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?
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Cechy użytkowe rasy Limousine
Kraj pochodzenia
Francja
Masa urodzeniowa cielęcia
Cieliczki
Byczki
Kaliber
Średni lub duży
Masa ciała
Krowy
Buhaje
Wysokość w kłębie
Krowy
Buhaje
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
Ponad 1000 g/dobę
(od urodzenia do odsadzenia)
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

35-40 kg
40-45 kg
650-800 kg
1000-1200 kg
135 cm
145 cm

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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