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Me to da ta wy ko rzy stu je efek ty po -

śred nie go dzie dzi cze nia cech ro -

dzi ciel skich oraz he te ro zji, czy li 

tzw. wy bu ja ło ści mie szań ców. He -

te ro zja ma ko rzyst ny wpływ na 

ce chy pro duk cyj ne, jak i funk cjo nal -

ne, ale do ty czy tyl ko po ko le nia F1 

i nie pod le ga dzie dzi cze niu. Efekt 

he te ro zji jest tym więk szy, im więk -

szy jest dy stans ge ne tycz ny mię -

dzy ra sa mi krzy żo wa ny mi. W efek -

cie krzy żo wa nia to wa ro we go w po -

ko le niu F1, np. moż na pod nieść 

efek tyw ność opa su o oko ło 9-

10% do na wet 14%. Wska zu je się 

rów nież, że cie lę ta mie szań co we 

mo gą uzy skać wy ni ki opa su zbli żo -

ne do zwie rząt czy sto ra so wych, co 

znaj du je swo je po twier dze nie cho -

ciaż by w ba da niach prze pro wa -

dzo nych przez Kacz mar ka (2001), 

gdzie cie lę ta mie szań co we ce -

cho wa ły się 10% niż szą wy daj no -

ścią pro duk cyj ną i tyl ko 2% niż szą 

wy daj no ścią rzeź ną niż by dło czy -

sto ra so we. Nie ste ty, fak tycz ną ska -

lę efek tyw no ści oma wia ne go za -

bie gu trud no jest prze wi dzieć. 

Pol ska jest jed nym z nie licz -

nych przy kła dów pro duk cji mię -
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sa wo ło we go opar tej w głów nej 

mie rze o ra sy użyt ko wa ne mlecz -

nie, gdzie po nad 90% wo ło wi ny 

po zy ski wa ne jest od po tom stwa 

ra sy pol skiej holsz tyń sko -fry zyj -

skiej. Jesz cze do po ło wy 

lat 70. XX w. w pol skich obo rach 

do mi no wa ło by dło czar no - i czer -

wo no -bia łe o użyt ko wo ści dwu kie -

run ko wej z do brze za zna czo ny mi 

ce cha mi mię sny mi. Sy tu acja ta 

ule gła zmia nie wraz z roz po czę -

ciem w tym okre sie in ten syw nej 

„holsz ty ni za cji” kra jo we go po gło -

wia. Do mi nu ją ca obec nie w na szej 

po pu la cji krów ra sa pol ska holsz -

tyń sko -fry zyj ska co praw da ce -

chu je się wy so kim tem pem wzro -

stu, jed nak idzie ono w pa rze ze 

sła bym umię śnie niem i gor szą 

wy daj no ścią rzeź ną. Za uwa żo no 

to sto sun ko wo szyb ko w efek cie 

cze go pierw sze pra ce zwią za ne 

z krzy żo wa niem to wa ro wym za po -

cząt ko wa ne zo sta ły nad Wi słą już 

w la tach 60. XX w. od spro wa dze -

nia do kra ju pierw szych przed sta -

wi cie li (kro wy i bu ha je) ras he re -

ford, aber de en an gus i cha ra lo -

aise. Pro fe sor Li twiń czuk (2012) 

wska zu je trzy wy raź ne eta py prac 

nad te go ty pu roz wią za niem, któ -

re skla sy fi ko wał wg na stę pu ją ce -

go klu cza: 

 

Etap 1. La ta 60.: roz po czę to krzy -

żo wa nie i do ko na no oce ny do je -

go przy dat no ści ras he re ford, aber -

de en an gus oraz cha ro la ise; 

 

Etap 2. La ta 70. i 80.: obej mu ją -

ce in ten syw ne krzy żo wa nie to wa -

ro we z uży ciem ras cha ro la ise 

oraz si men tal skiej, a na stęp nie li -

mo usi ne i blon de d’aqu ita ine; 

 

Etap 3. La ta 90.: wpro wa dze nie do 

krzy żo wa nia ras wło skich (pie mon -

te se, chia ni na, mar chi gia na) i in -

nych oraz re ali za cja pro gra mu roz -

wo ju ras ho dow li by dła mię sne go. 

 

Ak tu al nie w li te ra tu rze wy mie nia 

się sze reg czyn ni ków skła nia ją cych 

ho dow ców do tzw. krzy żo wa nia to -

wa ro we go. Jed ną z przy czyn po -

wo du ją cych za in te re so wa nie tą 

me to dą ho dow la ną są uwa run ko -

wa nia eko no micz ne pro duk cji wo -

ło wi ny w opar ciu o czy sto ra so we 

by dło mię sne. Czyn ni kiem ogra ni -

cza ją cym jest w tym przy pad ku ni -

ska do cho do wość ta kiej pro duk cji, 

gdyż je dy nym zy skiem jest w tym 

przy pad ku otrzy ma ne cie lę.  

Krzy żo wa nie to wa ro we mo że 

być al ter na ty wą w ma łych sta dach 

krów mlecz nych, gdzie ho dow cy 

czę sto nie ma ją moż li wo ści zwięk -

sze nia po gło wia by dła, a kosz ty, ta -

kie jak ży wie nie czy opie ka we te -

ry na ryj na po wo du ją, że pro duk cja 

mle ka jest nie opła cal na. Dzię ki 

wy ko rzy sta niu oma wia nej me to dy 

na sprze daż moż na prze zna czyć 

cie lę ta mie szań co we ce chu ją ce 

się bar dzo do brą przy dat no ścią do 

opa su, lep szym wy ko rzy sta niem 

pa szy oraz lep szą wy daj no ścią 

rzeź ną niż czy sto ra so we HF, ko rzy -

sta jąc przy tym z tań szych, czę sto 

po cho dzą cych z trwa łych użyt ków 

zie lo nych pasz ob ję to ścio wych oraz 

mniej sze go zu ży cia pasz tre ści -

wych. Po nad to ce ny uzy ski wa ne 

w sku pach za bu haj ki mie szań co we 

są o kil ka na ście, a w przy pad ku bar -

dzo do brze umię śnio nych na wet 

o 30% wyż sze niż za HF. Do dat ko -

wą za le tą te go roz wią za nia jest 

fakt, iż kro wy mlecz ne na dal są 

utrzy my wa ne w sta dzie, a opas 

sta no wi do dat ko we źró dło przy cho -

dów. Ta kie roz wią za nie mo że oka -

zać się cał kiem in te re su ją ce, w sy -

tu acji gdy nie sta bil ne ce ny na ryn -

ku mle ka, mo gą zmu szać ho dow -

ców by dła do zmia ny lub po sze rze -

nia za kre su swo jej dzia łal no ści 

i zwięk sze nia ren tow no ści go spo -

dar stwa po przez sprze daż zwie rząt 

z prze zna cze niem na ubój. 

Ko lej ny przy kład uza sad nio ne -

go wy ko rzy sta nia krzy żo wa nia to -

wa ro we go po ja wia ją cy się w li te -

ra tu rze zwią za ny jest z tro ską 

o zdro wie zwie rząt, ze szcze gól -

nym uwzględ nie niem pa ra tu ber ku -

lo zy i neo spo ro zy, któ re wy mu sza -

ją na ho dow cach zmia nę kie run ku 

użyt ko wa nia krów. 

Swo ją ro lę od gry wa rów nież 

obec ne wśród ho dow ców prze ko -

na nie o wyż szej płod no ści na sie nia 

bu ha jów ras mię snych, któ re z te -

go wzglę du czę ściej użyt ko wa ne 

jest w przy pad ku krów po wta rza ją -

cych ru ję. Nie bez zna cze nia w tym 

przy pad ku jest rów nież fakt, że na -

sie nie bu ha jów ras mię snych jest 

też za zwy czaj tań sze od na sie nia 

do brych bu ha jów ras mlecz nych. 

 

 

WY BÓR ZWIE RZĄT  
DO KRZY ŻO WA NIA  

TO WA RO WE GO 
 

Wy bór bu ha ja za le ży od wie lu 

czyn ni ków i pre fe ren cji ho dow cy. 

Za sad ni czo po wi nien on jed nak 

skła dać się z czte rech wy mie nio -

nych ni żej eta pów:  

1. Wy zna cze nie ce lu krzy żo wa nia  

2. Wy bór ra sy bu ha ja  

3. Wy bór kon kret ne go roz płod ni ka  

4. Oce na efek tów. 

 

Do krzy żo wa nia wy bie ra się 

sa mi ce, któ rych pa ra me try od bie -

ga ją od za ło żeń sta da mlecz ne go 

(ilość, ja kość pro du ko wa ne go mle -

ka), ale ce chu ją się ła twy mi po ro -

da mi. Nie  mniej jed nak, ta kie pa ra -

me try jak wiek, ka li ber i hi sto ria po -

ro dów kro wy, któ ra prze zna czo na 

jest do kry cia, rów nież po win ny zo -
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stać roz pa trzo ne na eta pie wy bo -

ru roz płod ni ka. 

Przy po dej mo wa niu de cy zji ho -

dow ca po wi nien wy zna czyć dwa 

głów ne ce le wy bo ru bu ha ja do 

krzy żo wa nia, ta kie jak trud ność wy -

cie leń oraz uzy ska nie do bre go ja -

ko ścio wo ma te ria łu do wy ko rzy sta -

nia przez prze twór ców wo ło wi ny. 

Wska za ne wy żej ce le są waż ne 

cho ciaż by ze wzglę du na to, że 

trud ne po ro dy mo gą przy nieść wie -

le strat zwią za nych m.in. z za trzy ma -

niem ło ży ska czy me cha nicz nym 

uszko dze niem dróg rod nych, a tym 

sa mym po gor sze niem wskaź ni ków 

roz ro du w póź niej szych lak ta cjach. 

Wy bie ra jąc kon kret ne go roz płod ni -

ka war to kie ro wać się war to ścią ho -

dow la ną, ze szcze gól nym uwzględ -

nie niem cech rzeź nych, ła two ści po -

ro du oraz do kład no ści oce ny tych 

cech. Trud no ści w pod ję ciu od po -

wied niej de cy zji mo że po wo do -

wać fakt, iż war tość ho dow la na 

bu ha jów sza co wa na jest w ob rę bie 

po pu la cji da nej ra sy, a w przy pad -

ku krzy żo wa nia mię dzy ra sa mi dzie -

dzi cze nie mo że wy stą pić w od -

mien ny spo sób. Nie  mniej jed nak, 

wy bie ra jąc bu ha ja do kry cia war to 

zwró cić uwa gę na je go war tość ho -

dow la ną i zwłasz cza dla ja łó wek le -

piej wy bie rać bu ha je da ją ce cie lę -

ta o niż szej wa dze uro dze nio wej.  

W kon tek ście ra s wy ko rzy sty wa -

nych w krzy żo wa niu to wa ro wym 

w li te ra tu rze szcze gól nie po le ca ne 

są bu ha je li mo usi ne, ra sy bel gij skiej 

bia ło -błę kit nej, si men ta l, cha ro la ise, 

a w przy pad ku ja łó wek he re ford czy 

aber de en an gus. Pa mię tać na le ży, 

aby zwłasz cza w przy pad ku ja ło wic 

i krów z hi sto rią trud nych po ro -

dów war to uni kać ko rzy sta nia z na -

sie nia ras cięż kich, np. cha ro la ise.  

Ko lej nym czyn ni kiem wa run ku ją -

cym wy bór kon kret ne go bu ha ja jest 

rów nież spo sób opa sa nia zwie rząt. 

W opa sie in ten syw nym, pro wa dzo -

nym do wy so kiej ma sy cia ła do brze 

spraw dzą się bu ha je ras cięż kich: 

cha ro la ise, bel gij ska bia ło -błę kit na, 

blon de d’aqu ita ine, si men ta l ty pu 

mię sne go, mar chi gi nan, li mo usi ne 

czy pie mon te se, któ re z dru giej nie 

są po le ca ne do kry cia ja łó wek. Ich 

po tom stwo ce chu je się ge ne ral nie 

bar dzo do brym wy ko rzy sta niem 

pasz i wy so ki mi przy ro sta mi oraz do -

brym umię śnie niem przy jed no cze -

śnie ni skim otłusz cze niu. Dla ho dow -

ców opa sa ją cych zwie rzę ta eks -

ten syw nie naj bar dziej in te re su ją -

cym roz wią za niem mo gą oka zać 

się bu ha je ras aber de en an gus oraz 

he re ford. Choć w ostat nim cza sie tra -

cą one na po pu lar no ści, ze wzglę du 

na ka li ber war to roz wa żyć uży cie ich 

na sie nia w przy pad ku ja ło wic. 

In nym czyn ni kiem de cy du ją cym 

o moż li wo ści wy ko rzy sta nia bu ha -

jów ras mię snych w sta dzie mlecz -

nym są moż li wo ści za pew nie nia 

od po wied niej licz by osob ni ków na 

re mont sta da. W pra wi dło wo pro wa -

dzo nych obo rach na sie niem mię -

snym kryć moż na na wet 25% krów. 

W sta dach o ni skiej wy daj no -

ści 30%, o naj wyż szej do 20% krów. 

W li te ra tu rze do ty czą cej za gad -

nie nia ja kim jest krzy żo wa nie to wa -

ro we wy mie nia się sze reg ko rzy ści 

z nie go wy ni ka ją cych, wśród któ -

rych znaj du ją się mię dzy in ny mi: 

 brak po trze by za ku pu zwie rząt, 

brak du żych na kła dów na re or ga -

ni za cję ho dow li w go spo dar stwach 

re zy gnu ją cych z pro duk cji mle ka, 

 5-6% wyż sze tem po przy ro stu 

zwie rząt mie szań co wych w po ko -

le niu F1, 

 lep sze wy ko rzy sta nie pa szy 

i mniej sze zu ży cie skład ni ków 

po kar mo wych na 1 kg przy ro stu 

ma sy cia ła, 

 wyż sza wy daj ność rzeź na, 

 wyż sza za war tość mię sa w tu szy 

– na wet do 15%, 

 wyż szy udział mię sa a niż szy 

tłusz czu i ko ści w tu szy, 

 lep szą ja kość ku li nar ną mię sa, 

 wyż szą oce nę stop nia umię śnie -

nia i niż szą otłusz cze nia pół tusz 

przy oce nie w sys te mie EUROP, 

 lep szą opła cal ność opa su i pro -

duk cji wo ło wi ny, 

 moż li wość wy ko rzy sta nia ko rzy -

ści wy ni ka ją cych z hi per tro fii mię -

śnio wej wy stę pu ją cej u ta kich 

ras jak li mo usi ne, pie mon te se, 

blon de d‘aqu ita ine, bel gij ska bia -

ło -błę kit na. 

 

 

CHA RAK TE RY STY KA  
BU HA JÓW WY BRA NYCH 

RAS MIĘ SNYCH  
 

❙ Aber de en an gus 
Wy stę pu je w dwóch jed no li cie 

umasz czo nych od mia nach barw -

nych: czar nej (AN) i czer wo nej (AR). 

Cha rak te ry stycz ną ce chą ra sy jest 

bez roż ność. Jest to ra sa wcze śnie 

doj rze wa ją ca (15 mie się cy). By dło to 

od zna cza się ma łym udzia łem ko ści 

w tu szy, bar dzo do brą wy daj no ścią 

rzeź ną, a tak że do brym wy ko rzy sta -

niem pasz ob ję to ścio wych. Ra sa ta 

jest do sko na ła do utrzy my wa nia na 

trwa łych użyt kach zie lo nych. Bu ha -

je uzy sku ją ma sę 800-1000 kg, przy 

wy so ko ści w kłę bie 130-140 cm, 

a ich wy daj ność rzeź na mo że do -

cho dzić do 70%. Mię so cha rak te ry -

zu je się wy so kim po zio mem otłusz -

cze nia śród mię śnio we go. Przy ro -

sty dzien ne wy no szą ok. 900 gra -

mów. Cie lę ta są sto sun ko wo ma łe 

i wa żą oko ło 30 kg, przy czym cie -

licz ki są wy raź nie lżej sze. 

 

❙ Bel gij ska bia ło -błę kit na (BB) 
Ra sa póź no doj rze wa ją ca. Ce chu -

je ją zmien ne umasz cze nie od bia -

łe go, przez błę kit ne do czar ne go. 



Bu ha je osią ga ją ma sę 1100-1200 kg, 

przy wy so ko ści w kłę bie 150 cm. 

Cha rak te ry stycz ną ce chą jest wy bit -

ne umię śnie nie z hi per tro fią mię śni, 

przy jed no cze śnie de li kat nym kość -

cu. Wy daj ność rzeź na po nad 67%, 

a przy ro sty do bo we opa sów wy no -

szą 1300-1500 gra mów. Po mi mo du -

żej ma sy uro dze nio wej cie ląt (44-48 

kg) na da je się do krzy żo wa nia 

z by dłem ras mlecz nych. Na le ży 

jed nak uwa żać, aby na sie niem tym 

kryć je dy nie du że kro wy wie lo -

ród ki. Cie lę ta na da ją się do ob fi te -

go, in ten syw ne go ży wie nia. 

 

❙ Blon de d’aqu ita ine (BD) 
Ra sa fran cu ska, doj rze wa ją ca 

w wie ku 18-24 mie się cy. Umasz cze -

nie jed no li te, pło we, a ślu za wi ca, ro -

gi i ra ci ce cie li ste. Do ro słe bu ha je 

uzy sku ją ma sę 1100-1200 kg, przy 

wy so ko ści w krzy żu 145-150 cm. 

Cha rak te ry zu je się wy so ki mi przy -

ro sta mi do bo wy mi (1200-1500 g), 

wy so ką wy daj no ścią rzeź ną 

(ok. 65%) oraz umiar ko wa ne otłusz -

cze nie tusz. Cie lę ta przy cho dzą 

na świat w wa dze oko ło 40 kg. 

 

❙ Cha ro la ise (CH) 
Ra sa fran cu ska, jed no li cie bia ło 

umasz czo na. Ślu za wi ca, ra ci ce i ro -

gi ja sne, a skó ra nie pig men to wa na. 

Ce chu je je sze ro ka gło wa oraz 

do brze umię śnio na i krót ka szy ja. 

Jest to by dło od zna cza ją ce się 

głę bo ką klat ką pier sio wą, a tak że 

sze ro kim i do brze umię śnio nym 

za dem, ma syw nym kość cem. Na le -

ży do ras dłu go ro sną cych i póź no 

doj rze wa ją cych (18-28 mie się cy). 

Ma sa cia ła do ro słych bu ha jów wy -

no si 1000-1300 kg, przy wy so ko ści 

w kłę bie 150 cm. Przy ro sty do bo we, 

ja kie uzy sku ją miesz czą się w gra -

ni cach 1200-1500 g. Mię so jest 

do brej ja ko ści, ni sko otłusz czo ne. 

Ra sa ła two przy sto so wu ją ca się 

do wa run ków kli ma tycz nych i do -

brze wy ko rzy stu ją ca pa szę. Du ża 

ma sa uro dze nio wa (ok. 40 kg) 

w przy pad ku krzy żo wa nia z by dłem 

mlecz ny mo że po wo do wać pro ble -

mem trud nych po ro dów. W ce lu ich 

unik nię cia na le ży wy bie rać bu ha je 

wa run ku ją ce lżej sze po tom stwo 

lub wy bie rać kro wy o du żym ka li -

brze i sze ro kiej mied ni cy.  

 

❙ He re ford (HH) 
Ra sa an giel ska, śred nio wcze śnie 

doj rze wa ją ca (20 mie się cy). Ma sa 

bu ha jów ok. 900 kg, przy wy so ko -

ści w kłę bie 140-150 cm. Do bo we 

przy ro sty wy no szą śred nio 850-

1400 g, a wy daj ność rzeź na 65%. 

Wy so ka ja kość mię sa (do brze za -

zna czo na mar mur ko wa tość). Ma sa 

cie ląt ro dzą cych się cie ląt wy no -

si 30-33 kg. 

 

❙ Li mo usi ne (LM) 
Ra sa fran cu ska, umasz czo na jed no -

li cie czer wo no z roz ja śnie nia mi 

wo kół oczu, ślu za wi cy i na brzu chu. 

Bu ha je uzy sku ją ma sę 1000-

1200 kg, przy wy so ko ści w kłę -

bie 145 cm. Śred nie dzien ne przy -

ro sty wy no szą 1000-1300 g. Zwie -

rzę ta cha rak te ry zu ją się wy so ką wy -

daj no ścią rzeź ną. Przy ma sie cie ląt 

ok. 35-40 kg po ro dy są sto sun ko -

wo ła twe. Zwie rzę ta wy ko rzy stu je 

się w opa sie za rów no in ten syw nym, 

jak i eks ten syw nym. Czę sto wy stę -

pu ją cą ce chą jest dwu po ślad ko -

wość (hi per tro fia mię śnio wa). 

 

❙ Mar chi gia na (MR) 
Wło ska ra sa du że go ka li bru z wy -

stę pu ją cą hi per tro fią mię śnio wą. 

Umasz cze nie bia łe, z sza ry mi pod -

bar wie nia mi, czar na pig men ta cja 

skó ry i ślu za wi ca. Gło wa lek ka, 

a ro gi krót kie, tu łów dłu gi Bu ha je 

uzy sku ją ma sę cia ła po nad 1200 kg, 

przy wy so ko ści w kłę bie 150 cm. 

Śred nie przy ro sty do bo we miesz -

czą się w gra ni cach 1100-1300 g, 

a wy daj ność rzeź na wy no si po -

nad 60%. Mię so cha rak te ry zu je się 

znacz ną mar mur ko wa to ścią. Po mi -

mo wy so kiej uro dze nio wej ma sy 

cia ła cie ląt (38-45 kg) przy cho dzą 

one na świat sto sun ko wo ła two.  

 

❙ Pie mon te se (PI) 
Ra sa wło ska, śred nio wcze śnie 

doj rze wa ją ca (16-18 mie się cy). Ma -

sa do ro słych bu ha jów mie ści się 

w gra ni cach 900-1150 kg (wy so -

kość w kłę bie 145 cm). Cha rak te -

ry stycz ną ce chą jest do bre umię -

śnie nie za du (hi per tro fia mię śni). 

Przy ro sty do bo we 1000 g. Mię so 

od zna cza się wy so ki mi wa lo ra mi 

die te tycz ny mi i sma ko wy mi, jest ni -

sko otłusz czo ne. Cie lę ta ro dzą się 

w wa dze 35-40 kg, co w po łą cze -

niu z wy stę po wa niem trud nych 

po ro dów oraz sła bą ży wot no ścią 

cie ląt jest man ka men tem tej ra sy. 

 

Krzy żo wa nie to wa ro we z wy ko -

rzy sta niem bu ha jów ras mię snych 

lub ich na sie nia z ca łą pew no ścią 

mo że być in te re su ją ce dla wie lu ho -

dow ców by dła nad Wi słą. Na le ży 

jed nak pa mię tać o prze my śla nym 

wy bo rze roz płod ni ka, aby efekt fi -

nal ny, zwłasz cza fi nan so wy nie by ł 

od wrot ny od za mie rzo ne go. ■
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