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'.,.,]..QualiĘofmeatofbeefbreedsbulls

The aim 0f the inve'stilatioo,]'ru. to]evaluate #ffilruality of four beef breeds: Limousin,e, Hereford,
Charolaise, Ąa,gus;and Pieńontese x Black-and-\ńlhite (PxBW) crosses, maintained in a stanchion barn. T,he
animals were fasted for 24,'hours before slaughter. Right carcass-sides were cooled at a temperature of 4oC
and dissected 24,hours,after slaughter.

The following _analys€ś]w€re made before heat treatrnent on meat samples obtained from a p;rrt]between 9th
and 1lth riłr of,musculus longissimus dorsi 48 hours after slaughter: basic chemical composition (rvateą pro-
tein and fat contónt), pfr, cooking loss, water holding capacity, and colour value of at, b*, L*. After the heat
treatment the śampleś were examined for total pigment content, texture and sensory evaluation. The results
were analysed śtatistically.

The physico.chómical analysis of meat obtained from investigated bulls does not point to any breed as a
leader in beef ,quality-,Each of the breeds examined shows certain specilic traits which may be valuable.
depending of the aPproplialion of the meat. The meat of one breed is better for processing, of another - for
coóking. rne łligheSi content of protein and the lowest of fat was observed in the meat obtained from Limou-
sine bulls. Th,is may indicate its high nutritive value. The best technological properties, compared with,thi
other anilnals testćs, was observed for meat of the PxBW crosses. The meat obtained from Charolaise bulls
was the best as lregards,colou6 taste and aroma, what wou|d indicate that this meat had the highest organoleP-
tic value. In turn, the meat from Angus bulls showed the best consistency

Knowing tłre properties characteristic for each breed it is easier to manage the meat processing industry
and develop the ,production of lieef breeds, depending on the market demands.
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Produkowana w Polsce wołowina cechuje się za-
zwyczaj niskąjakością gdyż pozyskiwana jest głów-
nl,e z tlsz bydła ras mlecznych. Kulinarną wołowinę
dobrej jakości można produkować w oparciu o bydło
ras mięsnych i mieszańce. Krzyzowanie towarowe
buhajami ras mięsnych w stadach mlecznych moze
mieć pozytywny wpływ na jakość produkowanego
mięsa, tym bardziej ,że dokojarzeńużywane sąprzede
wszystkim buhaje ras europejskich (limousine, simen-
tal, charolaise i piemontese), które w największym
stopniu oddziałują na poprawę składu tkankowego
tuszy (13, 15). W 1999 r. nasieniem buhajów ras mię-
snych unasienionołącznie 589 113 sztuk krów i jało-
wic, tj. około I7oń ich pogłowia (8). Przeprowadzone
badania wykazały, że przy intensywnym opasie, naj-
lepsze tusze pochodzą od buhajków rasy Jimousine
(badano takżetuszę buhajków ras simentaler, charola-
ise, res angus i hereford). Tylko tusze buhajków tej
rasy zakwalifikowano do klasy mięsności E (5).

Konsumenci coraz częściej zwracająuwagę na bar-
wę, kruchośc, zapach oraz zawartośc tŁuszczu w mię-

sie, a dla pewnej ciągle rosnącej grupy odbiorców
ważny jest takze dobrostan zwierząt oraz proekolo-
giczne metody produkcji i przetwarzania mięsa. Do-
stępna na krajowym rynku wołowina odbiega istotnie
od oferowanej w krajach Unii Europejskiej, gdzie
znaczna częśc pozyskiwanych tusz wołowych jest
wybitnie lub bardzo dobrze umięśniona (klasy E i U w
klasyfikacji EUROP). W Polsce bardzo mało jest by-
dła zaliczanego do klasy E, a klasa U występuje spo-
radycznie. Około 650ńtuszzaljcza się do klasy O i Ę
podczas gdy w Niemczech w klasach tych znajduje
się ponizej 30oń tusz (I7).

Poszerzenie monitorowania mięsności o ocenę ja-
kości mięsa pozwoliłoby stworzyć system zapłaty za
jego jakość i ilość. Zanajbardziej korzystny,zewzglę-
du na ilość i jakość uzyskiwanego mięsa, przyjmuje
się ubój bydła w wieku 24-30 miesięoy, jednak ze
względu na otłlszczenie tusz i koszty chowu propa-
gowalla jest produkcja tzw. młodego bydła rzeźnego
ubijanego w wieku około 15 miesięcy, które po inten-
sywnym opasie osiąga masę ponad 450 kg. Wydajność



ruęźnarynosi wtedy ok.60Yo, a mięso charakteryzuje
się pożądanąkruchością. Jednakże inne cechy senso-

ryczne mięsa (smak, zapach, barwa) uwydatniają się
dopiero powyżej 18 miesiąca życiabydła.

Jednym z głównych wyróżników technologicznej

t:
Za-

ły, że mięso wołowe cechuje się dobrąjakościąkuli-
namą jeśli w 48 h po uboju zwierząt jego pH waha się
w granicach 5,4-5,8. Optymalne pH mięsa jest warun-
kiem dobrej kruchości, odpowiedniej barwy i trwało-
ści mięsa (14). I1ość wycieku po obróbce termicznej
za\eży przede wszystkim od zawartości białek sarko-
plazmatycznych, pH i wodochłonności mięsa oraz od

w tkance, im jest ono bardziej równomieme, tym sil-

gotowania do spożycia.
W niniejszej pracy podjęto próbę oceny jakości mię-

sa bydła czterech ras mięsnych oraz mieszańców.

Matetiał imetody
Badaniaprzeprowadzono na mięsie buhajków 4 ras mię-

snych: limousine (Iż szt.), hereford (13 szt.), charolaise
(I2 szt.) i angus (10 szt.) oraz mieszańców rasy czarno-
białej i piemontese (13 szt.), utrzymywanych na stanowi-
skach w oborze uwięziowej. Zwierzęta do 15 miesiąca zy-
cia były zywione ad ]ibituln mieszanką pełnoporcjową
składającą się z kiszonki z kukurydzy (15% s.m.), siana
(5% s.m.) i paszy treściwej (20% s.m.). Jeden kilogram
suchej masy tej mieszanki zawierał 106 g białka ogólnego,
71 g białka pochodzenia mikrobiologicznego powstałego z
białka paszowego ulegającego rozkładowi w żwaczu
(BTJN), 93 g białka pochodzenia mikrobiologicznego po-
wstałego zmasy organicznej paszy ulegającej fermentacji
w żwaczl (BTJE) i 90 jednostekpaszowychprodukcji Zyw-
ca (JPZ). BTJN składa się z białka trawionego w jelicie
cienkim pochodzącego zbiałka paszowego nie ulegające-
go rozkładowi w zwaczu (BTJP) i białka trawionego w je-
licie cienkim (BTJ). Zachowano jednakowe warunki opa-
su wszystkich badanych zw ierząt. P o 24 - go dzinnej głodów-
ce zwlerzętaubijano w rzeźnl Instytutu Genetyki i Hodow-
Ii Zwlerząt PAN w Jastrzębcu. Po Z4-godzinnym wychła-
dzanlll (temp. 4oC), tusze kwalifikowano do odpowiednich
klas umięśnienia (od E do P) oraz klas otłtlszczenl,a zgod-
nie z kwalifikacjąEUROP. Następnie prawe półlxze dzte-
lono na wyręby dysekcyjne (karkówka, łopatka, goleń
przednta,rozbrateltantrykot, mostek szponder I, szponder
II, łata, r ozbef z polędwi cą udzi ec, goleń tylnia). Szcze gó-

łowej dysekcji poddano tylko wyręby wartościowe tuszy
(łop atka, rozbratel, antrykot, r ozb ef , udziec) okre ślaj ąc ilo ś c

mięsa, kości i tłlszcztt.

Badanie przeprowadzono na mięśniu najdłlższym
grzbietu (musculus longissimus dorsi) z odcinka między 9

i 11 kręgiem piersiowym, 48 godzin po uboju zwierząt w
laboratorium Zal<ładll Technologii Mięsa SGGW w War-
szawie. Z badanego mięśnia odcinano 2 plastry o masie
około 150 gkażdy oraz grubości2 cm, które posłużyły do

oceny organoleptycznej, pomiaru tekstury i pomiaru bar-
wy metodą odbiciową. Pozostałą tkankę mięśniową roz-
drabniano dwukrotnie w wilku laboratoryjnym z siatką o

średnicy otworów 3 mm.
W mięsie przed obróbką termiczn ą oznaczano: podsta-

wowy skład chemtczny (zawartość wody wg PN-73/A-
82 1 10, białka wg PN-75/A-040 1 8 i tłuszczu metodą Soxh-
leta wg PN-73/A-82111), pH (przy użycltl pH-metru CP-
3 15 stosując zespoloną elektrodę szklano-kalomelową),
ilość wycieku po obróbce termicznej (ogrzewając 30 g prób-

kę mięsa w szklanej, przykrytej zlewce przez 30 minut w
temp eraturz e7 0+2" C), zdolno ś ć utrzymywania wo dy włh-
snej (metodą bibułow{ oraz składowe barwy a*, b*, Lx
(metodą odbiciowąprzy uzyciu spektrometru Minolta CR-
200). Warlości ax i bx sąwspołrzędnymi trojchromatycz-
nymi i mogąprzyjmować wartości dodatnie i ujemne. War-
tość +ax odpowiada barwie czerwonej, -a* barwie zielo-
nej, +6x barwie żółtej, -bx barwie niebieskiej. Parametr Lx
oznacza jasność i wartości jej zmieniają się od 0 dla częmi
do 100 dla idealnej bieli.

W mięsie poddanym obróbce terrnicznej oznaczono za-

wartość barwników ogółem metodą Hornsey'a (6) oraz
dokonano p omiaru tekstury (za p omo c ą u r ządzenia ZW IC -

KI typ 1120). Badano siłę ściskania, penetracji i cięcia.
Ocenie organoleptycznej, opallej o 10-punktowy test pre-

ferencji konsumenckiej (0 - nota bardzo niekorzystna, 5

nota obojętna i 10 - bardzo pożądana) poddano mięso po

obróbce termicznej (plastry mięsa o masie około 150 g, po

24 h przetrzymywaniu w I,0oń solance, ogrzewano w wo-
dzie o temperaturz e 7 2+2" C przez 2 h), Obejmow ała ona
takie wyrózniki jakościowe jak: barwa,zapach, smak i kon-
systencja. Uzyskane wyniki poddano analtzie statystycz-
nej wykorzystując jednoczynnikową analizę wariancji i test

NIR dla poziomu istotności a : 0,05.

Wyniki iomówienie

Przeprowadzona systemem EUROP poubojowa oce-
na umĘśnienia i otfuszczenla tusz wykazała, że naj-
więcej tusz buhajkow zaliczono do dwóch klas umię-
śnienia: U i R. Ęlko 62,5Yo tusz buhajków rasy limo-
usine zakwalifikowano do najwyższej klasy E. Tusze
buhajków rasy charol
klasy U. Należy więc
dwóch ras były lepiej
ras angus i hereford orazmlęszańców g! x piemonte-
se, które zostaĘ zakwalifikowane w większości do

,ZYo). Tusze buhajków rasy limo-
othxzczone : około 690ń tusz zali-

3Ioń do klasy 2. W klasie 3 znala-
zły siętusze buhajków ras angus i hereford orazmie-
szańców 96 x piemontese. Ogółem najwięcej tusz
(68,5%) zaliczono do klasy 2, następnie klasy 1

(I9,4%) i klasy 3 (I2,I%). Najlepszymi wynikami



Tab. 1. Srednie najmniejszych kwadratów (LSM) oraz błędy standardowe (Se) cech użytkowości rzeźnej

a§a

Wyda jność
rzeźna

ISMISe
I

L

Proc e nt

WyrębÓW

wartoŚciowych

LSM Se

charolaise

Limousine

GB x Piemontese

Heteford

Ang us

312,4b

306,0b

303,7b

267,3u

261,2u

6,5

6,2

6,0

5,9

7,6

61 ,1u

63,4u

61,5,

57,1b

58,1b,,

0,48

0,46

0,45

0,44

0,56

1 50 ,9b

149,7b

146,1b

12g,Ou

126,3^

3,17

3,05

2,96

2,g2

3,74

92,4b

92,8b

89,3b

77 ,7u

75,4"

1,9

1,8

1,7

1,7

2,2

61,2b

61 ,9b

61 ,2b

60,2u

59,8,

0,31

0,30

0,30

0,30

0,37

Objaśnienia: a, b, c warlości w kolumnach oznaczone różnymi literami różnią się istotnie statystycznie przy p < 0,05

użytkowo ś ci rzeźnej char aktery zo -

wały się buhajki rasy limousine, któ-
re posiadały wysoką wy dajnośc rzeź-
ną i miały największy procentowy
udztał wyrębów wartościowych w
tuszy (tab. 1). Natomiast najniższą
wydajnośctą rzeźną cechowały się
buhajki rasy hereford i angus. Buhaj-
ki rasy angus miały także najntższy
procent wyrębow wartościowych w
fu'vy,

Srednia zawartość wody w bada-
nych próbkach mięsa byłazbliżonal
kształtowała się na poziomie 73,I-
74,5Yo (tab. 2). Większe tożnice
stwierdzono w zawartości białka
(I9,8-2I,0o/o) L tłuszczu (3,2-5,7 o^).

Uzyskane wyniki są zgodne z dany-
mi zawartymi w piśmiennictwie,
według których chude mięso woło-
wę zawiera do 760ń wody, do 22oń
białka i do 90ń tłuszczu (3, 1 1, 16).
srednia zawartość barwników hemo-
wych w badanych próbkach była
zróżnicowana i kształtowała się od
141,8 do 184,4 ppmheminy (tab.2).
Najwyższą istotną statystycznie, ich
ilość stwierdzono w mięsie buhajkow rasy angus. Po-
dobne wyniki uzyskali inni autorzy (3, 16). Na podsta-
wie otrzymanych wyników można stwierdzic, że naj-
lepszymi właściwościami odżyrv czymi (pod względem
zawartości wody, białka i tŁaszcn) charakteryzowało
się mięso buhajków rasy limousine, które zawierało
najwięcej białka przy najniższej zawartości tłuszczu.

Srednie wartości pHoznaczone w mięsie w 48 h po
uboju wahały się od 5,4 do 5,6 (tab. 3), pH mięsa mie-
szańców g| x piemontese było istotnie stytystycznie
ntższę w porównaniu z pozostałymi rasami. Uzyska-
ne wyniki są zbliżone do danych literaturowych (9,
16), Wyniki te wskazuj ą że zwl,erzętabyły w dobrej
kondycji przed ubojem, Doniesienia naukowe i wie-

Objaśnienia: jak w tab. l.
Tab. 3. Wybrane parametry jakości technologicznej rnięsa wołowego (i+ s)

loletnia praktyka potwierdzają fakt, że końcowa jakość
mięsa zależy od wartości pH, do której doprowadzi w
ciągu 48 h proces poubojowej glikolizy i dla mięsa
jasnego, jak wcześniej wspomniano, waha się od 5,4
do 5,8 (9). W procesie dojrzewania mięsa o ,,normal-
nym" pH bezpośrednio po uboju najpierw biorąudział
enzymy nielizosomowe, których aktywnośc zanika
wraz z obniżeniem pH, a następnie w miarę wzrostu
kwasowości mięsa aktywuj ą si Ę enzymy lizo somowe.
Dlatego niskie pH ma wpływ na poprawę kruchości
mięsa. Wskazująna to wyniki badań Hertzmana (19),
przeprowadzone po 14 dniach przechowywania, które
wykazały, że kruchość mięśnia półbłoniastego zaleĘ
od końcowej (najnlższej obserwowanej) wartości pH

Tab.2. Podstawowy skład chemiczny mięsa wołowego (x + s)

Rasa buhajków n

charolaise

Limo usine

cB x piemontese

Herelord

Ang us

13

12

13

13

10

74,4 t 1,08",b

74,5 t 0,97b

73,4 x 1 ,23"

73,5 t 1 ,60',b

73,1 t 2,60'

20,1 ł 0,77b

21,0 ł 1,22^

20,4 t 1,30'b

20,1 t 0,71 b

19,8 t 0,91b

4,0 t 1 ,57',b

3,2 ł 0,94"

4,9 t 1,51b,'

5,2 t 1 ,65b'

5,7 t 3,02'

141,8 ł 28,70"

145,9 t 25,33'

159,0 t 17,87'

158,1 t 30,44'

184,4 t 41,30b

n

Zdo lnoś ć

utrzymywania wody
własnei (cm'/g)

cha tola ise

Lim o usin e

cB x piemontese

H e relord

Ang us

13

12

13

13

10

5,6 t 0,11'

5,6 t 0,13u

5,4 t 0,09b

5,5 t 0,08u

5,6 t 0,12u

11 ,3 t 3,55'

7 ,2 ł 2,72b

2,1 x 1,71u

11,8 t 2,40'

9,7 t 1,93b'

31 ,4 t 8,18u,b

31,8 t 4,23u,b

26,8 t 5,85u

31,2 x 6,56',b

33,2 ł5,12b

Objaśnienia:jak w tab. l.
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Ryc. 1. Wpływ rasy buhajków na siłę penetracji mięsa
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ml. 
se w porównanluz

ała istotnie ,takżę wartość
parametru barwy L* (asność).mięsa, Srednie warto-

ści tego parameiru zawterały się w przedzia|ę od 42,9

dlamięsikrzyżówkig| x piemontęse do 44,8 dlamięsa
buhajków raŚy hereford (ryc. 2). Stwierdzono istotne
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żówki 96 x piómontese a mięsa pochodzącego z bu-

hajków .u.li-orrsine i hereford. Cepin i wsp, (2)

sŃierdzili, że warunki atmosferyczne (ciśnienie, tem-

peratura oraz wilgotność powietrza)w momencie ubo-

"3..d.ri. wartości siĘ cięcia kształ-

ściskaniawynosiĘ od i40,1 N -rasa 20

limousine do 167,9 N - rasa charo-
laise. Nie stwierdzono jednak istot-

""go 
*pły*u rasy buhajków na war- 10

tość siły cięcia i ściskania. Zanoto-
wano nitomiast iStotny StalyStycZnie
wpływ rasy buhajków na siłę penen-
tricji. Pod względem tej cechy mię-
so z mieszańców .6 x piemontese
różntło się istotnie od mięsa pozosta-
łych ras bydła (ryc. 1). Obserwowa-
ne rożnice mogły wynikać z zawaF
tości tłuszczu (im wyższajego ilośó

:

wadzi do kurczenia się włókien mię-
śniowych), ilości i struktury kolage-

teksturę.
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Ryc. 2. Wpływ rasy buhajków na barwę mięsa mierzoną metodą odbiciową
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Ryc. 3. Wpływ rasy buhajków na wyniki oceny organoleptycznej mięsa



jumająznacząay wływ na składowe barwy określanę
aparatem Minolta. Oznaczato, ze psychoftzyczny stan
zwterząt w okresie przed ubojem ma istotny wpływ
na barwę mięsa, która za|ęży również m.in. od czyn-
ników takich jak: intensyłvność opasu, przetłuszcze-
nie śródmięśniowe, zawartośc tkanki łącznej i rasa (20).
Stęzenie barwników oraz pH także współdziałająw
p oub oj owym kształtowaniu b arwy mię s a. Zakw asze -
nie mięsa sprzyja rozjaśnieniu barwy, a alkaltzacja
przyczynia się do zmiany barwy z jasnoczerwonej na
ciemnoczerwoną (11).

Na podstawie przeprowadzonych badań nie stwier-
dzono zalężności między składową b arwy a*, charak-
teryzuj ąc ą u dział c zerwi eni a zaw arto ś ctą b arwników
hemowych ogółem. Zaobserwowano natomiast, że
mięso pozyskane zWzyżówki cb x piemontese posia-
da najkorzystniejsze parametry barwy mierzone me-
todą odbiciową. Charakteryzowało się ono najnlższą
wartością parametru bx barwy odpowiedzialnego za
udział barwy żółtej, średnią wartością parametru a*
barwy or az umiarkowaną j asnością.

W organol epĘ cznej ocenie barwy najkorzystniej
oceniono mięso z buhajków rasy cb x pimontese oraz
ch aro 1 ai s e (ryc. 3 ) . Prz ep rowa dzona analtza w ykazała
i stotne r óżnic ę mię dzy notami za o cen|anąorgano lep -
ty cznie barwą mięsa buhaj ków tych ras a hereford. W
przypadku oceny zapachl mięsa średnie noty wahaĘ
się między 7,3 a 7,6 pkt. - najniżej oceniono mięso
Wzyżowki g| x piemontese i pod względem tej cechy
różntło się ono istotnię od mięsa buhajków ras charo-
laise i limousine.

Podwzględem smaku najgorzej oceniono mięso ras
g| x piemontese i hereford, natomiast najkorzystniej
mięso pochodzące z buhaj ków rasy charolaise. Podob-
ną tendencję stwierdzono w przypadku ocenianej or-
ganoleptycznie konsystencji. Srednie noty zatę cechę
wahały się od 5,2 do 7,0 punktów;najwyżej oceniono
konsystencję mięsa buhajków charolaise i angus, a
najgorzej mieszańców g| x piemontese,

Wyniki organoleptycznej oceny smaku i konsysten-
c ji zależaĘ pr zy pusza zalni e m. in. o d zaw artoś c i tłus z -
czuw mięsie. Najwyższą jego ilością cechowało się
mięso buhajków rasy angus, ktore otrzymało najwyż-
szą notę za konsystencję i drugą w kolejności notę za
smak. Mięso to okazało się również najdelikatniejsze,
co znalazło swój wyraz w wynikach aparaturou,ych
pomiarów tekstury. Biorąc pod uwagę wszystkie wy-
r óżnikt j ako ś ci organoleptycznej naj wyzej o c eniono
mięso buhajków rasy charolaise i ono winno być kie-
rowane bezpośrednio do konsumpcji jako mięso kuli-
name.

podsumowanie

Ocena chemiczno -fizyczny ch właściwości mięsa
wołowego pochodzącego od buhajków ras mięsnych:
charolaise, angus, limousine, hereford i mieszańców
g| x piemontese nie wskazuje na żadnąrasę jako na
absolutnego lidera pod względem jakości. Każda z

badanych ras ma swoje specyficzne właściwości, któ-
rę można wykorzystać,w zależności od ptzeznaczę-
nia mięsa. Mięso jednej z rasbędzie lepiej nadawało
się do przetwórstwa, inne natomiast na cele kulinarne.
Naj wyż szą zaw arto ś cią białka t najniższą tłuszczu,
cechowało się mięso bydła rasy limousine. Najlepsze
właściwości technologiczne w porównaniu z innymi
badanymi rasami wykazywało mięso buhajków mie-
szaicow 6! x piemontese. Mięso pochodzące od rasy
ch aro 1 ai s e otr zy mało najvły ższe noty za b arwę, sm ak i
zapach, co wskazyłvałoby na najlepsze właściwości
organoleptyczne tego mięsa. Rasa angus charaktery-
zowała się za to najkorzystniejszą konsystencją mię-
sa. Znając te właściwości mozna lepiej zarządzacprze-
twórstwem mięsa wołowe go l rozwIjaó hodowlę okre-
ślonych ras w za\ężności od zapotrzebowania rynku.
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