
KRAJOWY PROGRAM HODOWLANY DLA RASY  

BELGIJSKA BIAŁO-BŁĘKITNA 

 

Bydło rasy Belgijskiej Biało-Błękitnej zostało wytworzone w Belgii w wyniku 

twórczego krzyżowania bydła o dwukierunkowym użytkowaniu. Użyte przez twórców rasy 

Belgijskiej Biało-Błękitnej do krzyżowania bydło rasy shorthorn pozostawiło po sobie gen 

dereszowatości dający charakterystyczne dla tej rasy umaszczenie (od którego pochodzi 

nazwa rasy). W wyniku odpowiedniej selekcji i doboru zwierząt do dalszej hodowli w 

populacji bydła Belgijskiego Biało-Błękitnego rozpowszechnił się i utrwalił gen hipertrofii 

mięśni objawiający się podwójnym umięśnieniem (na szeroką skalę stosowano inseminację 

nasieniem buhajów o wybitnym, podwójnym umięśnieniu). Bydło rasy Belgijskiej Biało-

Błękitnej ma dużą zdolność przystosowywania się do różnych warunków klimatycznych co 

pozwoliło na rozprzestrzenienie się jej na kilku kontynentach. Przy intensywnym żywieniu 

bydło tej rasy charakteryzuje się bardzo wysokimi przyrostami. Krowy charakteryzują się 

dość wysoką mlecznością, która pozwala uzyskać bardzo dobre wyniki odchowu cieląt. Ze 

względu na dość wysoką masę urodzeniową cieląt oraz wybitne umięśnienie w tej rasie dość 

często występują trudne porody i konieczne są zabiegi cesarskiego cięcia. Bydło rasy 

Belgijskiej Biało-Błękitnej charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością mięsną, wybitnym 

umięśnieniem z wyraźnie zaznaczoną hipertrofią mięśni, delikatnym kośćcem i szlachetną 

głową. 

 

I. Cel hodowlany dla rasy Belgijskiej Biało-Błękitnej zakłada poprawę płodności i łatwości 

wycieleń krów i jałowic, a także zmniejszenie masy ciała cieląt. Zmniejszenie masy 

rodzących się cieląt będzie z kolei pozytywnie oddziaływać na ich żywotność i wyniki 

odchowu. Cel hodowlany zakłada również utrzymanie wysokich przyrostów masy ciała i 

zachowanie parametrów selekcyjnych tj. masy ciała dla krów na poziomie około 700 - 900 kg 

i wysokości w kłębie około 138 – 145 cm. W przypadku dorosłych buhajów parametry 

selekcyjne powinny wynosić około 1100 – 1200 kg masy ciała i wysokość w kłębie około 145 

- 150 cm. 

Praca hodowlana będzie prowadzona wyłącznie na poziomie stad, w których do 

kojarzeń z krowami i jałówkami wykorzystywane będzie importowane do Polski nasienie 

buhajów rasy Belgijskiej Biało-Błękitnej, które zostały ocenione i dopuszczone do 

wykorzystania w sztucznym unasiennianiu w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub 

w krajach trzecich. Do unasienniania krów i jałowiec może być również wykorzystywane 

wyprodukowane w Polsce nasienie pochodzące od importowanych buhajów rasy Belgijskiej 

Biało-Błękitnej posiadających oszacowaną wartość hodowlaną. W stadach może być również 

prowadzone krycie naturalne, a buhaje rasy Belgijskiej Biało-Błękitnej  wykorzystywane do 

krycia (importowane lub urodzone w kraju) muszą być wpisane do części głównej księgi 

hodowlanej oraz mieć potwierdzone pochodzenie po obojgu rodzicach na podstawie badania 

grup lub markerów DNA.  

 


