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S t r e s z c z e n i e 
 
Materiał do�wiadczalny stanowiły buhajki rasy hereford (14 szt.) i limousine (11 szt.) �ywione 

kiszonk� z kukurydzy, b�d� kiszonk� z traw jako paszami podstawowymi w dawkach pokarmowych. Po 
zako�czonym opasie (420 ± 7 dni) buhajki ubijano w zakładach mi�snych. Po 24 h post mortem z 
prawych półtusz pobierano próbki dwóch mi��ni – najdłu�szego grzbietu (m. longissimus – LD) i 
pół�ci�gnistego (m. semitendinosus – ST), w których analizowano pH i tekstur� mi�sa.  

Stwierdzono, �e buhajki rasy limousine miały wi�ksz� mas� przedubojow� i wska�nik wydajno�ci 
rze�nej, a ich tusze oraz tusze buhajków �ywionych kiszonk� z kukurydzy zaliczono do wy�szych klas 
uformowania i otłuszczenia w systemie EUROP. Ponadto stwierdzono, �e mi�so tych buhajków miało 
wy�sze warto�ci pH48, co wynikało z wi�kszej cz�stotliwo�ci wyst�powania u nich mi�sa DFD. W 
badaniach odnotowano istotny wpływ rasy i zastosowanej diety na parametry tekstury mi�sa. Mi�so 
buhajków rasy limousine (mi�sie� LD i ST) charakteryzowało si� mniejsz� spr��ysto�ci� oraz wi�ksz� 
twardo�ci�, gumowato�ci�, �uwalno�ci� i sił� ci�cia (mi�sie� LD). W obr�bie grup �ywieniowych 
stwierdzono ni�sz� �redni� warto�� siły ci�cia oraz wi�ksz� twardo�� i gumowato�� próbek mi��ni ST 
oraz wi�ksz� spr��ysto�� mi��ni LD pochodz�cych z tusz buhajków �ywionych kiszonk� z kukurydzy. 
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Wprowadzenie 

W odbiorze konsumenckim jedn� z najistotniejszych cech jako�ciowych mi�sa 
wołowego, składaj�c� si� na jego tekstur�, jest krucho��. Mo�e ona by� kształtowana 
przez czynniki przy�yciowe m.in. ras� i sposób �ywienia oraz czynniki poubojowe 
(obróbka poubojowa tusz, dojrzewanie mi�sa).  

Tyburcy i Pisula [13] podaj�, �e intensywne �ywienie bydła ma pozytywny 
wpływ na krucho�� mi�sa poprzez zwi�kszenie tempa syntezy kolagenu maj�cego 
wi�ksz� liczb� wi�za� termolabilnych oraz zwi�kszone odkładanie tłuszczu 
�ródmi��niowego. Z kolei wzrost krucho�ci podczas dojrzewania mi�sa spowodowany 
jest zmianami proteolitycznymi białek miofibrylarnych – troponiny, titiny i desminy 
oraz obecno�ci� białek o ci��arze 30	103 Da [16]. Wyniki przeprowadzanych bada� 
wskazuj�, �e zarówno aktywno�� aparatu enzymatycznego uczestnicz�cego w 
procesach degradacji białek mi��niowych podczas dojrzewania mi�sa, jak równie� 
zdolno�� odkładania tłuszczu �ródmi��niowego, które bior� udział w kształtowaniu 
tekstury mi�sa, pozostaj� w zale�no�ci m.in. z ras� bydła. 

Celem pracy było okre�lenie wpływu zró�nicowanego �ywienia buhajków rasy 
limousine i hereford na wyniki klasyfikacji ich tusz w systemie EUROP oraz ocen� 
tekstury mi�sa. 

Materiał i metody bada� 

Materiał do�wiadczalny stanowiły buhajki ras: limousine (11 sztuk), pochodz�ce 
z gospodarstwa w Bałdach oraz hereford (14 sztuk) wyhodowane w gospodarstwie 
rolnym w Konradowie. Buhajki ka�dej z ras podzielono na dwie podgrupy i �ywiono 
dawkami pokarmowymi zło�onymi z ró�nych pasz obj�to�ciowych – kiszonek. W jednej 
podgrupie (KK) buhajki otrzymywały jako podstaw� dawki kiszonk� z kukurydzy, za� w 
drugiej (KT) kiszonk� z traw podsuszonych. W obydwu gospodarstwach zwierz�ta 
otrzymywały t� sam� podsuszon� balotowan� kiszonk� z traw i te same mieszanki 
tre�ciwe, natomiast kiszonki z kukurydzy były produkowane w ka�dym z gospodarstw. 
Pasze obj�to�ciowe uzupełniano mieszankami tre�ciwymi o warto�ci pokarmowej 
dostosowanej do paszy podstawowej, jakimi były kiszonki. W skład mieszanek 
tre�ciwych wchodziły te same komponenty (�ruty: j�czmienna, poekstrakcyjna 
rzepakowa, poekstrakcyjna sojowa i z pszen�yta oraz otr�by pszenne, kreda pastewna i 
mieszanka witaminowo-mineralna), a ró�nicował je poziom białka dostosowany do 
rodzaju kiszonki. Dawki pokarmowe układano według norm I
-INRA [6], przyjmuj�c 
dla buhajków rasy limousine przyrosty 1200 g/dzie�, a dla buhajków rasy hereford 1100 
g/dzie�.  

Buhajki od urodzenia do momentu odsadzenia (210 dni) przebywały przy 
matkach. Korzystały wówczas do woli z mleka matki i otrzymywały pasze 
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obj�to�ciowe z dodatkiem paszy tre�ciwej. Po odsadzeniu przechodziły do 
wychowalni, gdzie przebywały w indywidualnych kojcach. Przez cały czas trwania 
do�wiadczenia �ywieniowego (od 7 do 14 miesi�ca �ycia buhajków) codziennie 
kontrolowano pobieranie paszy przez zwierz�ta. Pasze były analizowane według 
metody weende�skiej aparatur� firmy Tecator, w laboratorium Katedry 
ywienia 
Zwierz�t i Gospodarki Paszowej SGGW w Warszawie. �rednie dzienne pobranie 
składników pokarmowych przedstawiono w tab. 1. 

Po zako�czonym opasie (420 ± 7 dni), buhajki przewo�ono do zakładów 
mi�snych w Morlinach, gdzie ubijano je zgodnie z obowi�zuj�cymi normami. Po uboju 
ustalano mas� tusz oraz dokonywano ich klasyfikacji w systemie EUROP.  

 
Ta b e l a 1 

 
�rednie pobranie paszy i składników pokarmowych przez buhajki. 
The mean intake of feed and nutrients by young bulls. 
 

Hereford Limousine Pasze 
Feeds KK KT KK KT 

Pasza [kg] / Feed [kg] 
Kisz. z kukurydzy 

Maize silage 
10,10 - 11,44 - 

Kisz. z traw 
Grass silage 

- 8,85 - 11,73 

Siano 
Hay 

1,20 1,12 1,99 2,10 

Pasza tre�ciwa 
Concentrated feed 

2,62 2,93 3,13 3,80 

Pobranie składników pokarmowych / Feed value of the consumed rations (intake of nutrients) 
Sucha masa 
Dry matter 

6,3 6,6 6,9 8,2 

JPM / UFL 5,2 5,1 6,6 7,0 
BTJN / PDIN [g] 583 618 696 796 
BTJE / PDIE [g] 601 625 745 781 

Objasnienia: / Explanatory notes: 
JPM - jednostka paszowa produkcji mleka / UFL - forage unit for milk production;  
BTJN - białko trawione w jelicie z przemian azotu w �waczu / PDIN - protein truly digested in the small 
intestine allowed by nitrogen; 
BTJE - białko trawione w jelicie z energii paszy / PDIE - protein truly digested in the small intestine 
allowed by energy. 

 
Z wychłodzonych (24 h, temp. 2–3oC) prawych półtusz pobierano wycinki 

mi��nia najdłu�szego grzbietu (m. longissimus – LD) z okolic 13 kr�gu piersiowego 
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oraz mi��nia pół�ci�gnistego (m. semitendinosus – ST), które poddawano badaniom 
laboratoryjnym po upływie około 48 h od momentu uboju buhajków. W trakcie bada� 
oznaczano warto�� pH mi�sa stosuj�c pH-metr PHM80 wyposa�ony w elektrod� 
GK2401C, któr� umieszczano bezpo�rednio w ka�dym mi��niu oraz badano tekstur� 
mi�sa za pomoc� analizatora tekstury, typ TA – XT2i firmy Stable Micro Systems, 
sprz��onego z komputerem, u�ywaj�c programu komputerowego Texture expert 
exceed. Analiz� profilu tekstury mi�sa wykonano metod� dwukrotnego �ciskania [10]. 
Próbki mi�sa gotowanego o wymiarach 10 x 10 x 10 mm poddawano podwójnemu 
�ciskaniu (prostopadle do kierunku włókien mi��niowych) do połowy wysoko�ci. 
Okre�lano nast�puj�ce parametry tekstury: twardo��, spr��ysto��, kohezyjno��, 
gumowato��, �uwalno��. Dokonano tak�e pomiaru warto�ci siły ci�cia (przystawka 
Warnera-Bratzlera) potrzebnej do przeci�cia próbek o wymiarach 10 x 10 mm, 
wyci�tych wzdłu� włókien mi��niowych z mi�sa gotowanego przez 1 h w temp. 80oC.  

Otrzymane wyniki opracowano dwuczynnikow� analiz� wariancji. Statystyczn� 
istotno�� ró�nic mi�dzy �rednimi grup obliczano testem Duncana. 

Wyniki i dyskusja 

W przeprowadzonych badaniach buhajki rasy limousine charakteryzowały si� 
zdecydowanie wi�ksz� mas� przedubojow� i wy�szym wska�nikiem wydajno�ci 
rze�nej ni� buhajki rasy hereford (tab. 2). Ró�nice mi�dzy �rednimi warto�ciami tych 
parametrów zostały potwierdzone statystycznie (P ≤ 0,01). Uzyskane wyniki s� 
oczywiste z uwagi na przynale�no�� zwierz�t analizowanych ras do grup bydła 
mi�snego o ró�nej wielko�ci [5].  

T a b e l a 2 
 
Masa przedubojowa i wydajno�� rze�na buhajków.  
Pre-slaughter weight and dressing yield of young bulls. 
 

Rasa 
Breed 

Rodzaj �ywienia 
Type of feeding Wyszczególnienie 

Specification 

Miara 
statyst. 

Statistical 
measure Hereford Limousine KK KT 

Liczebno�� 
Quantity 

n 14 11 14 11 

Masa ciała przed ubojem [kg] 
Pre-slaughter weight 

x  
v 

476A 

8,97 
613B 

14,90 
571 

17,32 
540 

19,02 

Masa półtusz ciepłych [kg] 
Hot half-carcass weight  

x v 
v 

263A 

9,73 
390B 

13,21 
346 

21,70 
316 

23,80 

Wydajno�� rze�na ciepła [%] 
Hot dressing yield 

x  
v 

55,30A 

2,18 
63,86B 

3,83 
60,23 
7,26 

58,08 
6,93 
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Obja�nienia: / Explanatory notes: 
Warto�ci �rednie w kolumnach oznaczone ró�nymi literami w obr�bie cechy ró�ni� si� statystycznie 
istotnie A,B P � 0,01; a,b P � 0,05;  
Mean values in rows denoted by different letters within the some parameter differ statistically 
significantly A,B P � 0.01, a,b P � 0.05. 
 

Nie stwierdzono istotnego zró�nicowania �redniej masy przedubojowej i 
wska�nika wydajno�ci rze�nej buhajków z badanych grup �ywieniowych (tab. 2). 
Wi�ksze warto�ci tych cech stwierdzono w grupie zwierz�t �ywionych kiszonk� z 
kukurydzy.  

Wyniki klasyfikacji tusz w systemie EUROP (tab. 3) wykazały zdecydowanie 
lepsze uformowanie tusz buhajków rasy limousine, które zaliczono do klas E (63,64%) 
i U (36,37%). W przypadku buhajków rasy hereford ich tusze zaklasyfikowano do klas 
uformowania R (85,71%) i O (14,29%). Tusze buhajków rasy hereford charakteryzowały 
si� z kolei mniejszym otłuszczeniem (42,86% tusz w klasie 1 i 57,14% w klasie 2) ni� 
tusze buhajków rasy limousine (18,18% tusz w klasie 1 i 81,82% tusz w klasie 2). 

Analiza wpływu �ywienia buhajków na wyniki klasyfikacji ich tusz w systemie 
EUROP (tab. 3) wykazała, �e tusze zwierz�t �ywionych kiszonk� z kukurydzy były 
cz��ciej zaliczane do najwy�szych klas uformowania (E i U) oraz wy�szej (w obr�bie 
stwierdzonych) klasy otłuszczenia (2) ni� tusze zwierz�t otrzymuj�cych w dawce 
kiszonk� z traw. 

T a b e l a 3 
 
Udział tusz buhajków w klasach EUROP [%]. 
Per cent content of the young bull carcasses in the EUROP classes [%]. 
 

Rasa 
Breed 

Rodzaj �ywienia 
Type of feeding 

Wyszczególnienie 
Specification 

Hereford Limousine KK KT 
Uformowanie: 
Musculature: 

E - 63,64 28,57 27,27 
U - 36,37 21,43 9,09 
R 85,71 - 50,00 45,46 
O 14,29 - - 18,18 

Otłuszczenie: 
Fatness: 

1 42,86 18,18 28,57 36,37 
2 57,14 81,82 71,43 63,64 

 
Uzyskane wyniki s� zgodne z wynikami bada� Mandella i wsp. [1], którzy 

podaj�, �e bydło rasy hereford i limousine ró�ni si� znacznie mi�dzy sob� wydajno�ci� 
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rze�n� i otłuszczeniem tuszy. Cytowani autorzy stwierdzili jednak, �e bydło rasy 
hereford karmione nawet niskoenergetyczn� diet� cechowało si� wi�kszym 
otłuszczeniem w porównaniu z bydłem rasy limousine.  

Jednym z podstawowych parametrów mi�sa, na podstawie którego ocenia si� jego 
jako�� technologiczn�, jest warto�� pH. Stwierdzone w przeprowadzonych badaniach 
wysokie �rednie warto�ci pHu mi�sa buhajków niezale�nie od rasy, sposobu �ywienia i 
badanego mi��nia (tab. 4 i 5), jednoznacznie wskazywały na wyst�powanie wady DFD 
w badanym surowcu mi�snym. Szczegółowa analiza udziału próbek mi�sa o cechach 
mi�sa DFD (dane nie prezentowane) wykazała ich wi�kszy udział w obr�bie buhajków 
rasy limousine (90,91% próbek mi��nia LD i 72,73% próbek mi��nia ST) oraz 
zwierz�t �ywionych kiszonk� z kukurydzy (92,86% próbek mi��nia LD i 90,91% 
próbek mi��nia ST).  

T a b e l a 4 
 
Parametry tekstury mi��nia m. longissimus (LD) buhajków hereford i limousine. 
Texture parameters of the m. longissimus (LD) of the young Hereford and Limousine bulls. 
 

Rasa 
Breed 

Rodzaj �ywienia 
Type of feeding Wyszczególnienie 

Specification 

Miara 
statyst. 

Statistical 
measure 

Hereford Limousine KK KT 

Liczebno�� / Quantity n 14 11 14 11 

pH48 
x  
v 

6,25 
5,45 

6,58 
6,53 

6,53 
5,22 

6,28 
6,45 

Siła ci�cia [N] 
Shear force 

x  
v 

92,43a 

50,70 
104,80b 

37,35 
81,78A 

53,57 
116,32B 

19,63 

Twardo�� [N] 
Toughness 

x  
v 

31,98A 

53,66 
49,61B 

71,10 
38,21 
65,39 

40,91 
24,30 

Spr��ysto�� [mm] 
Springiness 

x  
v 

0,645a 

11,50 
0,585b 

8,24 
0,639a 

8,53 
0,589b 

9,14 

Kohezyjno�� 
Cohesion 

x  
v 

0,553 
8,14 

0,552 
8,20 

0,561 
8,17 

0,545 
8,31 

Gumowato�� [N] 
Gumminess 

x  
v 

17,35A 

52,84 
27,24B 

66,94 
21,27 
65,98 

22,00 
27,85 


uwalno�� [J 10-3] 
Chewiness 

x  
v 

11,07A 

50,64 
16,02B 

64,33 
12,99 
64,88 

13,34 
32,39 

Obja�nienia jak w tab. 2. / Explanatory notes as in Tab. 2. 
 
Du�� cz�stotliwo�� wyst�powania mi�sa DFD u buhajków potwierdzaj� tak�e 

inne badania. Ostoja i wsp. [10] podaj�, �e w przypadku buhajków pochodz�cych 
z krzy�owania rasy czarno-białej z belgijsk� biało-bł�kitn�, 83% próbek mi��nia LD 
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oraz 75% próbek mi��nia ST wykazywało cechy mi�sa DFD. Korzeniowski i wsp. [8] 
wykorzystuj�c do krzy�owania rasy mi�sne wykazali, �e warto�� pH48 > 6,2 miało 
90% próbek mi��nia LD i 40% próbek mi��nia ST pobranych z tusz buhajków. 
Zjawisko to jest nast�pstwem du�ej pobudliwo�ci buhajków oraz wpływu stresu 
przedubojowego. Lowe i wsp. [9] podaj�, �e zale�no�� mi�dzy reakcj� na stres u 
buhajków i jako�ci� mi�sa jest bardzo wyra�na, a spowodowane to jest przede 
wszystkim spadkiem zawarto�ci glikogenu. Stres mo�e spowodowa� u bydła utrat� 11 
µmol/g glikogenu w ci�gu jednej godziny [15].  

 
T a b e l a  5 

 
Parametry tekstury mi��nia m. semitendinosus (ST) buhajków hereford i limousine.  
Texture parameters of the m. semitendinosuss (ST) of the young Hereford and Limousine bulls.  
 

Rasa 
Breed 

Rodzaj �ywienia 
Type of feeding Wyszczególnienie 

Specification 

Miara 
statyst. 

Statistical 
measure 

Hereford Limousine KK KT 

Liczebno�� / Quantity n 14 11 14 11 
pH48 x  

v 

6,03 
4,78 

6,41 
6,58 

6,30 
5,15 

6,13 
6,51 

Siła ci�cia [N] 
Shear force  

x  
v 

99,10a 

16,50 
96,14b 

29,34 
96,78a 

25,96 
99,03b 

21,49 

Twardo�� [N] 
Toughness  

x  
v 

39,19A 

28,19 
55,16B 

50,54 
48,20a 

43,71 
43,92b 

26,72 

Spr��ysto�� [mm] 
Springiness  

x  
v 

0,629 
8,35 

0,603 
10,93 

0,618 
9,14 

0,618 
6,75 

Kohezyjno�� 
Cohesion 

x  
v 

0,571 
6,76 

0,543 
7,31 

0,561 
4,78 

0,559 
6,47 

Gumowato�� [N] 
Gumminess  

x  
v 

22,33a 

29,35 
29,66b 

46,04 
26,35 

41,65 
24,78 

30,34 


uwalno�� [J 10-3]  
Chewiness  

x  
v 

14,29A 

35,51 
18,39B 

47,96 
16,52 
46,26 

15,76 
37,02 

Obja�nienia jak w tab. 2. / Explanatory notes as in Tab. 2. 
 
W ocenie konsumenckiej jednym z głównych wyznaczników jako�ci mi�sa 

kulinarnego jest jego krucho��. W badaniach naukowych cz�sto jej instrumentalnym 
odzwierciedleniem jest warto�� siły ci�cia. Z analizy danych zawartych w tab. 4. i 5. 
wynika, �e próbki mi��ni LD buhajków rasy limousine odznaczały si� wyra�nie 
wi�ksz� (P ≤ 0,05) warto�ci� siły ci�cia ni� mi�so buhajków rasy hereford. Z kolei 
wynik pomiaru siły ci�cia próbek mi��nia ST, pomimo stwierdzonej statystycznie 
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istotnej (P ≤ 0,05) ró�nicy mi�dzy �rednimi grup rasowych, nale�y uzna� za zbli�ony 
(ró�nica 3 N). W badaniach przeprowadzonych przez Mandell i wsp. [1] tak�e 
stwierdzono, �e mi�so uzyskane z bydła rasy hereford odznaczało si� ni�sz� warto�ci� 
siły ci�cia oraz korzystniejsz� ocen� krucho�ci w porównaniu z mi�sem bydła rasy 
limousine. 

W badaniach stwierdzono istotny wpływ �ywienia buhajków na pomiar siły ci�cia 
mi�sa. W przypadku obu badanych mi��ni ni�sz� �redni� warto�ci� siły ci�cia 
charakteryzowały si� mi��nie buhajków �ywionych kiszonk� z kukurydzy. Nale�y 
przy tym podkre�li�, �e tak jak w przypadku analizy wpływu rasy, znacznie wyra�niej 
ró�nica ta zaznaczała si� w obr�bie mi��ni LD.  

Wpływ �ywienia (trawa, trawa i zbo�e) na krucho�� mi�sa wołowego wykazali 
Xiong i wsp. [16]. Ich zdaniem zastosowanie diety wysokoenergetycznej mo�e by� 
przyczyn� wzrostu zawarto�ci kolagenu rozpuszczalnego. Z kolei Vestergaard i wsp. 
[14] podaj�, �e mi�so buhajków �ywionych na pastwisku odznaczało si� mniejsz� 
ilo�ci� tłuszczu mi�dzymi��niowego i było mniej kruche.  

W badaniach Belew i wsp. [2], którzy przebadali krucho�� 40 ró�nych mi��ni, m. 
semitendinosus sklasyfikowali jako „�rednio twardy”, a m. longissimus lumborum jako 
„kruchy”. Wyniki przeprowadzonych bada� własnych nie potwierdziły do ko�ca tej 
klasyfikacji, co mogło wynika� z du�ej zmienno�ci warto�ci pHu mi�sa w obr�bie grup 
do�wiadczalnych. Tak�e cytowani autorzy wskazywali, �e siła ci�cia mi�sa DFD (pH 
6,2 do 6,7) była istotnie ni�sza ni� mi�sa normalnego (pH 5,5 do 5,8).  

Przeprowadzona w badaniach, testem dwukrotnego �ciskania (TPA), analiza 
profilu tekstury mi�sa (tab. 4 i 5) wykazała istotny wpływ (ró�nice potwierdzone 
statystycznie) rasy buhajków na takie parametry, jak: twardo��, gumowato��, 
spr��ysto�� i �uwalno�� mi�sa. Mi�so buhajków rasy limousine charakteryzowało si� 
wi�ksz� twardo�ci�, gumowato�ci� i �uwalno�ci�, przy jednocze�nie mniejszej 
spr��ysto�ci. Zale�no�� ta została stwierdzona w przypadku obu badanych mi��ni. 

Uzyskane wyniki koresponduj� z wynikami bada� przeprowadzonych przez 
Chambaz i wsp. [4], w których wykazano, �e poszczególne rasy bydła mog� znacznie 
ró�ni� si� jako�ci� mi�sa mimo zastosowanego takiego samego �ywienia.  

W obr�bie grup �ywieniowych stwierdzono wi�ksz� twardo�� i gumowato�� 
próbek mi��ni ST oraz wi�ksz� spr��ysto�� mi��ni LD pochodz�cych z tusz buhajków 
�ywionych kiszonk� z kukurydzy. 

Wnioski 

1. Buhajki rasy limousine w wieku 420 (± 7) dni odznaczały si� istotnie wi�ksz� 
�redni� mas� przedubojow� (o 137 kg) oraz wy�szym wska�nikiem wydajno�ci 
rze�nej (o 8,56%) ni� buhajki rasy hereford. Nie stwierdzono istotnego wpływu na 
te cechy �ywienia buhajków kiszonk� z kukurydzy i traw. 
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2. Wyniki klasyfikacji tusz w systemie EUROP wykazały, �e tusze buhajków rasy 
limousine oraz zwierz�t �ywionych kiszonk� z kukurydzy charakteryzowały si� 
lepszym uformowaniem oraz wi�kszym otłuszczeniem ni� tusze buhajków 
�ywionych kiszonk� z traw. 

3. Stwierdzone wysokie �rednie warto�ci pHu mi�sa buhajków niezale�nie od rasy, 
sposobu �ywienia i badanego mi��nia wskazywały na problem wyst�powania 
wady DFD w badanym surowcu mi�snym. Wi�kszy udział próbek mi�sa z wad� 
DFD stwierdzono w obr�bie buhajków rasy limousine oraz zwierz�t �ywionych 
kiszonk� z kukurydzy.  

4. Mi�so buhajków rasy limousine (mi�sie� LD i ST) charakteryzowało si� wi�ksz� 
twardo�ci�, gumowato�ci�, �uwalno�ci� i sił� ci�cia (mi�sie� LD). W obr�bie grup 
�ywieniowych stwierdzono wi�ksz� twardo�� i gumowato�� próbek mi��ni ST 
oraz wi�ksz� spr��ysto�� mi��ni LD pochodz�cych z tusz buhajków �ywionych 
kiszonk� z kukurydzy. W przypadku obu badanych mi��ni, ni�sz� �redni� 
warto�ci� siły ci�cia charakteryzowały si� mi��nie buhajków �ywionych kiszonk� 
z kukurydzy. 
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THE EFFECT OF BREED AND FEEDING OF YOUNG BULLS ON THE CLASSIFICATION 
RESULTS OF THEIR CARCASSES UNDER THE ‘EUROP’ SYSTEM  

AND ON THE EVALUATION OF THEIR MEAT TEXTURE 
 

S u m m a r y 
 

The material investigated included 14 young Hereford bulls and 11 young Limousine bulls fed on 
maize or grass silages as the basic feeds contained in rations of feeding. As soon as the fattening was 
accomplished (420 ± 7 days), the bulls were slaughtered in a meat plant. 24 h post-mortem, samples of 
two muscles, i.e. m. longissimus – LD and m. semitendinosus – ST, were taken from the right half 
carcasses and their pH value and meat texture were analysed. It was stated that the Limousine bulls had a 
higher pre-slaughter weight and a higher dressing yield, and their carcasses, as well as the carcasses of 
young bulls fed on maize silages were classified under the higher classes of musculature and fatness 
according to the EUROP system. Furthermore, it was stated that the meat of these young bulls had higher 
pH48 owing to the fact that a DFD meat occurred in them more often (with higher frequency). During the 
investigations performed, it was also reported that both the breed and the feed diet applied had the 
significant effect on parameters of the meat texture. The meat from the Limousine bulls (the muscles LD 
and ST) had a lower springiness and a higher toughness, gumminess, chewiness, and shear force (the 
muscle LD). Within the feed groups, it was stated that the samples of ST muscle in meat from the bulls 
fed on maize silages showed a lower mean value of shear force and a higher toughness and gumminess 
whereas the samples of LD muscles in meat of the same young bulls had a higher springiness. 

 
Key words: young bulls, Hereford breed, Limousine breed, feeding, EUROP classification, meat texture 
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