polityki Rolnej dysponującej odpowiednimi instrumentami budżetowymi, mogącymi 
znacząco wesprzeć produkcję mięsa wołowego w Polsce.
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