
Bydło rasy Limousine- za co je cenimy? 

Limousine jest jedną z najpopularniejszych ras bydła mięsnego na świecie.  Ta francuska rasa 

znalazła uznanie Hodowców także w Polsce. Na czym polega jej wszechstronność? 

 Dlaczego  warto zastanowić się nad wykorzystaniem Limousine w hodowli?

Wstęp 

Rasa ta pochodzi z Francji, gdzie jeszcze 

ok. 60 lat temu była wykorzystywana jako 

siła pociągowa. Obecnie bydło 

to utrzymywane jest wyłącznie na mięso, 

w czystości rasy, jak i do krzyżowania 

międzyrasowego, na całym świecie, 

w różnych strefach klimatycznych. Rasa 

Limousine charakteryzuje się wysokimi 

zdolnościami adaptacyjnymi do trudnych 

warunków środowiskowych. Nadaje się 

zarówno do chowu intensywnego 

w budynkach inwentarskich, jak 

i do ekstensywnego na otwartym 

powietrzu.  

Umaszczenie 

Rasa Limousine wyróżnia się 

umaszczeniem w zakresie 

od ciemnowiśniowej do bułanej. Cechami 

charakterystycznymi są rozjaśnienia sierści, 

występujące wokół oczu, śluzawicy, na 

kończynach, w okolicach wymienia, pod 

brzuchem oraz na tylnej stronie ud.  

Charakterystyka rasy 

Krowy rasy Limousine charakteryzują się 

łatwymi porodami (bez ingerencji 

człowieka) i bardzo dużym instynktem 

macierzyńskim (mamki są bardzo 

opiekuńcze). Łatwość porodów wynika 

z wielkości cieląt. Ich masa urodzeniowa 

jest średnia i wynosi u cieliczek ok. 35 kg, 

a u buhajków ok. 40 kg. Cielęta cechują się 

niską śmiertelnością, dużą żywotnością, 

a także szybkim i prawidłowy wzrostem 

i rozwojem. Przyrosty buhajków 

w okresie od urodzenia do odsadzenia 

nierzadko przekraczają 1000 g/dobę.  

 



Krowy wykazują wysoką płodność 

(ponad 95% cielności). Średni okres 

międzywycieleniowy wynosi maksymalnie 

375 dni- wycielenia są regularne.  

Bydło rasy LM charakteryzuje się dużym 

temperamentem, często 

w nieprzewidzianych sytuacjach mogą 

zachowywać się agresywnie. Krowy są 

długowieczne. Żyją średnio 10 lat, rodząc 

średnio 7 cieląt.  

Na czym polega wszechstronność 

rasy? 

Uniwersalność rasy Limousine związana 

jest z jej przydatnością do uzyskiwania tusz 

mięsnych, pochodzących od zwierząt 

znajdujących się w różnym wieku. Dzieje 

się tak, ponieważ szkielet i mięśnie 

rozwijają się równocześnie. Dlatego ubój 

nawet młodszych zwierząt nie obniża 

wartości rzeźnej tuszy. Dobowe przyrosty 

opasów wynoszą 1100-1300 kg. Zwierzęta 

po uboju osiągają wysoką wydajność 

rzeźną, która wynosi ponad 62%. 

Korzystne jest także, że tusze odznaczają 

się wyższym udziałem mięsa niż tłuszczu 

i kości, a nawet cięższe tusze nie są zbyt 

mocno otłuszczone.  

O dostosowaniu rasy Limousine 

do produkcji mięsa świadczy dobra 

przemiana materii i prawidłowe 

wykorzystanie paszy. Poza tym, u tej rasy 

pojawia się hipertrofia mięśni 

(dwupośladkowość), co wpływa 

pozytywnie na wartość rzeźną i zdolność 

opasową oraz pozwala poprawić 

umięśnienie  

Jakość mięsa 

Mięso pochodzące od bydła rasy Limousine 

charakteryzuje się doskonałą jakością 

i znakomitą wartością odżywczą, zarówno 

młodych jak i starszych osobników. 

Dzięki temu jest ceniona na całym świecie.  

  



 

Podsumowanie 

Bydło rasy Limousine jest cenione przez Hodowców nie tylko w Polsce, ale i na świecie. 

Wpływa na to wiele czynników. Są to m.in. dobre przystosowanie do różnych warunków 

klimatycznych, wysoka płodność krów, łatwe wycielenia,  dobre przyrosty i wydajność rzeźna 

oraz znakomita jakość mięsa. Oprócz hodowli czystorasowych, Limousine wykorzystywane 

jest także w krzyżowaniu towarowym.  

W ofercie MCHiRZ Sp. z o.o.  znajdziecie, Państwo nasienie naszych buhajów, odznaczające 

się wysokimi parametrami hodowlanymi oraz bardzo dobrą jakością nasienia 
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Cechy użytkowe rasy Limousine 

Kraj pochodzenia Francja 

Masa urodzeniowa cielęcia Cieliczki 35-40 kg 

Byczki 40-45 kg 

Kaliber Średni lub duży 

Masa ciała Krowy  650-800 kg 

Buhaje 1000-1200 kg 

Wysokość w kłębie Krowy  135 cm 

Buhaje 145 cm 

Dojrzałość hodowlana 18-20 mies. 

Dojrzałość somatyczna Średnia lub późna 

Płodność Bardzo dobra 

Łatwość wycieleń Bardzo duża 

Mleczność matek Bardzo dobra 

Wartość opasowa Bardzo dobra 

Przyrosty buhajków 

(od urodzenia do odsadzenia) 

Ponad 1000 g/dobę 

Przyrosty opasów 1100-1300 g/dobę 

Umięśnienie Bardzo dobre 

Wydajność rzeźna Ponad 62% 

Udział mięsa w tuszy Bardzo wysoki 

Udział tłuszczu w tuszy Bardzo mały 

Udział kości w tuszy Bardzo mały 

Smakowitość mięsa Bardzo dobra 


