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Badania przeprowadzono w RZD w Dłoni w latach 1981-191:32 na bycz

kach mieszańcach dwurasowych, uzyskanych z krzyżowania am,~rykań

skiego bydła holsztyńsko-fryzyjskiego z bydłem nizinnym-czarno
-białym (hf x ncb) n= 13 oraz brytyjskiego bydła holsztyno-fryzyj

skiego z bydłem ncb, n= 13 (bf x ncb). Grupę kontrolną stanowiły 

byczki rasy krajowej ncb (n= 12). Zwierzęta ubijano w jednakowym 
wieku 18 miesięcy. Określano masę przedubojową i rzeźną oraz przy
rosty dzienne brutto i netto, a także wydajność rzeźną obliczoną 
bez nerek i łoju okolonerkowego. 

Celem określenia właściwości chemicznych, fizykochemicznych i sen

sorycznych mięsa pobrano próbki z mięśnia najdłuższego (mld), z oko
licy 12-13 żebra. Zebra~e dane poddano analizie statystycznej. Po
równanie grup rasowych pod względem cech opasow~-rzeźnych pozwala 
stwierdzić, że jedynie grupa hf x ncb odbiega nieco w kierunku ob
niżenia para~etrów od obu pozostałych, tzn. krzyżówki bf x ncb i 
kontrolnej ncb. Różnic statystycznie istotnych nie stwierdzono. 

W od a całko wita. W mięsie byczków ncb było nieco wię
cej wody całkowitej (75,48%) niż u mieszańców hf x ncb i bf x ncb 

(75,40% i 75,33%). Żurkowski i wsp. :16J stwierdzają, że rasa zwie
rząt ma bardzo mały wpływ na zawartość wody w mięsie, natomiast 
Sch<!łn i Scheper [15 -l podkreślają, że w mięsie buhajków i' jałówek 

występuje więcej wody niż u krów. 

Tł us z cz w mięsie. Zawartość tłuszczu w mięsie 
byczków ncb wynosiła 2,37% i była najwyższa spośród badanych trzech 
grup rasowych (hf x ncb 2,16% bf x ncb 2,23%). Mielnik i wsp. [10] 
stwierdzili w mięsie byczków zawartość tłuszczu śródmięśniowego 
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Tabela 1 

Parametry opasowo-rze źne 

:::echa 

Wiek w dniu uboju, dni 

x 
V 

Masa ciała, kg 

x 
V 

Masa tuszy cieplej, kg 

x 
V 

Przyrost , dzienny brutto, g 

x 
V 

Przyrost dzierL"'ly netto, g 

x 
V 

Wydajność rzeźna, % 
x 
V 

na poziomie 1,20%, natomiast u 
wahał się w granicach 1,70-_3,0 

Grupa 

hf x ncb bf x ncb ncb 

547 546 546 
1,19 1, 78 0,36 

469,5 473,3 473,6 
6,86 6,59 6,84 

258,4 264,o 263,6 
7,71 7,22 7,85 

857 866 866 
6,51 7,59 6,92 

471 483 482 
7,38 8,25 8,05 

55,01 55,80 55,65 
2,21 1,84 3,07 

jałówek procent tłuszczu w mięsie 

[7], Wyniki uzyskane w badaniach 

własnych można uzna ć za względnie niskie w porównaniu z uzyskanymi 
przez Bermana od 2,10-5,62% [4]. 

Odczyn mięs a. Najwyższą wartością pH1 charakteryzowało 

się mięso krzyżówek hf x ncb (6,68), a najniższą bf x ncb (6,60). 
Odczyn mięsa mieszańców i rasy ncb badany 24 godziny po ub:Jju 
(pH24 ) wahał się w granicach 5,60-5,53. Amstrong [.1] podaje, że mię

so wołowe po upływie 1 doby posiada odczyn od 5,60 do 5,80. Puchajda 

[}2, 13J określił tę wartość w zakresie 5,27-5,28. Według Pezackie
go 01] końcowy odczyn mięsa wołowego, prawidiowo zakwaszonego , wy
nosi średnio 5,70 z wahaniami od 5,50 do 5,90. Można zatem uznać, 
że końcowy odczyn mięsa tusz badanych w niniejszej pracy mieścił się 
w granicach normy. 

I 
i 
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T a b e l a 2 

Parametry jakościowe mięsa 

Cecha Grupa 

hf x ncb bf x ncb ncb 

Zawartość wody całkowitej, % 
x 75,40 75,33 75,48 

·v o,68 0,94 0,94 
Zawartość tłuszczu, % 

x 2, 16 2,23 2,37 
V 39,43 34,55 55, 1,3 

pH1 
x 6,68 6,60 6,61 
V 2,58 2,52 2,34 

pH24 

x 5,53 5,57 5,60 
V 3,80 3,09 4, 19 

Wodochłonność, cm 2 

x 7,36 6,92 7,22 
V 7,24 13,02 11,36 

Jasność barwy 
x 10,42 10,26 11,07 
V 27,50 13,29 23,15 

Kruchość, kg 
x . 8,62 7, 14 6,95· 
V 38,73 33,60 23,73 

W od och l o n n ość. W obrębie grup rasowych kształtowała 
się ona na poziomie 6, 29-7, 36 cm2 powierzchni nacieki.1, przy czym 
najmniejszą wodochłonnością (7,36 cm2 ) charakteryzowało się mięso 
hf x ncb. W badaniach przeprowadzonych przez Mielnik i wsp. OoJ 
wodochłonność mięsa ubijanych buhajków o masie ciała 450 kg wynosi

ła od 10,5 do 11,5 cm 2, natomiast Goszczyński i Mielnik C7:ł oraz 
Goszczyński i wsp. [8]określili wodochłonność mięsa jałówek po
wierzchnią nacieku od 7 do 8 cm 2. 

Bar w a mi ę s a. Jaśniejsze mięso stwierdzono u byczków 
grupy kontrolnej ncb (11,07), natomiast u mieszańców hf x ncb i 
bf x ncb wskaźniki barwy wynosiły odpowiednio 10,42 i 10,26. W po-
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równaniu z barwą mięśni wieprzowych, określonych według Doroszew

skiej [6J na 15,5-17,5, wołowe mięso ma ciemniejszą barwę. Wiadomo 
też, że poza różnicami gatunkowymi barwa zmienia się z wiekiem [2, 
14]. Brak natomiast udokumentowanego wpływu rasy na intensywność 

zabarwienia mięsa DJ. 
Kr uch ość mi ę s a. Ta ważna cecha jakościowa, zwłasz

cza mięsa wołowego, kształtowała się na poziomie 6,95-8,62 kg (tem
peratura wewnątrz bloku 80°c, średnia walca 0,5 cala). Najlepszą 
kruchością odznaczało się mięso buhajków ncb 6,95 kg (hf x ncb 

8,62 kg, bf x ncb 7,14 kg). Przy podobnej średnicy walca C.C. Mel
tan [9.J uzyskał silę cięcia w granicach 3,32 kg, ale przy tempera
turze wewnątrz bloku podczas obróbki próbki wynoszącej 66°C,Brei

denstein [5.J wykazał silę cięcia na ~oziomie zbliżonym do uzyskane
go w omawianym doświadczeniu, gdyż wynosiła ona 7,5 kg przy jedno

calowej średnicy walca i temperaturze wewnątrz bloku 66°c. Mimo tak 

trudno porównywalnych wyników, podanych przez różnych autorów, mię
so bf x ncb można zaliczyć do bardziej kruchego w porównaniu z hf 
x ncb. 

Dla wszystkich omawianych powyżej cech nie stwierdzono statystycz

nie istotnych różnic. 

PIŚMIENNICTWO 

1. Amstrong H.A.: Nauka o mięsie i produ%tach mięsnych. Warszawa 

1966. 
2. Arthaud V.H., Mandingo R.M., Koch R.M., Kotula A.W.: J. Anim. 

Sci., 1977, ~ol. 44 nr 1. 
3. Benatti G., Tartari E.: Rev. Zoot. Agraic. Vet., 1969, 7. 
4. Berman M.D.: Food Technolog., 1960, 14. 
5. Breidenstein B.B., Cooper c.c, Cassens R.G., Evans G., Bray R.W.: 

J. Anim. Sci., 1968, vol. 27 nr 6. 

6. Doroszewska Z.: Próba charakterystyki przydatności użytkowej mię
sa świń na podstawie obiektywnych wyróżników jakości. Poznań (ma
szynopis), 1974. 

7. Goszczyński J., Mielnik J.: Zesz. Nauk. ART-Olsztyn Zoot., 1979, 
nr 18. 



WPŁYW KRZYŻOWANll\. NA JAKQ,'.jĆ MI~SA 91 

8. Goszczyński J., Mielnik J., Osińska w.: Zesz. Nauk. ART-Olsztyn 
Zoot., 1979, nr 18. 

9, Meltan C.C., Dikeman M.E., Tu.ma H.J., Kropf D.H.: J. Anim. Sci., 

1975, vol. 40, nr 3. 
10. Mielnik J., Greniuk M., Groth J.: Zesz. Nauk. ART-Olsztyn Zoot., 

1973, nr 2. 
11. Pezacki W.: Artykuły rzeźne zasadnicze i uboczne. Warszawa 1958. 
12. Puchajda z.: Roczn. Inst. Przem. Mięsn., 1973, tom X. 
13, Puchajda Z.: Roczn. Inst. Przem, Mięsn., 1973, tom X. 
14. Romans J.R., Tu.ma H., Tu.cker W.L.: J. Animal Sci., 1965, 24. 
15. Sch~n L., Scheper I.: Z~chtungskunde, 1960, H. 32. 
16. Żurkowski M., Zieliński W., Reklewski Z.: Post. Nauk. Rol., 1977, 

nr 3. 

M. Pietrzak 

INFLUENCE OF CROSSING A.~ERICAN HOLSTEIN FRIZIAN AND BRITISH 
HOLSTEIN FRIZIAN BRE8DS WITH LOWLAND BLACK AND WHITE 

BREED ON BEEF QUALITY 

Summary 

· Investigation on beef quality, fattening ability and carcass 

traits were carried out on 38 crosbred bulls: HF x LBW (n= 13), 
BF x LBW ·(n = 13') and on pure LBW (n = 12) as a control group. The 
bulls were slaughtered when 18 monts ald. In the investigated traits 
of fattening abili ty and carcass t 'rai ts ( age at slaughter, daily 
weight gain netto, body weight before slaughter, dressing percenta
ge) the crosses BF x LBW and LBW were slighty better than HF x LBW, 
howewer the differences were not statistically significant. Also 
in beef quality traits (water content, fat content, meat pH1 , meat 
pH24 , water holding capacity, meat palability, Warner-Bratzler ten
derness) there were diferences between the crossbreds, but statis
tically insignificant. Generally, we could conclude that the cros
sbred animals BF x LBW and LEW were better and mare similary in the 
investigated traits then the hybrids HF x LBW. 
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M. IleTEaK 

BnHHHHE CKPE~HBAHHH AMEPHKAHCKHX rOnbWTHHO-~PH30B 

H AHrnH8CKHX ~PH30B C Hqrr HA KAąECTBO MHCA 

P e 3 w M e 

HccneAOBaHHID 6NnH nOABeprHyTN ABYXnOPOAHble MeTHCHNe 6NąKH r• x 

Hqn (n-13), •aH X nqn (n-13), Hqn (n-12). Y6oH npOH3BOAHnCH B B03-

pacTe 18 Mecn~eB, 

IlonyąeHHNe pe3ynhTaTN OTKOpMoąHo-y6oHHNX KaąecTB noKa3anH, qTO 

~eTHCN •aH x Hqn 6hlnH MHHHManbHO nyąme (cTaTHCTHąeCKH Hecy~eCTBeH

HO) no cpaBHeHHID c MeTHCaMH r. x Hąn. KaąeCTBO MHCa 6Nno pa3HOe, 

HO He HaCTOnhKO, ąTo6N CTaTHCTHąeCKH II OKa3aTh cy~eCTBeHHNe pa3nH

qHff (MeEAY CKpe~HBaHHffMH). 

ITOABOAH HTOrH, MOEHO CKa3aTh, qTQ nyąmHMH H 6onee 6nH3KHMH pe-

3ynhTaTaMH KaK no OTKOpMOąHo-y60HHhlM KaąeCTBaM, TaK H no KaąecTBY 

MHCa xapaKTepH30BanHCh MeTHCN •aH X Hąn, a TaKEe nopoAa Hqn no 

cpaBHeHHID Cr• X Hąn. 


