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KRAJOWY PROGRAM HODOWLANY DLA RASY GALLOWAY 
 

Rasa Galloway to pierwotna, rustykalna rasa bydła mięsnego, hodowana w Szkocji, 
dobrze dostosowana do ostrego klimatu Szkocji i paszy z naturalnych pastwisk. 
Charakteryzuje się spokojnym i łagodnym temperamentem. Pierwszą księgę stadną założono 
w 1877 roku i wpisywano tylko osobniki o umaszczeniu czarnym i włosie średniej długości. 
Galloway należy do typu średnio szybko rosnącego i wcześnie dojrzewającego, osiągającego 
dojrzałość rozpłodową w wieku 15 miesięcy. 
 
I. Celem hodowlanym dla rasy Galloway jest  utrzymanie dobrej płodności, dużej łatwości 
wcieleń i wysokiej żywotności cieląt w okresie odchowu. Masa ciała dorosłych krów powinna 
wynosić około 425 – 680 kg, a buhajów dorosłych około 700 – 1050 kg. Wysokość w krzyżu 
dorosłych buhajów to około 140 – 145 cm, a krów 120 – 125 cm. 
 
II. Metody hodowlane dla bydła mięsnego rasy Galloway 

1. Zasady prowadzenia selekcji 
W realizacji programu genetycznego doskonalenia cech stosowana jest selekcja masowa. 

Selekcja prowadzona jest po zidentyfikowaniu zwierzęcia na podstawie zapisów dotyczących 
kontroli użytkowości dla następujących cech: 
- tempa wzrostu określonego masą ciała w różnych okresach wieku zwierzęcia, 
- rozpłodowych, 
 oraz oceny wizualnej dokonywanej przez selekcjonera dotyczącej: 
- eksterieru i typu, 
- umięśnienia. 
 

Program doskonalenia rasy Galloway prowadzony jest w oparciu o selekcję materiału 
żeńskiego z wykorzystaniem danych z oceny użytkowości. Krowy i jałówki przeznaczone do 
dalszej hodowli będą doskonalone poprzez wykorzystanie importowanego nasienia buhajów 
pozytywnie ocenionych pochodzących z krajów przodujących w zakresie poziomu hodowli 
tej rasy. Wskazane jest  aby rozpłodniki używane do krycia naturalnego w stadach 
hodowlanych pochodziły po czołowych buhajach z importu oraz najlepszych buhajach 
krajowych. 

Wpis do ksiąg osobników męskich i żeńskich dokonywany jest zgodnie z warunkami 
określonymi w  regulaminie wpisu do księgi hodowlanej prowadzonej dla rasy Galloway.  

 
III. Zasady doboru zwierząt do kojarzeń 
 
Hodowca przy doborze zwierząt do kojarzeń powinien kierować się: 
- stopniem spokrewnienia zwierząt, zaleca się aby kojarzone zwierzęta nie miały 
wspólnego przodka w pokoleniu rodziców i dziadków, 
- wynikami oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt, w tym przede wszystkim w 
zakresie cech podlegających doskonaleniu. 
Wybór krów lub jałówek na matki buhajów dokonywany jest w stadach hodowlanych.  
Kwalifikowana na matkę buhajów krowa lub jałówka powinna: 
- być wpisana do części głównej księgi, 
- wycielić się po raz pierwszy nie później niż w 36 miesiącu życia, 
- uzyskać minimum 80 punktów za ocenę pokroju oraz minimum 70 punktów za ocenę 
wg obowiązującego klucza bonitacyjnego. 
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IV. Zakres i zasady wykorzystania materiału biologicznego pochodzącego z importu 
 
Zwierzęta i materiał biologiczny pochodzący z importu będzie wykorzystywany przede 
wszystkim do doskonalenia cech użytkowych i zwiększenia populacji krajowej tej rasy. 
Przy imporcie nasienia należy pamiętać o ochronie biorcy przed inbredem. 
Materiał hodowlany importowany do Polski powinien spełniać następujące warunki: 
- posiadać dwa pokolenia przodków wpisane do księgi rasy Galloway, 
- wskazane jest aby ojcowie posiadali pozytywny indeks wartości hodowlanej obliczony 
wg metod stosowanych w kraju eksportera, 
- rozwój: kaliber i masa ciała odpowiednia dla wieku i standardów rozwojowych dla rasy 
zapewniający wpis do księgi rasy w kraju eksportera, 
- poprawna, typowa dla rasy budowa, bez wad anatomicznych, 
- zaświadczenie hodowlane wystawione w kraju eksportera przez prowadzącego księgę, 
- w przypadku jałowic i krów cielnych – dołączone rodowody łącznie z certyfikatami grup 
krwi lub markerów DNA buhajów, którymi zostały zapłodnione jałowice lub krowy, 
- w przypadku jałowic cielnych – przewidywany wiek w chwili pierwszego wycielenia nie 
powinien przekraczać 36 miesięcy, 
- w przypadku buhajów – pozytywny wynik oceny osobniczej na farmie lub w stacji 
oceny buhajów oraz certyfikaty grup krwi lub markerów DNA potwierdzające 
pochodzenie. 
 
W ramach Programu prowadzony będzie import nasienia najwartościowszych buhajów do 
czołowych stad w kraju w celu wyprodukowania następnych pokoleń bydła mięsnego i 
zachowania ścisłego kontaktu genetycznego krajowych stad z genetyka światową bydła 
mięsnego. 
 
Nasienie buhajów importowane do Polski powinno: 
- pochodzić od buhaja, który ma dwa pokolenia przodków wpisanych do ksiąg w kraju 
pochodzenia, 
- posiadać potwierdzone pochodzenie testem grup krwi lub markerów DNA, 
- posiadać pozytywna ocenę wartości hodowlanej buhaja. 
Zarodki importowane do Polski powinny: 
- pochodzić od dwóch pokoleń przodków wpisanych do ksiąg w kraju pochodzenia, 
- posiadać potwierdzone pochodzenie testem grup krwi lub markerów DNA, 
- posiadać pozytywną ocenę wartości hodowlanej buhaja – ojca zarodka. 
 
 
WZORZEC RASY GALLOWAY 
Budowa: rasa ta odznacza się średnim kalibrem, o zwartej budowie ciała i bardzo dobrym 
umięśnieniu, typowym dla bydła mięsnego. Jest to rasa bezrożna o gęstej i średniej 
długości okrywie włosowej oraz szczelnej i obfitej w sezonie zimowym warstwie 
puchowej. Głowa mała, średniej długości, szerokie czoło i wyrazista śluzawica o 
pigmencie w zależności od umaszczenia: czarna, brunatna lub płowa; oko małe, dobrze 
osłonięte rzęsami. Szyja krótka i dobrze umięśniona. Tułów zwarty z prostym, szerokim 
grzbietem i głęboką klatką piersiową. Linia brzucha równoległa do grzbietu, mostek 
wyraźnie zaznaczony i lekko wysunięty do przodu. Lędźwie szerokie, zad średnio długi, 
szeroki i dobrze umięśniony. Mięśnie dobrze rozłożone, przechodzące w dół do stawu 
skokowego. Kończyny mocne, proporcjonalne do kłody. Racice dobrze związane o 
twardym, mocnym rogu. 
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Umaszczenie: za zgodne z wzorcem rasy uznaje się zwierzęta zarówno o umaszczeniu 
jednolicie czarnym, ciemno-czerwonym, brunatnym, płowym jasnym lub ciemnym żółto-
myszato-brunatnym jak również zwierzęta z szerokim białym pasem wokół tułowia 
zaczynającym się od połowy ożebrowania do linii guzów biodrowych (na tle czarnym, 
czerwonym lub płowym). 
 
 
Organizacją odpowiedzialną za realizację krajowego programu hodowlanego bydła rasy 
Galloway jest Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. 


