OD AUTORÓW
W niniejszej publikacji chcielibyśmy przybliżyć Państwu tematykę związaną z chowem i hodowlą bydła mięsnego. Nasze województwo dysponuje bardzo dużym
potencjałem naturalnych użytków zielonych, które na dzień dzisiejszy nie są całkowicie wykorzystane. Z uwagi na niższą wartość pokarmową roślin, które naturalnie
występują na tych użytkach i często nie są wykorzystywane w chowie bydła mlecznego, mogą stanowić doskonałą bazę paszową dla bydła mięsnego. Zajmowanie się
bydłem mięsnym wymaga dużej wiedzy, cierpliwości oraz obserwacji. Ta produkcja
bardzo dobrze komponuje się z ochroną środowiska naturalnego. Wypas zwierząt
współdziała z przyrodą naturalną. Bardzo często dzięki wypasowi powracają gatunki
zwierząt, które wcześniej zostały utracone. Bydło mięsne bardzo dobrze wpisuje się
w czynną ochronę środowiska naturalnego. Dzięki informacjom zawartym w broszurze chcieliśmy wskazać najważniejsze zagadnienia związane z chowem i hodowlą
bydła mięsnego. Obserwując trend związany ze zdrowym trybem życia, trudno nie
wspomnieć, że wołowina to jedno z nielicznych mięs, które może być wyprodukowane na bazie pasz naturalnych i ekologicznych. Ponadto mięso zawiera bardzo
dużą ilość składników odżywczych niezbędnych do funkcjonowania organizmu
człowieka.
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku jest instytucją, która bardzo prężnie wspiera i doradza w zakresie chowu i hodowli bydła mięsnego poprzez szkolenia, wyjazdy studyjne, a także organizuje dwudniową konferencję dotyczącą wyżej
wymienionych zagadnień. Nasze województwo posiada wybitne zwierzęta w rasie
LM oraz BD, które uzyskują tytuły czempiona i super czempiona na krajowych
wystawach zwierząt. Lubuscy hodowcy przywiązują bardzo dużą uwagę do genetyki
zwierząt, a praca hodowlana jest na bardzo wysokim poziomie.
W poniższej broszurze przedstawiamy wybrane gospodarstwa zajmujące się bydłem
mięsnym. Zachęcamy obecnych i przyszłych hodowców oraz producentów do
współpracy z Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

Roman Frankowski i Maciej Woźniak
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CHARAKTERYSTYKA WOJ. LUBUSKIEGO
Województwo lubuskie zamieszkuje około
1017 mln osób na ogólnej powierzchni
13 987,93 km². W 42 miastach mieszka 64,7%
ogółu ludności województwa, a na obszarach
wiejskich 35,3%.
Rolnictwo województwa lubuskiego cechuje
niska bonitacja gleb i rozdrobniona struktura gospodarstw rolnych. Korzystnym
zjawiskiem ostatnich lat jest spadek liczby
małych gospodsratw. O 40% wzrosła liczba
gospodrastw o powierzchni 50 ha i wiecej
UR. W województwie lubuskim znajduje
się 20,5 tys. gospodarstw rolnych o łącznej
powierzchni 422,7 tys. ha. Powierzchnia
zasiewów wynosi 291,0 tys. ha. W ogólnej
powierzchni zasiewów przeważają zboża, które zajmują 221,0 tys. ha, tj. 76,0%.
Łączna powierzchnia upraw roślin przemysłowych wyniosła 26,4 tys. ha, tj. 9,1%
ogólnej powierzchni zasiewów. Areał roślin strączkowych konsumpcyjnych na
ziarno oraz pastewnych wyniosła odpowiednio 5,9% i 5,2% ogólnej powierzchni
zasiewów, zajmując 17,3 tys. i 15,2 tys. ha.
Spośród gruntów użytkowanych w gospodarstwach rolnych znaczną większość
stanowią uprawy rolne w dobrej kulturze.
Wśród nich największe obszary zajmują
powierzchnie pod zasiewami (około 70%)
oraz łąki trwałe wraz z trawami na gruntach
ornych, których jest niecałe 27,0%. Średni
plon TUZ w przeliczeniu na siano wyniósł
w ostatnich pięciu latach 5 t/ha.
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CHÓW I HODOWLA BYDŁA MIĘSNEGO

OPIS WYBRANYCH RAS UTRZYMYWANYCH W WOJ.
LUBUSKIM.

Hereford (czyt. hereford)
Rasa bydła, znana w centralnej Anglii przed rokiem 1700, pod nazwą hereford-shi. Wówczas woły były używane do zaprzęgu. Prawdopodobnie ma w swoim
genotypie geny bydła ras: glouce weish black i glamorgan. Od roku 1742 była
doskonalona przez Benjamina Tomkinsa. Stosował on selekcję skierowaną na
wczesność dojrzewania zwierząt i mięsny typ budowy. Jako rasa odniosła sukces
na wystawie smithfield w roku 1799.
Umaszczenie jest czerwono-boczaste, z białą głową, białą
kością ogonową. Bydło tej rasy
ma rogi, ale jest również rozpowszechniona odmiana bezrożna – zwana polled hereford.
Wywodzi się ona od mutantów
bezrożnych, które pojawiły się
w USA. Należy do ras późno
dojrzewających, gdyż pierwsze
wycielenia występują dopiero w 36 miesiącu życia. Jest bardzo płodna. Długość
okresów międzywycieleniowych wynosi średnio 360 dni. Masa byczków przy urodzeniu wynosi 36 kg, a cieliczek 33 kg.
Bydło tej rasy wykazuje dobre przystosowanie do różnych warunków klimatycznych. Doskonale znosi pastwiskowy system utrzymania. Wysokość buhajów
w kłębie wynosi 135 cm, a krów 130 cm, natomiast obwód klatki piersiowej buhajów 216 cm, a krów 193 cm. Masa ciała buhajów hodowlanych wynosi średnio
835 kg, a krów 540 kg.
Dwuletnie, dobrze opasione buhaje ważą średnio 810 kg, a jałówki w tym samym
wieku i kondycji 650 kg. Wydajność rzeźna wynosi 65%. Buhaje dłużej opasane
osiągają rekordową masę ciała 1700 kg; współcześnie hodowane są lżejsze i ważą
maksymalnie 1170 kg.
Wydajność mleka w laktacji wynosi średnio 2150 kg, a zawartość tłuszczu w mleku
4,41%. Krzyżowanie towarowe buhajów tej rasy z naszym bydłem rasy cb i czb
nie dało zadowalających wyników. Herefordy to rasa o międzykontynentalnym
zasięgu; są hodowane w Europie i USA.
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Aberdeen angus (czyt. aberdin angus)
Rasa ta reprezentuje jednostronnie mięsny kierunek użytkowania. Przed rokiem
1780 znana była w hrabstwie Aberdeen (Szkocja). Jej doskonalenie zapoczątkowano w roku 1789, a za rasę uznano w roku 1835. Pierwszą księgę zarodowych
zwierząt tej rasy opublikowano w roku 1862.
Umaszczenie bydła tej rasy jest
czarne, ale są również osobniki jednomaściste czerwone,
homozygotyczne w parze
genów recesywnych czerwonego umaszczenia. Od roku
w USA 1954 działa Towarzystwo Hodowli Czerwonych
Angusów. Poza barwą umaszczenia nie różni się żadnymi
innymi cechami od angusów
czarnych. W pierwszym okresie hodowli bydło to było rogate, ale obecnie brak
rogów jest jego cechą rasową.
Należy do ras wcześnie dojrzewających; pierwsze wycielenia notuje się między
27 i 30 miesiącem życia. Buhajki przy urodzeniu ważą średnio 28 kg, a cieliczki
26 kg. Długość okresów międzywycieleniowych wynosi średnio 369 dni.
Wysokość buhajów w kłębie wynosi 130-132 cm, a krów 120-125 cm. Obwód
klatki piersiowej wynosi odpowiednio 200 i 180 cm. Masa ciała buhajów hodowlanych wynosi średnio 800 kg, a krów 500-525 kg. Buhaje opasione ważą 900 kg,
a krowy 700 kg. Wydajność rzeźna opasów jest najwyższa spośród bydła ras
mięsnych i wynosi 70%. Mięśnie na poprzecznym przekroju mają wygląd marmurkowaty. Bydło rasy Aberdeen angus nadaje się do krzyżowania twórczego.
Krzyżowanie z bydłem zebu rasy brahman dało nową rasę brangus. Rasa ta ma
zasięg międzykontynentalny.

Limousine (czyt. limuzę)
To francuska rasa bydła, wywodzi się z rejonu Haute-Vienne. Umaszczenie jest
jednolite, czerwono-brunatne z jasną obwódką wokół śluzawicy i oczu. Jest
rasą wcześnie dojrzewającą; pierwsze wycielenia występują w 30 miesiącu życia
jałówki. Buhajki przy urodzeniu ważą średnio 39 kg, a cieliczki 36 kg. Charakteryzuje się bardzo dobrą płodnością.
Wysokość buhajów w kłębie wynosi 143 cm, a krów 137 cm, natomiast obwód
klatki piersiowej buhajów 251 cm, a krów 232 cm. Masa ciała buhajów wynosi
1000-1500 kg, a krów 650-900 kg. Dobowe przyrosty opasanych buhajków do
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16 miesiąca życia wynoszą
1100-1500 g. Wydajność rzeźna
buhajów opasanych osiąga
wartość 67,5%.
U tej rasy bydła, jak też u krów
innych ras unasienianych
nasieniem buhajów rasy limousine, nie stwierdza się ciężkich
porodów. Wydajność mleka
w okresie 271 dni laktacji
w roku 1980 wyniosła 4047 kg o zawartości tłuszczu 3,85% i białka 3,17%. Rasa ta
nadaje się do krzyżowania towarowego. Występuje na wszystkich kontynentach.

Blonde d’Aquitaine (czyt. blondakitę)
Jest to francuska rasa bydła o jednostronnie mięsnym kierunku użytkowania. Jest
wynikiem krzyżowania twórczego 3 ras mięsnych: garonnais, quercy i blonde des
pyrenees. Uznana została za rasę w roku 1962. Jest rasą wcześnie dojrzewającą.
Pierwsze wycielenia notuje się między 32 a 33 miesiącem życia.
Cielęta przy urodzeniu ważą średnio 45 kg. U tej rasy mogą występować ciężkie
porody (1%).
Umaszczenie jest beżowe, jasnoczerwone. Śluzawica, rogi i racice są cieliste.
Wysokość w kłębie buhajów wynosi średnio 147 cm, a krów 140 cm, obwód klatki
piersiowej buhajów to 240 cm, a krów 210 cm.
Wydajność mleka w 270-dniowej laktacji w roku 1980 wynosiła 3079 kg, o zawartości tłuszczu 4,05% i białka 3,07%.
Masa ciała 14-16 miesięcznych buhajków wynosi 500-650 kg, a wydajność rzeźna
opasanych buhajków wynosi
62-66%. Rasa ta bardzo dobrze
nadaje się do krzyżowania
towarowego.
Jest to rasa o zasięgu międzykontynentalnym;
występuje
w Ameryce Północnej oraz
Południowej, Australii i Nowej
Zelandii oraz Europie.
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Charolalse (czyt. szarolez)
Francuska rasa bydła o jednostronnie mięsnym kierunku użytkowania. Księgę
bydła zarodowego tej rasy założono w roku 1864. Od wieku XIX była doskonalona
w kierunku wysokich wydajności rzeźnych. Dobrze wykorzystuje pasze i łatwo
przystosowuje się do różnych warunków klimatycznych. Pierwsze wycielenia
występują miedzy 32-36 miesiącem życia. Średnia masa cieląt przy urodzeniu
wynosi: buhajki 45-50 kg, jałówki 42-46 kg. Wydajność mleka w okresie laktacji
wynosi średnio 3923 kg, o zawartości tłuszczu 3,9% i białka 3,19%.
Umaszczenie jest słomkowe, beżowe do prawie białego. Śluzawica, rogi i racice są
koloru cielistego.
Wysokość buhajów w kłębie
wynosi 150 cm, a krów 140 cm,
natomiast masa ciała odpowiednio: 1100-1500 kg i 700900 kg.
Młode buhajki intensywnie
opasane mogą przyrastać 14001700 g na dobę. Wydajność
rzeźna buhajów opasanych do
wieku 14-16 miesięcy wynosi
60-65%.
Bydło tej rasy wzięte do krzyżowania twórczego z bydłem zebu dało nowe rasy;
charbray (USA) i canchim (Brazylia) oraz z bizonem i rasą hereford – rasę beefalo
(USA – Kalifornia).
U tej rasy mogą występować ciężkie porody. W wyniku selekcji buhajów, w kierunku zapewnienia lekkich porodów zmniejszono ich ilość do minimum. Jest to
rasa występująca na wszystkich kontynentach świata.

Reasumując: Najbardziej rozpowszechniona w Polsce jest rasa limousine,
następnie charolaise i hereford. Przy wyborze optymalnej rasy trzeba się przede
wszystkim kierować warunkami gospodarstwa, długowiecznością krów oraz możliwościami zbytu.
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CHÓW – zespół metod i środków produkcji będący w dyspozycji
hodowcy, mający na celu uzyskanie jak najbardziej optymalnego
wariantu utrzymania zwierząt.
HODOWLA – zespół zabiegów hodowlanych (selekcja, dobór par do
rozpłodu, embriotransfer, inseminacja), w celu uzyskania jak najlepszego materiału hodowlanego o bardzo dużym poziomie genetycznym.
Hodowlę prowadzi się w czystości rasy bądź w linii hodowlanej.

Założenia do hodowli:
•

Musimy założyć cel, do którego dążymy.

•

Prowadzimy ją w czystej rasie lub linii hodowlanej.

•

Do krycia naszych matek używamy materiału wycenionego.

•

Trafnie dobieramy pary rodzicielskie (musimy wiedzieć co chcemy poprawić).

•

Selekcja materiału hodowlanego.

•

Inseminacja minimum 30% stada krów.

•

Embriotransfer – przenoszenie zarodków.

•

Unikamy krycia w inbredzie – pokrewieństwie.

SUKCES HODOWLI = PASJA + WIEDZA
POSTĘP HODOWLI = ŻYWIENIE + GENETYKA
Po około 10 latach nasz cel zostaje osiągnięty!
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SYSTEMY UTRZYMANIA
•

Alkierzowy – przez cały rok w obiektach.

•

Pastwiskowy – przez cały rok na pastwiskach, wiaty.

•

Mieszany – alkierzowo-pastwiskowy, w okresie zimy w obiektach.

System pastwiskowy utrzymania zwierząt

System alkierzowy utrzymania zwierząt
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WYSTARCZY WIATA
Bydło mięsne nie wymaga utrzymania w budynkach w takim stopniu, jak
mleczne. Praca hodowlana i genetyka spowodowały, że bydło mleczne jest dziś
bardzo wydajne, ale jest również bardzo wymagające w kwestii żywienia i utrzymania. Natomiast bydło mięsne nie. Dla jego potrzeb można przysposobić stojące
bezużytecznie w gospodarstwie wiaty, szopy. Bydło mięsne może też zimować
praktycznie bez obór, o ile zadbamy o ochronę przed wiatrem i deszczem. Jeśli nie
posiadamy obiektów, w których można umieścić zwierzęta, wystarczy zbudować
prymitywną wiatę, by osłonić je jesienią od deszczu, a zimą od wiatru.
Zwierzęta potrafią też same zadbać o siebie. W niekorzystnych warunkach klimatycznych, kiedy jest bardzo zimno, zwierzęta tworzą zwartą grupę.

MODEL WYCIELEŃ
Wycielenia sezonowe
Plusy wynikające z sezonowości wycieleń:
• lepsze wykorzystanie naturalnych warunków gospodarstwa (użytki zielone),
• uzyskanie większej ilości cieląt w podobnym wieku (lepsze zaplanowanie
sprzedaży, łatwiejsze tworzenie grup technologicznych),
• mniejsza pracochłonność,
• łatwiejsze doglądanie porodów i zwierząt,
• wycielenia skomasowane w ciągu krótkiego czasu – mniejsza pracochłonność, mniej niekorzystnych zachowań w stadzie, cielęta rzadziej podkradają
mleko od innych matek.
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Minusy wynikające z sezonowości wycieleń:
• większe zagęszczenie cieląt powoduje częstsze występowanie chorób,
• większy procent brakowania matek ze względu na okresową jałowość,
• potrzebujemy większej ilość buhajów, gdyż na 1 buhaja możemy przeznaczyć
25-30 sztuk matek,
• większa ilość pomieszczeń lub miejsc wykorzystywanych jako porodówki.

Wycielenia przez cały rok
Plusy wynikające z wycieleń przez cały rok:
• cielęta przychodzące na świat mają lepsze warunki (brak dużej ilości cieląt
w tym samym czasie),
• jeden buhaj może pokryć więcej matek – 50 sztuk i więcej,
• mniejsze brakowanie matek ze względu na okresową jałowość,
• mniejszą ilość miejsc do porodów.
Minusy wynikające z wycielenia przez cały rok:
• większa pracochłonność – ciągłe doglądanie bydła,
• w danym czasie uzyskujemy mniej cieląt w podobnym wieku (trudniejsza
sprzedaż ze względu na mniejsze partie zwierząt, trudniej tworzenie grup
technologicznych),
• więcej patologii w stadzie (kradzież mleka przez inne cielęta, młode narażone
na agresywne zachowania innych matek),
• gorsze wykorzystanie naturalnych warunków gospodarstwa (użytki zielone).
Wycielenia powinny odbywać się w miejscach suchych, czystych, bez przeciągów,
aby nowo narodzone potomstwo miało jak najbardziej optymalne warunki. Dzięki
temu ograniczymy upadki cieląt po porodzie.
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WYPAS
•

•
•
•
•
•

Przyzwyczajamy zwierzęta do pobierania nowej paszy (przez pierwsze dni
ograniczamy czas wypasu). W tym czasie zwierzęta dostają część paszy, którą
otrzymywały w okresie żywienia zimowego. Ma to na celu łagodne przejście
z żywienia zimowego na letnie i namnożenie odpowiedniej flory bakteryjnej.
Przy skarmianiu młodych zielonek należy dostarczyć zwierzętom dodatkowo
suchą masę w postaci siana lub bardzo dobrej słomy.
W okresie wypasu zwierzęta powinny mieć stały dostęp do czystej wody
pitnej.
Jeżeli zajdzie taka potrzeba, zalecane jest dokarmianie zwierząt (okresowa
susza).
Ochrona zwierząt przed owadami (muchy, gzy, kleszcze).
Dokarmianie cieląt przy matkach. Cielęta powinny być dokarmiane w paśnikach, do których nie mają dostępu dorosłe zwierzęta. Stosujemy zasadę, że
w paśnikach jest zawsze pasza, wtedy cielęta nie pobierają paszy na „zapas”.
Dzięki dokarmianiu przy odsadzaniu (7 miesięcy) nasze cielęta będą miały
30-60 kg więcej masy ciała.

Dzięki dokarmianiu zwierząt w wieku
7 miesięcy, przy sprzedaży możemy uzyskać
dodatkowo od każdej sztuki około 300 zł.

1 cielę – 150 dni = ok. 120 kg paszy
śr. zwyżka masy ciała
 45 kg x 10 zł za kg = 450 zł
20 kg x 0,9 zł = 108 zł
342 zł

W czasie wypasu pamiętajmy o dostępie zwierząt do wodny pitnej oraz ochronie
naszych zwierząt przed pasożytami (muchy, gzy, meszki i kleszcze).
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ŻYWIENIE MATEK
Żywienie krów mięsnych w okresie letnim powinno bazować przede wszystkim
na użytkach zielonych, które w normalnych warunkach dostępne są od maja do
listopada. Ważne, z jakim użytkiem zielonym mamy do czynienia – dzikim, czy
nowo założonym, bogatym w wartościowe trawy? Czy jest to użytek kośny, przemienny czy pastwiskowy? Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli znajdują się tam trawy
typowo kośne, to po pewnym czasie bydło przygryzaniem i udeptywaniem runi
spowoduje ubytek traw wartościowych, a w ich miejsce pojawią się rośliny dzikie
– trawy mniej użytkowe, np. śmiałek darniowy. Ważnym krokiem jest dobranie
wielkości kwatery do naszego stada, co pozwoli na ekonomiczne wykorzystanie
łąk. Trzeba pamiętać, że najlepsze trawy, dostarczające dużą ilość białka i węglowodanów rosną w okresie maja i czerwca. W tych miesiącach musimy jedynie
zastanowić się, czy naszemu stadu nie brakuje suchej masy, jeżeli tak, to musimy
dostarczyć ją w postaci siana lub słomy.
W okresie zimowym podstawą żywienia powinny być pasze objętościowe soczyste
(kiszonka z kukurydzy, sorga lub sianokiszonka), uzupełnione sianem lub słomą,
a w razie potrzeby paszami treściwymi.
Częstym błędem popełnianym przez hodowców jest żywienie krów cielnych
zbyt obficie, a karmiących za słabo. Oceniając kondycję krów mięsnych, często
widzimy matki cielne w bardzo dobrej kondycji a karmiące w słabej. Aby zapobiegać takiej sytuacji, należy racjonalnie i fachowo żywić zwierzęta. Krowy cielne
mają zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie na składniki pokarmowe niż
karmiące. Wynika to z faktu, że matki produkują dla cieląt mleko, którego ilość
w dużej mierze zależy od zjadanej paszy.
Krowy cielne obficie żywione w okresie ciąży, a zwłaszcza przez ostatnie trzy miesiące, kiedy cielę podwaja swój ciężar ciała, mogą mieć trudny poród. Ponadto
tłuszcz, który odkłada się w drogach rodnych w czasie porodu, działa jak naturalny hamulec. Jeżeli zdarzy nam się sytuacja, że nasze matki na początku ciąży
są w złej kondycji, to możemy zastosować żywienie bardzo obfite w celu poprawy
kondycji, pamiętając o trzech ostatnich miesiącach ciąży.
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PRZYKŁADOWE DAWKI ŻYWIENIOWE DLA JEDNEGO ZWIERZĘCIA:
OKRES PASTWISKOWY

OKRES ZIMOWY

krowy wieloródki (karmiące)

krowy wieloródki

•

zielonka z trawy – do woli

•

•

siano lub słoma – 2-3 kg

kiszonka z trawy lub kukurydzy
– 25-40 kg

•

składniki mineralno-witaminowe

•

siano lub słoma – 2-3 kg

•

składniki mineralno-witaminowe

krowy pierwiastki
•

zielonka z trawy – do woli

•

siano lub słoma – 1-2 kg

•

składniki mineralno-witaminowe

•

pasza treściwa – 0,5-1 kg

krowy pierwiastki
•

kiszonka z trawy lub kukurydzy
– 20-30 kg

•

siano – 1,5-2 kg

•

składniki mineralno-witaminowe

•

pasza treściwa – 1-1,5 kg

Pamiętajmy o podawaniu składników mineralno-witaminowych, dzięki temu nasze
zwierzęta będą zdrowsze oraz będą osiągały lepsze parametry produkcyjne.
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GRUPY KRÓW
•

Krowy wysokocielne – VIII-IX miesiąc cielności

•

Krowy karmiące

•

Krowy pierwiastki

Aby zbudować zdrowe i silne stado krów mięsnych, należy podzielić je na trzy grupy:
matki cielne, matki karmiące i pierwiastki. Racjonalne żywienie to również oszczędności na paszy, a co za tym idzie naszego portfela.

ODCHÓW JAŁÓWEK – I KRYCIE
Przyrosty jałówek – 700-900g / dobę
Jałówki:
LM – wiek 18-24 miesięcy; waga 400-500 kg
CH – wiek 24 miesięcy; waga 570-600 kg
• Dobrze wyrośnięta matka – daje więcej mleka – lepszy odchów cieląt.
• Łatwiej urodzi pierwsze i kolejne cielęta.
• Gwarantuje dłuższe użytkowanie w stadzie.
Ważenie zwierząt jest ważne w celu określenia czy nasze zwierzęta osiągają prawidłowe parametry i czy żywione są prawidłowo!

Jałówki przeznaczone do dalszego chowu nie powinny być żywione intensywnie
(nie opasamy naszych zwierząt), powinny być żywione w sposób racjonalny, tak
aby w okresie pierwszego krycia osiągnęły zamierzone parametry. Średnie dobowe
przyrosty w zależności od rasy, wieku, powinny wahać się od 0,6 do 1 kg dziennie.
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DOBRY OJCIEC TO PODSTAWA…
Kupując buhaja do naszego stada powinniśmy kierować się jakością genetyczną,
która będzie warunkować potomstwo o odpowiednich parametrach. Gdy rozmawiamy z przeciętnymi rolnikami o genetyce, odnosimy wrażenie, że nie dość
poważnie traktują to zagadnienie. Warto jednak brać przykład z farmerów francuskich, którzy przywiązują dużą wagę do dwóch rzeczy: genetyki i żywienia.
Te elementy w chowie i hodowli bydła mięsnego muszą być ze sobą prawidłowo
powiązane. Jeśli któryś szwankuje – sukces jest wątpliwy. Po to ulepsza się różne
cechy genetyczne bydła, by uzyskać dobry efekt produkcyjny. Jeżeli kupujemy
buhaja rasy mięsnej, który jest po bardzo dobrych rodzicach (szczególnie ojcach),
z wysoką wyceną, to możemy założyć, że nasz buhaj będzie dobry. Dobry, to znaczy, że jego potomstwo będzie charakteryzować się takimi cechami, jak: poprawne
umięśnienie, dobra budowa, dobre przyrosty.
We Francji z 650 sztuk byków
rasy limousine, które trafiają do
centralnej wychowalni w Lanud
– do katalogu dostaje się zaledwie 1-3 osobników. Selekcja jest
więc bardzo ostra, ale konieczna
– przecież taki buhaj zostawia
po sobie bardzo dużo potomstwa i tylko wtedy można mieć
gwarancję, że będzie to potomstwo wartościowe pod względem pożądanych cech.

16

OPAS
Czynniki wpływając na opas bydła
Osiąganie dobrych wyników produkcyjnych w opasie bydła zależy w dużej mierze
od takich czynników, jak:
• poziomu genetycznego naszych zwierząt,
• systemu utrzymania,
• prawidłowo zaplanowanego programu żywienia,
• skutecznej profilaktyki.
W Polsce chów i hodowla bydła mięsnego wynosi tylko 3% całego pogłowia krów.
Opasane są głównie młode buhajki i wybrakowane krowy.
W Polsce stosuje się trzy systemy opasu i bardzo różne zestawienia komponentów
paszowych w dawkach. Chcąc w pełni wykorzystać potencjał genetyczny swojego
stada i osiągać wysokie zyski, należy zapoznać się z wymaganiami pokarmowymi
naszych zwierząt.
Wyróżniamy trzy systemy opasu:
→ Intensywny system opasu bydła – przyrosty 1400-2000 g dziennie
→ Półintensywny system opasu bydła – przyrosty 1000-1300 g dziennie
→ Ekstensywny system opasu bydła – poniżej 1000 g dziennie
System intensywny – żywienie oparte na paszach treściwych, białkowych, objętościowych, najczęściej alkierzowy, bez dostępu do pastwisk.
Metoda ta opiera się na skarmianiu wysoko energetyczno-białkowych dawek
paszowych, bogatych w składanki pokarmowe. Najczęściej podstawą jest kiszonka
z kukurydzy.
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Stosując ten system opasu można uzyskać nawet 2000 g przyrostu na dzień. Końcowa masa ciała przed ubojem wynosi 450-800 kg. Tego typu żywienie przynosi
dość szybkie zakładane efekty w niedługim czasie. Jedyną wadą tego systemu
jest najwyższy koszt żywienia pośród wszystkich metod. Zaletą jest szybki opas,
większa rotacja w oborze oraz uzyskanie tusz o wysokim poziomie umięśnienia
i niskim otłuszczeniu.
W systemie intensywnym można również zastosować żywienie TMR (total mixed
ration). Metoda ta polega na zadawaniu zwierzętom zmieszanej i rozdrobnionej
paszy, składającej się z pasz treściwych, objętościowych, białkowych oraz preparatów uzupełniających niedobory składników mineralnych i witaminowych.
Zazwyczaj TMR podawany jest opasanym zwierzętom do woli, a zużycie paszy
opasy regulują samodzielnie. Daje to bardzo dobre efekty, w postaci wysokich
dziennych przyrostów oraz dobrego wykorzystania paszy na kg przyrostu.
Opas półintensywny jest najczęściej stosowany w Polsce. Polega na znacznym
wykorzystaniu pasz objętościowych wykonanych w gospodarstwie. Całość
dawki uzupełniona jest dodatkiem pasz treściwych, białkowych i składników
mineralno-witaminowych.
Opas półintensywny trwa dłużej, bo buhajki opasa się do wieku 20-24 miesięcy
i wagi 700-900 kg. System ten jest jednak tańszy niż intensywny, ponieważ większość czasu zwierzęta żywi się paszami gospodarskimi. Czasami tym systemem
opasa się wybrakowane krowy.
System ekstensywny polega na wykorzystaniu dwóch sezonów pastwiskowych.
Tą metodą można opasać wolce i jałówki do masy 500-600 kg (18-24 miesiące)
i wybrakowane krowy mamki. Żywienie zimowe powinno opierać się na paszach
gospodarskich lub tanich produktach ubocznych przemysłu rolno-spożywczego. Przyrosty, jakie mogą osiągnąć opasane zwierzęta wahają się na poziomie
600-900 g dziennie. W ostatnim okresie chowu, zwierzętom podaje się dawkę
z dużym udziałem paszy treściwej, aby uzyskać maksymalną masę ciała przy
niewielkim poziomie otłuszczenia. System ten jest najtańszy, ale trwa najdłużej
i rotacja w oborze jest najmniejsza.

Wzrost masy ciała bydła
Nowoczesne systemy opasania bydła bazują na młodych – rosnących zwierzętach,
charakteryzujących się wysokim tempem wzrostu i intensywnym odkładaniem
białka w dziennym przyroście masy ciała.
Największe tempo wzrostu występuje w okresie poprzedzającym uzyskanie dojrzałości płciowej.
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Poziom żywienia powinien umożliwić optymalne wykorzystanie potencjału wzrostowego zwierzęcia w celu uzyskania odpowiedniego przyrostu tkanki mięsnej.

Dobra jakość pasz objętościowych:
• gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie żwacza,
• przeciwdziała schorzeniom metabolicznym,
• pozytywnie wpływa na zdrowie i płodność.

Pasze stosowane w żywieniu opasów
Kiszonka z kukurydzy
W opasie bydła najczęściej stosowaną paszą jest kiszonka z całych roślin kukurydzy. Przygotowuje się ją, gdy ziarno osiąga prawie pełną dojrzałość. Bardzo
ważny jest stopień rozdrobnienia roślin, ponieważ decyduje on o strawności paszy
i poziomie jej wykorzystania przez zwierzę. Zbyt drobne pocięcie może powodować zaniechanie żucia i mniejsze wytwarzanie śliny buforującej żwacz.
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Może nastąpić zakwaszenie żwacza i dojść do schorzeń przewodu pokarmowego.
Zielonka przed zakiszeniem powinna być pocięta na fragmenty 1-3 cm, jeśli jest
stosowana jako jedyna pasza. Rośliny można posiekać drobniej, jeśli żywienie
będzie się opierało o kiszonkę z kukurydzy i jeszcze jedną paszę objętościową.
Kiszonka z kukurydzy jest paszą energetyczną, ale niestety dość ubogą w białko,
które należy uzupełniać. Dobrą metodą jest zastosowanie 1 kg mocznika na tonę
zielonej masy. Mocznik zwiększa ilość białka ogólnego w dawce, co umożliwia
stosowanie kiszonki wzbogaconej o mocznik jako jedynej paszy.
Pastwisko
W żywieniu opasów ogromną rolę żywieniową spełnia pastwisko. Jeśli ruń jest
urozmaicona, a powierzchnia trwałych użytków zielonych duża, można zaniechać
dodatkowego żywienia. Zielonka dostarcza organizmowi dużych ilości białka oraz
energii, witamin i minerałów. Należy jednak pamiętać, że skład zielonki zmienia
się wraz z upływem miesięcy letnich, dlatego pod koniec okresu pastwiskowego
należałoby dawkę wzbogacać, np. inną paszą objętościową i mieszanką treściwą.
Kiszonka z traw
Bardzo wartościową i jednocześnie tanią paszą są kiszonki z traw podwiędniętych i mieszanek traw z roślinami motylkowymi. Mogą one stanowić jedyną paszę
dla opasów, jeśli są dobrej jakości. Jeżeli kiszonka z traw nie pochodzi z terenów
o dobrej jakości gleb, dawkę należy uzupełnić paszą treściwą.
Rośliny okopowe
W żywieniu opasów stosuje się również rośliny okopowe. Jednak ich wadą jest
krótki okres przechowywania i konieczność rozdrabniania. Dobre wyniki produkcyjne można osiągnąć stosując świeże lub suszone wysłodki buraczane oraz
młóto browarniane.
Profilaktyka
Bardzo duży wpływ na sukces chowu i hodowli ma profilaktyka. Najwięcej
problemów z utrzymaniem bydła mięsnego przysparzają cielęta odchowywane
przy matkach. Najczęstszymi przyczynami upadku cieląt są uporczywe biegunki
i zakażenia układu oddechowego. Aby ograniczyć zachorowalność cieląt, powinniśmy stosować szczepienia ochronne. Idealnym rozwiązaniem byłoby stworzenie autoszczepionki, która skutecznie chroniłaby nasze zwierzęta. Szczepienia
w celu wyeliminowania biegunek wykonuje się na ciężarnych matkach, w ściśle
określonym czasie ciąży (najczęściej producenci zalecają szczepienia na 6-8 tyg.
przed spodziewanym porodem), aby matka mogła wytworzyć maksymalną ilość
przeciwciał, które będą znajdowały się w siarze. Cielak wypijając siarę z przeciwciałami nabywa odporności biernej i jest chroniony przez pierwszy okres życia.
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Do najczęściej występujących patogenów należą rota, koronawirusy. Przy zakażeniach układu oddechowego najpierw powinniśmy zdiagnozować przyczynę,
a następnie poddać szczepieniu określone zwierzęta.
Aby zapobiec skaleczeniom i urazom wywołanym przez uderzenie rogami, w stadach o dużym zagęszczeniu powinno usuwać się rogi (dekoronizacja). Zabieg
ten możemy wykonać u cieląt metodą wypalania, wytrawiania (chemicznie) lub
mechanicznie u dorosłych zwierząt. Powinniśmy wyznawać zasadę „albo wszystkie rogate, albo wszystkie bezrożne”.
Z uwagi na system utrzymania krów mięsnych (pastwisko) należy kontrolować
stan racic. Zabieg ten wykonujemy tylko u sztuk, które wykazują objawy np. kulawizny, przerostu racic. W celu wyeliminowania problemów z racicami, w okresie
krycia u buhajów należy na około 2 miesiące przed sezonem skontrolować racice
i ewentualnie wykonać potrzebne zabiegi.
Odrobaczanie zwierząt
Zabieg ten możemy wykonać na dwa sposoby. Pierwszy to podanie leku w formie
zastrzyku, drugi polega na podaniu preparatu doustnie. Aby dobrać odpowiedni
preparat, należy wykonać badania kontrolne kału na naszym stadzie.
Ochrona zwierząt przed wszami, meszkami, gzami, muchami, kleszczami
W okresie pastwiskowym dużym problemem mogą być występujące meszki, gzy,
muchy, kleszcze. W celu ochrony naszych zwierząt, powinniśmy zabezpieczyć
je preparatami, które dają ochronę na około 1-4 miesięcy. Wszy są to pasożyty
zewnętrzne, które najwięcej szkody wyrządzają w okresie zimowania zwierząt.
Skutkiem żerowania pasożytów jest wypadanie uszkodzonej sierści najczęściej
w okolicy ogona, karku, szyi, łopatki. Zabieg ochronny najlepiej wykonać dwukrotnie w odstępach czasu, aby zabić wszystkie formy rozwojowe lub zastosować
preparat o długim działaniu.
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REASUMUJĄC
Rozpoczynając chów lub hodowlę bydła mięsnego musimy odpowiedzieć sobie na
kilka kluczowych pytań, ściśle powiązanych z naszą inwestycją:
•

Jakie naturalne uwarunkowania posiada nasze gospodarstwo: struktura użytków rolnych, jakość gleb, ilość opadów atmosferycznych, położenie gospodarstwa względem potencjalnych źródeł paszy (odpady z przemysłu).

•

Jaką rasą chcemy się zajmować, pamiętając o tym, że poszczególne rasy mają
różne wymagania względem środowiska.

Całość musi być zwieńczona dodatnim wynikiem finansowym, w innym przypadku
nie będzie miało to sensu.

Planując produkcję w naszym gospodarstwie powinniśmy uwzględnić, czym
na starcie dysponujemy. Pamiętajmy, że każda inwestycja to koszty, które będą
obciążały nasze przedsięwzięcie. Jeżeli gospodarstwo posiada w strukturze agrarnej odpowiednią ilość trwałych użytków zielonych, to możemy zdecydować się
na prowadzenie stada podstawowego krów mięsnych i produkować odsadki,
które razem z matkami przebywają na pastwiskach przez cały okres pastwiskowy.
W takiej sytuacji w naszym gospodarstwie młode zwierzęta (odsadki) mogą stanowić produkt końcowy. Dzięki takiej technologii ograniczamy ilość paszy, którą
potrzebujemy zmagazynować na okres zimowy, ponieważ w tym czasie w gospodarstwie znajdują się krowy cielne, plus jałówki na remont stada i oczywiście
buhaj bądź buhaje do krycia. Przy takim systemie musimy pamiętać, że czas krycia, a co za tym idzie czas wycieleń, powinien być jak najkrótszy. W zależności od
wielkości stada, przeciętnie jest to okres od jednego miesiąca do trzech miesięcy.
Ta technologia wymaga od hodowcy bardzo rygorystycznego podejścia do produkcji. Oznacza to, że musimy przestrzegać ściśle określonych wskaźników produkcyjnych i zootechnicznych związanych z rozrodem i utrzymaniem zwierząt.
Matki do krycia powinny być zdrowe i sprawdzone pod względem: ciąży, łatwości
porodu, opieki na potomstwem, mleczności. Aby osiągnąć zakładane wskaźniki,
potrzebujmy kilku sezonów wycieleń i odchowu naszych cieląt. Musimy wyznawać zasadę, że dobra matka mięsna to taka, która raz w roku rodzi żywe,
zdrowe cielę i opiekuje się nim do momentu odsadzenia. Stado podstawowe, jak
mówią hodowcy francuscy, buduje się od kilkunastu do kilkudziesięciu lat. Trzeba
to rozumieć w taki sposób, że przez te wszystkie lata dzięki selekcji, doborowi
zwierząt do kojarzeń, pozostawiamy w stadzie tylko matki, które spełniają nasze
oczekiwania. Dobry hodowca to taki, który potrafi bacznie obserwować swoje
zwierzęta, wyciągać odpowiednie wnioski samodzielnie lub w porozumieniu
z doradcą. Wszystkie krowy powinny być zbadane na cielność. Nie utrzymujemy
w stadzie krów, które są jałowe. Krowy jałowe stanowią koszt (roczne utrzymanie
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krowy waha się miedzy 1 500 a 3 000 zł). Im więcej mamy krów jałowych, tym
wyższe koszty związane z utrzymaniem zwierząt, a co za tym idzie, trudniej będzie
nam zarabiać na inwestycji. Krowy jałowe, przed sprzedażą powinny być opasane
około trzech miesięcy (jeśli jest taka potrzeba) i sprzedane na rzeź.
Mamy dwie metody badania cielności: USG lub badanie rektalne. Przy badaniu
USG możemy określić około 30-dniowe ciąże. Przy drugiej metodzie, aby wyeliminować pomyłki dobrze jest badać krowy, które są powyżej 40 dnia ciąży. Późniejsze badanie daje lepszą gwarancję donoszenia ciąży.
Do krycia naszych krów, powinniśmy używać buhajów, które posiadają tzw. licencję hodowlaną (wpis do księgi bydła mięsnego). W zależności od poziomu produkcji lub hodowli, buhaj powinien posiadać odpowiedni potencjał hodowlany.
Wybór buhaja do naszego stada musi być ściśle powiązany z założeniami, które
hodowca zakłada, aby uzyskać jak najlepsze efekty w swoim stadzie. Ważne jest,
aby na jednego zdrowego, dorosłego buhaja przeznaczyć od 25 do 35 krów,
nie więcej.
Produkując odsadki ograniczamy ilość budynków inwentarskich potrzebnych
w gospodarstwie. Obora potrzebna jest dla krów z cielętami i krów cielnych.
W stadach liczących 30 do 100 matek, ilość odchowanego potomstwa powinna
wahać się pomiędzy 97-99%. Cielęta przy matkach przebywają od 7 do 8 miesięcy.
Jeżeli gospodarstwo posiada odpowiednią ilość paszy i budynków, to możemy
pozostawić odchowane cielęta i opasać do ciężkich wag. Taki model podniesie
dochodowość inwestycji. Prowadzenie opasu wiąże się z zabudowaniami, w których będziemy prowadzić opas. Do tego celu możemy wykorzystać istniejącą
już zabudowę, która bardzo często wymaga drobnych przeróbek lub możemy
wybudować tanią wiatę. Budynki takie powinny być funkcjonalne; bezuwięziowy
system, głęboka ściółka, wygrodzenia muszą być zrobione bardzo masywnie, aby
zwierzęta nie uszkadzały budynków i nie kaleczyły się, spełniać warunki zoohigieniczne. Położenie gospodarstwa w pobliżu zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego, z którego możemy
wykorzystać odpad w opasie,
w dużym stopniu ograniczy
koszty związane z żywieniem
zwierząt. Żywienie musi być
prawidłowo zbilansowane, pod
względem białkowo-energetycznie-mineralno-witaminowym. Zwierzęta przeznaczone
do opasu powinny charakteryzować się określonymi
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cechami: pochodzić od ras zbliżonych parametrami, odpowiednią masą ciała do
wieku, budową kośćca, umięśnienia. Optymalnie, jeżeli zakupiona grupa zwierząt
będzie zbliżona do wyżej wymienionych cech. Dzięki temu nasze zwierzęta będą
rozwijały się bardzo podobnie, co skróci okres opasu, a także ułatwi sprzedaż.
Drugim bardzo ważnym czynnikiem, który będzie rzutował na nasz wynik
finansowy, jest wybór rasy bądź mieszańców danej rasy. Znając nasze uwarunkowania gospodarstwa i rynek zbytu powinniśmy dobrać rasę do gospodarstwa,
a nie dopasowywać gospodarstwo do danej rasy.
Jeżeli zdecydujemy się na prowadzenie chowu, to powinniśmy zakupić jałówki,
najlepiej cielne. Takie zwierzęta kupujemy z dobrych stad towarowych. To gwarancja, że zwierzęta będą spełniały nasze oczekiwania.
Decydującym czynnikiem wpływającym na prowadzenie hodowli jest wybór
i zakup materiału żeńskiego w celu budowania stada podstawowego. Bardzo
ważnym jest, aby zwierzęta (jałówki), które chcemy zakupić, pochodziły ze stad
o bardzo dobrej genetyce. Wybór takich zwierząt wiąże się z bardzo dużą wiedzą
z zakresu dokumentacji hodowlanej, genetyki danej rasy, a także eksterieru i kondycji zwierząt.
Ważnym czynnikiem, który wpływa na prowadzoną produkcję jest profilaktyka,
która bardzo często w polskich warunkach jest pomijana. Jest wiele czynników
chorobotwórczych, które mogą zdziesiątkować nasze stado. Aby uchronić nasze
zwierzęta, trzeba ściśle przestrzegać pewnych zasad, które mogą być kluczowe dla
powodzenia naszej produkcji. Jeżeli zakupujemy zwierzęta, to powinniśmy wiedzieć z jakiego stada i jaki status zdrowotny posiada to stado. Ważną informacją
jest to, czy zakupione zwierzęta były szczepione, jeśli tak to kiedy, jaką szczepionką
i czy wymagają kontynuacji szczepienia (IBR/IPV, BVD-MD).
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ROZBIÓR TUSZY WOŁOWEJ
I PRZEPISY KULINARNE

POTRAWA

Z CZEGO
POTRAWY GOTOWANE

Bulion wołowy

kości (kości ze szpikiem i kruche) + łata, pręga,
żebra, goleń, rozbratel, szponder

Bulion cielęcy

kości cielęce + mostek, żeberka, łopatka, nóżki

Bulion cielęco – wołowy

składniki z bulionu cielęcego i wołowego

Pulpety

głowizna

Rosół tradycyjny

łata, pręga, żebra, goleń, rozbratel, szponder

Wywar

kości

Zupy

szponder, łata, kości lub bulion/rosół
POTRAWY PIECZONE

Klops

skrzydło, łopatka

Pieczeń

zrazowa

Polędwica po angielsku

polędwica

Rozbef po angielsku

rostbef

Duszenie

nerki, serca

Gotowanie

flaki, ozór

Smażenie

flaki, ozór

PODROBY
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POTRAWA

Z CZEGO
POTRAWY DUSZONE

Gulasz

biodro, łopatka, pręga, mostek, kark, krzyżowa

Szaszłyk

polędwica

Sztufada

zrazowa, łopatka

Sztuka mięsa

zrazowa

Zrazy bite

zrazowa, krzyżowa, łopatka, skrzydło
POTRAWY SMAŻONE

Antrykot

antrykot

Befsztyk

polędwica, antrykot

Bouef stroganow

polędwica, rostbef, krzyżowa

Bryzol

polędwica

Filet saute

polędwica, antrykot

Kotlety mielone

łopatka, skrzydlo

Rozbratel

antrykot

Rumsztyk

polędwica, antrykot, rostbef krzyżowa

Sznycel

polędwica, antrykot, rostbef krzyżowa
POTRAWY SUROWE

Carpaccio

polędwica, rostbef

Tatar

polędwica, rostbef
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KARK Na potrawy duszone i gotowane – gulasz, rosół,
wywar, bulion, potrawki.

Smak: swoisty, soczysty
Zapach: swoisty, niezbyt intensywny
Kolor: antrykot najwyższej jakości ma ciemnoczerwony kolor z występującymi gdzieniegdzie kremowymi przerostami.
Przerost tłuszczowy: średni
Struktura mięsa: soczyste, delikatne, grubo włókniste,
nieznacznie obrośnięte tłuszczem i błonami.
Dobre źródło: zawiera dużo pełnowartościowego
białka zwierzęcego, witamin z grupy B, średnia zawartość tłuszczu.
potrawy gotowane, duszonych, smażonych, pieMOSTEK Na
czonych, mielonych – wywary (bulion, rosół, zupy),
kotlety mielone, gulasz, kiełbasy, konserwy.

Smak: słodki i swoisty
Zapach: typowy dla wołowiny
Kolor: ciemnoczerwony
Przerost tłuszczowy: znaczny
Struktura mięsa: grube warstwy mięśni obrośnięte
powięziami oraz tłuszczem, silnie zrośnięte z kością
mostka i odcinkami żeber.
Dobre źródło: duża ilość tłuszczu około 48% całej
masy.

SZPONDER Na potrawy gotowane, duszone, pieczenie i mielenie – wywary (rosół, bulion, zupy), gulasz.

Smak: wyrazisty, lekko słodkawy
Zapach: świeży, aromatyczny
Kolor: ciemnoczerwony
Przerost tłuszczowy: nieznaczny
Charakterystyka: smaczna, ale tłusta część tuszy.
Mięsnie poprzerastane warstwami tłuszczu.

ROZBRATEL Na potrawy gotowane, smażone, pieczone, duszone,

mielone, grillowane lub z rusztu – rosół i bulion,
stek, rumsztyk, zrazy, gulasz, kiełbasy i konserwy.
Smak: swoisty, soczysty
Zapach: świeży, swoisty
Kolor: jasnoczerwony
Przerost tłuszczowy: średni
Struktura mięsa: tkanka grubowłóknista, obrośnięta
tłuszczem i błonami.
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ANTRYKOT Na potrawy smażone, pieczone, duszone (po

uprzednim podsmażeniu), grillowane lub z rusztu
- befsztyk, zrazy, steki, medaliony, kotlety z kostką,
pieczeń duszona, tatar.
Smak: swoisty, soczysty
Zapach: swoisty, niezbyt intensywny
Kolor: antrykot najwyższej jakości ma ciemnoczerwony kolor z występującymi gdzieniegdzie kremowymi przerostami.
Przerost tłuszczowy: średni
Struktura mięsa: soczyste, delikatne, grubo włókniste,
nieznacznie obrośnięte tłuszczem i błonami.
Dobre źródło: Zawiera dużo pełnowartościowego
białka zwierzęcego, witamin z grupy B, średnia zawartość tłuszczu.

ROSTBEF Na potrawy smażone, pieczone, mięso kotletowe,
grill – stek, rostbef po angielsku, boeuf Strogonow.

Smak: soczysty, typowy mięsny
Zapach: bardzo aromatyczny
Kolor: czerwony, tłuszcz ma barwę białą
Przerost tłuszczowy: średni
Struktura mięsa: obrośnięte widoczną błoną i warstwą
tłuszczu, drobnowłóknista, jednolita i soczystą tkanka
mięśniowa. Bardzo delikatne i smaczne.
Dobre źródło: stanowi źródło pełnowartościowego
białka zwierzęcego. Zawiera minimalną ilość tłuszczu.
Jest bogate w fosfor, żelazo, cynk i witaminy z grupy B.
Cechy świeżego mięsa: część bardzo delikatna, krucha, miękka, drobnowłóknista i jednolita. Najbardziej
podobny do polędwicy, a znacznie tańszy.

POLĘDWICA Na potrawy smażone, pieczone, surowe, mięso

kotletowe – befsztyk, kotlety, steki, pieczeń duszona,
stek duszony, tatar, szlachetne kołduny.
Smak: soczysty, delikatny, mięsny
Zapach: świeży i delikatny
Kolor: ciemnoczerwony
Przerost tłuszczowy: chuda, nieznaczny przerost
tłuszczowy.
Struktura mięsa: polędwica jest mięśniem leżącym
wzdłuż kręgosłupa, obrośniętym ścięgnami i tłuszczem. Jest ono elastyczne, miękkie i soczyste.
Dobre źródło: jest dobrym źródłem pełnowartościowego białka zwierzęcego oraz witamin z grupy B.

28

ŁATA Na potrawy gotowane, duszone, smażone, mielone
– wywary (rosół, bulion), gulasz, pulpety, klopsy,
rolady, do wędlin.

Smak: charakterystyczny dla mięsa wołowego
Zapach: swoisty, typowy dla mięsa
Kolor: czerwony lub czerwono-różowy, tkanka tłuszczowa ma biały lub kremowy kolor
Przerost tłuszczowy: średni
Struktura mięsa: cienka warstwa tkanki mięśniowej,
poprzerastana powięziami oraz tkanką tłuszczową.
Dobre źródło: Mięso to stanowi wartościowe źródło
żelaza, cynku i witamin z grupy B.

ŁOPATKA Na potrawy smażone, pieczone, duszone.
Smak: charakterystyczny dla mięsa wołowego
Zapach: swoisty, typowy dla mięsa
Kolor: czerwony lub czerwono-różowy, tkanka tłuszczowa ma biały lub kremowy kolor
Przerost tłuszczowy: średni
Struktura mięsa: cienka warstwa tkanki mięśniowej,
poprzerastana powięziami oraz tkanką tłuszczową.

UDZIEC WOŁOWY Na potrawy smażone, pieczone, duszone (po

uprzednim podsmażeniu), gotowanie – befsztyk,
rozbratel, zrazy, steki, medaliony, kotlety z kostką,
pieczeń duszona, tatar, szaszłyki, bryzol, sznycel,
rolada.
Smak: charakterystyczny mięsny
Zapach: niezbyt i intensywny
Kolor: ciemnoczerwony
Przerost tłuszczowy: bardzo mały
Struktura mięsa: wysoka jakość

PRĘGA Na potrawy gotowane, duszone – wywary (rosół,
bulion, zupy), gulasz.

Smak: specyficzny, mięsny
Zapach: swoisty, typowy
Kolor: czerwony, tłuszcz biało-różowy
Przerost tłuszczowy: znaczny przerost tłuszczu
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OGON WOŁOWY Na potrawy gotowane, duszone – wywary (zupy,
buliony, rosół), ogon duszony, ragout, wędliny np.
kiełbasy, galarety.

Smak: lekko gorzki i mdły
Zapach: swoisty, mało przyjemny
Kolor: jasnoczerwony
Przerost tłuszczowy: znaczny
Struktura mięsa: nieduża ilość mięsa, duża ilość kości
– kręgów odcinka ogonowego liczne chrząstki.
Dobre źródło: duża ilość tłuszczu, ponadto źródło
białka, fosforu, żelaza, cynku, ryboflawiny i witaminy
B12.
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PRZEPISY
FLAKI WOŁOWE PODAWANE Z PULPETAMI
Flaki
Składniki:
•
•
•
•
•

2 litry wywaru z mięsa i kości wołowych,
1 kg podgotowanych flaków wołowych,
20 dag – 1 porcja włoszczyzny (por, seler – korzeń, pietruszka – korzeń, marchew),
1 łyżeczka masła świeżego,
przyprawy: pieprz czarny grubo mielony, liść laurowy, ziarna ziela angielskiego, sól,
pieprz biały grubo mielony, imbir suszony mielony, majeranek otarty.

Czas:
gotowanie arkusza flaków: 3 godziny
gotowanie potrawy: 40 minut

Przygotowanie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ugotować esencjonalny wywar z różnego mięsa wołowego i kości wołowych lub
wykorzystać gotowy bulion domowy.
Wywar odcedzić i pozostawić.
Oczyszczone dokładnie i wstępnie obgotowane (w arkuszu) flaki wołowe zalać wodą
i gotować do pełnej miękkości (około 3 godzin).
Ugotowane flaki wołowe odcedzić i pokroić w cienkie paski.
Włoszczyznę – warzywa oczyścić, opłukać, pokroić w cienkie słupki (ukośne paski).
Włoszczyznę włożyć do garnka, zalać ilością wody, lekko posolić, dodać małą łyżeczkę
masła świeżego, grubo mielonego pieprzu czarnego, liści laurowych, ziaren ziela
angielskiego i dusić do miękkości.
Do garnka z uduszonymi jarzynami dodać ugotowane, miękkie flaki, zalać odpowiednią ilością wywaru lub bulionu, wymieszać i doprawić do smaku: solą, pieprzem
białym mielonym, imbirem suszonym mielonym, majerankiem otartym, zagotować.
Dodać małe pulpety z mięsa wołowego i gotować jeszcze około 10 minut.
Podawać w głębokich talerzach, posypane ostrym serem np. tylżyckim, ze zrumienioną bułeczką.

Pulpety
Składniki:
•
•
•
•

1/2 kg mięsa wołowego,
1 łyżka dobrej oliwy,
przyprawy: sól – do smaku, pieprz czarny grubo mielony, majeranek otarty (bez piasku!), czosnek (kilka ząbków),
0,3 kg łoju białego kruchego cielęcego, około nerkowego, jeśli farsz tradycyjny –
zamiast oliwy.
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Czas:
przygotowanie pulpetów: 15 minut

Przygotowanie:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Surowe, świeże, z dokładnie usuniętymi żyłami (wyżyłowane) mięso wołowiny ekstra
zmielić w maszynce z użyciem średniego sita lub dokładnie posiekać nożem. Zwolennicy kuchni tradycyjnej mogą dodać do mięsa do 30 dag siekanego, białego łoju
kruchego, cielęcego około nerkowego.
Obrać kilka ząbków czosnku.
Rozetrzeć czosnek z: majerankiem, solą, świeżo zmielonym na grubo czarnym pieprzem i kroplą dobrej oliwy.
Masę mięsną połączyć z przyprawami i dobrze wyrobić.
Z masy mięsnej z przyprawami formować kulki o średnicy 2 cm.
Kulki mocno schłodzić lub zamrozić.

SZNYCEL WOŁOWY SIEKANY SMAŻONY
Składniki:
•
•
•
•
•
•

1 kg mięsa wołowego (legawa/
biodrówka),
2 średnie cebule,
1 łyżka świeżego masła,
2 łyżki masła klarowanego lub smalcu,
20 dag bułki tartej,
przyprawy: sól, pieprz czarny świeżo
mielony.

Czas:

przygotowanie: 30 minut
smażenie: 30 min

Przygotowanie:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Cebule oczyścić, obrać, upiec lub pokroić i usmażyć na złoty kolor.
Mięso wołowe na zrazy posiekać lub zemleć na maszynce na średnim sicie, oprószyć
pieprzem, dodać pieczonej lub przesmażonej (uprzednio drobno pokrojonej) cebuli,
świeżego masła, bułki tartej. Całość masy dobrze wyrobić łyżką, doprawiając solą do
smaku.
Mięso podzielić na potrzebną ilość zrazów.
Każdą porcję farszu mięsnego dokładnie uformować na płaski kształt.
Każdy sznycel obtoczyć w bułce tartej.
Na patelni rozpuścić, a następnie mocno podgrzać masło klarowane. Sznycle smażyć
na kolor jasnobrązowy. Po usmażeniu mają być soczyste, z chrupiącą skórką.
Podawać na świeżo z patelni z ewentualnym dodatkiem świeżego masła, z jarzynami
z wody.
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POTRAWA Z OGONÓW
WOŁOWYCH
Składniki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 ogony wołowe,
2 łyżki masła,
2 średnie cebule,
1 duża porcja włoszczyzny
(3 marchewki, 2 duże pietruszki,
1/2 selera, por),
3 grzyby suszone (podgrzybki, prawdziwki),
1 szklanka bulionu lub rosołu,
sok z 1/2 cytryny,
1 szklanka wina czerwonego,
1 garść koperku,
3 średnie pieczarki,
przyprawy: sól, pieprz czarny – ziarno, ziele angielskie, liść laurowy.

Czas:

przygotowanie: 15 minut
duszenie: 2 godziny

Przygotowanie:
1.
2.

Ogony oczyścić, umyć w zimnej wodzie, pokroić na kawałki, włożyć do rondla.
Dodać pokrojone cebule, pokrojoną drobno włoszczyznę, grzyby, przyprawy. zalać
szklanką bulionu lub rosołu. Dusić do miękkości.
3. Dodać pieczarki uduszone na maśle klarowanym.
4. Całość zagotować.
5. Dolać wino, dać soku z cytryny, garść posiekanego koperku.
Podawać z krokietami z ziemniaków.

BIGOS Z MIĘS GOTOWANYCH, SMAŻONYCH I PIECZONYCH
Składniki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50 dag łopatki wieprzowej,
50 dag mięsa wołowego bez kości II klasy,
20 dag mięsa wołowego pieczonego,
30 dag kiełbasy,
50 dag boczku wieprzowego wędzonego,
1 łyżka mąki pszennej,
10 dag smalcu lub masła klarowanego,
2 kg kapusty białej,
kilka ząbków czosnku,
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•

2 kg kapusty kiszonej,

•

3 średnie cebule,

•

10 dag śliwek suszonych wędzonych
polskich,

•

kilka dużych kapeluszy grzybów suszonych (podgrzybków,
prawdziwków),

•

łyżki koncentratu pomidorowego,

•

przyprawy: majeranek, pieprz czarny,
sól, liść laurowy, ziele angielskie, miód, wino czerwone.

Przygotowanie:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Mięso wieprzowe i wołowe wstępnie obgotować, pokroić w kostkę i przesmażyć
z cebulą na dobrym tłuszczu.
Kapustę kiszoną odcisnąć, a jeśli jest bardzo kwaśna – opłukać lub nawet lekko
obgotować.
Ugotować kwaśną kapustę w bulionie w bulionie, a następnie dodać do niej poszatkowaną kapustę słodką.
Do gotującej sie kapusty dodać obgotowane i przesmażone mięso oraz pokrojony boczek wędzony i kiełbasę. Wskazane jest dodanie także pewnej ilości mięsa
pieczonego.
Czosnek zgnieść i łącznie z cebulą przesmażyć i dodać do gotującego się bigosu.
Dodać do bigosu pokrojone w paski śliwki suszone i obgotowane, pokrojone paski
grzyby suszone. Doprawić solą, pieprzem oraz zielem angielskim, liściem laurowym,
otartym majerankiem.
Dodać koncentrat pomidorowy, łyżkę miodu i dusić pod przykryciem do miękkości
mięsa.
Przygotować zasmażkę z mąki i smalcu i zagęścić bigos.
Wino dodać na krótko przed wydaniem bigosu lub podczas podgrzewania konkretnej
ilości potrawy.

Bigos im dłużej gotowany, tym smaczniejszy.

KIEŁBASA WOŁOWA PARZONA PODSUSZANA (UKRAIŃSKA)
Składniki:
•

5 kg wołowiny wyższej klasy,

•

2 kg wołowiny ścięgnistej,

•

3 kg podgardla wieprzowego bez skóry,

•

21 dag peklosoli,

•

przyprawy: 1 dag pieprzu czarnego, 1 dag papryki słodkiej, 1 główka czosnku, 1 dag
majeranku, 0,5 dag ziela angielskiego, mielonego.
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Czas:
1,5 – 2 tygodnie

Przygotowanie:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Odważyć 21 peklosoli.
Całość mięsa przeznaczonego na wędlinę wstępnie pokroić i przesypać peklosolą
w dawkach: do 5 kg wołowiny wyższej klasy – 11 dag peklosoli, do 3 kg podgardla –
6,6 dag peklosoli, do 2 kg wołowiny ścięgnistej – 3,4 dag peklosoli. Każdy rodzaj mięsa
osobno dobrze wymieszać z mieszanką peklującą. Pozostawić w chłodzie (w lodówce)
na 1 dzień.
Tak przygotowana wołowinę wyższej klasy przepuścić przez maszynkę na sitku
o numerze 5 lub 6. Wołowinę ścięgnistą przepuścić dwukrotnie przez maszynkę na
najdrobniejszym sitku (numer 2). Podgardle rozdrobnić na sitku nr 5.
Do wołowiny ścięgnistej zmieszanej z peklosolą, wlać 1/2 litra wody, dodać 1 dag soli
kuchennej i przypraw (1 dag pieprzu naturalnego, 1 dag papryki słodkiej, 1 czosnek,
1 dag majeranku, 0,5 dag ziela angielskiego mielonego). Mięso ścięgniste bardzo
dokładnie wyrobić, a jeśli jest taka możliwość, to masę skutrować lub użyć dobrej
klasy malaksera.
Wymieszać wszystkie przygotowane mięsa i jeszcze raz dokładnie wyrobić.
Napychać farszem jelita (grube o średnicy 36 mm). Pęcherzyki powietrza nakłukwać,
jeśli jest taka potrzeba.
Końce jelit wiązać przędzą lub spinać drewnianą szpilką.
Wędlinę wieszać na drągach. Osadzenie wędliny trwa 12 godzin.
W gorącym dymie wędzić kiełbasę około 1,5 godziny do uzyskania barwy jasnobrązowej z odcieniem czerwonym.
Po uwędzeniu, kiełbasę parzyć przez około 40 minut w temperaturze początkowej
wody 75–72ºC do osiągnięcia w kiełbasie temperatury 68 oC.
Kiełbasę wystudzić (odwiesić) na około 12 godzin.
Wędlinę powtórnie przewędzić zimnym dymem przez 24 godziny lub ciepłym dymem
przez 12 godzin (temperatura dymu 24-32 oC).
Podsuszyć przez 2–4 dni.

DUSZONA WOŁOWINA
Składniki:
•
•
•
•
•
•
•

l,5 kg wołowiny (mostek, antrykot,
łata),
koncentrat pomidorowy,
1/2 szklanki białego octu,
2 cebule,
smalec lub olej,
ząbek czosnku,
cukier, sól.

35

Przygotowanie: Mięso myjemy, osuszamy i podsmażamy w całości na rozgrzanym na

patelni smalcu lub oleju. Rumienimy je ze wszystkich stron. Przecier pomidorowy rozprowadzamy szklanką ciepłej wody, dodajemy ocet, cebulę pokrojoną w plastry, zmiażdżony ząbek czosnku, doprawiamy cukrem i solą. Mięso układamy w brytfance, zalewamy
sosem pomidorowym, dusimy pod przykryciem aż wołowina zmięknie, w razie potrzeby
podlewamy gorącą wodą. Następnie wyjmujemy mięso z sosu i kroimy na plastry. Mięso
podajemy na gorąco lub no zimno. Do dania pasują gotowane ziemniaki, ogórki kiszone,
rożne surówki oraz duszone lub smażone pieczarki.

ROSÓŁ TRADYCYJNY
Składniki:
•
•
•
•
•
•

mięsa różne − łata, żebra, pręga, goleń,
rozbratel, szponder oraz kości,
włoszczyzna − marchew, pietruszka,
seler, suszone grzyby,
sól, pieprz, ziele angielskie,
liście laurowe, por, cebula.

Przygotowanie: Starannie umyte i oczyszczone mięso oraz kości zalewamy zimną wodą,

lekko solimy, zagotowujemy.Po doprowadzeniu do wrzenia, zmniejszamy płomień, gotujemy bardzo powoli, szumując. Po jednej dwóch godzinach wolnego gotowania dodajemy
przyprawy, grzyby i dalej gotujemy. Po pewnym czasie (min. 1/2 godziny) dodajemy całą
włoszczyznę, przyprażoną na patelni lub nad ogniem cebulę i dalej gotujemy, stale próbując
i dbając o właściwy dodatek soli. Po ugotowaniu odstawiamy na bok, oby się ustał, zbieramy tłuszcz z powierzchni, przecedzamy. Podajemy z makaronem, kluseczkami, kołdunami i dodatkiem posiekanych ziół, natką pietruszki i odrobiną koperku. lm dłużej, wolniej
gotowany – tym lepszy. Rosoł jest podstawą wielu zup.

BRYZOL
Składniki:
•
•
•
•
•

60 dag wołowiny bez kości
(polędwica, rostbef, biodrówka lub
skrzydło)
smalec lub olej rzepakowy, masło
sól, mielony czarny pieprz
ewentualnie kieliszek wina lub piwa

Przygotowanie: Opłukaną polędwicę starannie osuszamy i usuwamy błony. Mięso kroimy w poprzek włókien na plastry grubości ok. 1 cm i rozbijmy je do grubości 0,5 cm. Plastry mięso smażymy krótko no mocno rozgrzanym na patelni smalcu (lub oleju). Po zrumienieniu przewracamy na drugą stronę, dosmażamy i doprawiamy solą oraz mielonym
pieprzem. W trakcie smażenia można skrapiać brizol wodą albo lepiej, winem lub piwem.
Podajemy natychmiast z wiórkami świeżego masła, posypane świeżo zmielonym pieprzem
z tłuczonymi gotowanymi ziemniakami, gotowanymi jarzynami lub sezonową surówką.
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TATAR WOŁOWY
Składniki:
•
•
•
•
•
•

ładny kawałek mięsa wołowego
(polędwica wołowa lub rostbef)
cebula, ogórek kiszony lub
konserwowy,
grzybki konserwowe
sól, świeżo zmielony czarny pieprz,
papryka mielona słodka, oliwa, żółtko,
zielona pietruszka,
cytryna (plasterek, cząstka cytryny)

Przygotowanie: Mięso oczyszczamy z powięzi, schładzamy, trzemy lub grubo mielimy,

doprawiamy oliwą i odrobiną musztardy. Tatar należy podawać z posiekanymi cebulką,
ogórkiem kiszonym lub konserwowym, grzybkami marynowanymi i przyprawami. Przyrządza się go w ostatniej chwili, już na stole. Można dodać żółtko jaja, ale zdrowiej tylko
dobrą oliwę. Podaje się z masłem i świeżym pieczywem. Można także przeprawić odrobiną
posiekanego szczypiorku lub cząstkami łososia wędzonego. Na końcu lekko skrapiamy
cytryną.

ZRAZY ZAWIJANE DUSZONE PO POLSKU
Składniki:
•
•
•
•
•
•
•

1,5 kg mięsa wołowego (krzyżowa,
ligawa),
kilka cienkich plastrów wędzonego
boczku,
kilka kiszonych ogórków,
cebulą, sól, czarny mielony pieprz,
olej,
bulion wołowy (może być z kostki),
musztarda, 2 łyżki kwaśnej.

Przygotowanie: Umyte i osuszone mięso kroimy na dość cienkie płaty w poprzek włó-

kien, delikatnie i cienko rozbijamy. Każdy płat mięsa smarujemy musztardą, układamy na
nim plaster boczku, paski kiszonego ogórka, krążki cebuli, zwijamy w roladkę, spinamy
szpilkami lub związujemy bawełnianą nitką. Zrazy obsmażmy no mocno rozgrzanym na
patelni oleju, przekładamy do rondla, podlewamy bulionem, przyprawiamy solą i mielonym
pieprzem, dusimy. Śmietanę mieszamy z mąką na gładką pastę, rozprowadzamy niewielka
ilością gorącego sosu, łączymy z potrawą, zagotowujemy mieszając. Podajemy z dowolną
grubą kaszą ugotowaną na sypko, ziemniaczanymi kopytkami i buraczkami zasmażonymi.
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GR UTRZYMUJĄCE BYDŁO MIĘSNE W WOJ. LUBUSKIM
Gospodarstwo Rolne – Sebastian Bach
Boguszyniec, 66-460 Witnica
Tel. 505 044 084
Stado hod. i towarowe
Rasa Limousine
Krowy 150 szt.
Pogłowie 350 szt.
Sprzedaż zwierząt hodowlanych i odsadków
Gospodarstwo Rolne
– Tadeusz i Grzegorz Błauciak
Nowiny Wielkie
Tel. 605 261 553
Stado hod. i towarowe
Rasa Limousine
Krowy 200 szt.
Pogłowie 600 szt.
Sprzedaż zwierząt hodowlanych i ciężkich
opasów
Gospodarstwo Rolne
– Michał i Eugeniusz Hładcy
Kamień Wielki, 66-460 Witnica
Tel. 510 058 770
Rasa Limusine
Stado hodowlane i towarowe
Krowy 150 szt.
Pogłowie 350 szt.
Sprzedaż zwierzęt hodowlanych i ciężkich
opasów
Gospodarstwo Rolne – Marek Janas
Trzciel 66-300 Trzciel
Tel. 791 754 841
Rasa Hereford
Stado hodowlane i towarowe
Krowy 70 szt.
Pogłowie 140 szt.
Sprzedaż zwierząt hodowlanych i rolniczy
handel detaliczny, sprzedaż mięsa
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Gospodarstwo Rolne – Marek Janków
Czyżówek 112, 68-120 Iłowa
Tel. 604 452 336
100 szt. matek
Jałówki i byczki hodowlane do sprzedaży
(stado pod oceną)
Gospodarstwo Rolne
– Zbigniew Kołoszyc
Nowiny Wielskie 11 A, 66-466 Witnica
Tel. 691 518 269
hodowcy.bydla@wp.pl
Rasa Limousine
Krów 160 szt.
Pogłowie 330 szt.
Sprzedaż materiału hodowlanego
Gosprodarstwo Rolne
– Rafał Ławniczak
Białczyk 66-460 Witnica
Tel. 601 901 184
Rasa Limousine
Krowy 100 szt.
Pogłowie 200 szt.
Sprzedaz zwierząt hodowlanych i ciężkich
opasów
Gospodarstwo Rolne
– Dariusz Matkowski
Słońsk, 66-436 Słońsk
Tel. 501 557 099
Rasa Limusine, Angus Czerwony
Stado hodowlane i towarowe
Krowy Limusine i mieszańce 1200 szt.
Krowy Angus Czerwony 50 szt.
Pogłowie – 2900 szt.
Sprzedaż zwierząt hodowlanych i ciężkich
opasów

Gospodarstwo Rolne
– Grzegorz Matuszewski
Krężoły, ul. Krakowska 4, 66-100 Sulechów
Tel. 667 033 466
Rasa Limusine 50 Matek, Charolesy –
około 10 szt.
Pogłowie – około 100 szt.
Sprzedaż odsadków

Gospodarstwo Rolne – Piotr Rupniak
Białczyk, 66-460 Witnica
Tel. 512 113 969
Rasa Limusine
Krowy 100 szt.
Pogłowie 160 szt.
Sprzedaż odsadków

Gospodarstwo Rolne – Iwona Ozimek
Surowa, 68-200 Żary
Tel. 516 141 141
Rasa Angus Czerwony
Krowy 100 szt.
Pogłowie 180 szt.
Sprzedaż materiału hodowlanego

HZZ Osowa Sień sp. z o.o.
Przyczyna Górna, 67-400 Wschowa
Tel. 609 029 917, 609 757 609
Rasa Limusine
Krowy 40 szt.
Pogłowie 110 szt.
Sprzedaż zwierząt hodowlanych

Gospodarstwo Rolne
– Krzysztof Pulkowski
Nowiny Wielkie, 66-466 Witnica
Tel. 691 518 269
Rasa Blonde D’ Aquitaine
Krów 50 szt.
Pogłowie 100 szt.
Sprzedaż materiału hodowlanego
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LUBUSKA KONFERENCJA BYDŁA MIĘSNEGO
W Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbywa się w połowie
każdego roku Lubuska Konferencja Bydła Mięsnego.
Z uwagi na bardzo dobre warunki naturalne występujące na części obszaru naszego
województwa do prowadzenia chowu i hodowli bydła mięsnego, w celu zachęty
i rozwoju istniejącej produkcji będzie kolejna edycja ww. konferencji. Impreza ma
za zadanie skupienie hodowców, gdzie mogą się spotkać, porozmawiać i w luźny
sposób wymienić doświadczenia. Konferencja skierowana jest przede wszystkim
do hodowców województwa lubuskiego, ale gościmy na niej również rolników
zainteresowanych tematem z całej polski. Z roku na rok zwiększa się frekwencja,
która podnosi prestiż Lubuskiej Konferencji Bydła Mięsnego.

Literatura:
•
„Standardy Mięsa Wołowego”, Wierzbicki Jerzy, Wierzbicka Alicja, Lendzion
Krzysztof, Wierzbicka Agnieszka, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Miesnego.
•
„Polska Wołowina i Cielęcina na Polskim Stole”, Grzegorz Rusak, Polski Związek
Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Warszawa 2010 r.
•
„Atlas ras zwierząt gospodarskich”, B. Nowicki, S. Jasek, J. Maciejowski,
P. Nowakowski, E. Pawlina, Wydawnicto Naukowe PWN, Warszawa 1995.
•
„Hoduj z głową” – broszura, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła
Mięsnego.
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