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KRAJOWY PROGRAM HODOWLANY DLA RASY SIMENTALER (typ mięsny) 
 

Znana rasa o dwukierunkowym użytkowaniu mleczno – mięsnym z uwagi na wysokie 
walory wzrostowe i dobre umięśnienie. W Ameryce Północnej i wielu krajach europejskich 
jest prowadzona w kierunku mięsnym. 
 
I. Celem hodowlanym jest zachowanie i doskonalenie cech wzrostowych i umięśnienia oraz 
zachowanie cech macierzyńskich i mleczności matek na dotychczasowym poziomie. 
Docelowo krowy, które zakończyły swój rozwój winny mieć masę ciała około 750 kg oraz 
wysokość w krzyżu około 143 cm, a dorosłe buhaje około 1300 kg przy wysokości w krzyżu 
około 150 cm.  
 
II. Metody hodowlane dla bydła mięsnego rasy Simentaler (typ mięsny) 
 

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 Simentaler (typ mięsny) prowadzony jest w oparciu o selekcję 
materiału żeńskiego z wykorzystaniem bonitacji oraz poprzez wykorzystanie importowanego 
nasienia buhajów pozytywnie ocenionych i pochodzących z krajów przodujących w zakresie 
poziomu hodowli danej rasy. Należy dążyć do tego, aby rozpłodniki używane do krycia 
naturalnego pochodziły po czołowych buhajach z importu oraz krajowych. 

Wpis do ksiąg osobników męskich i żeńskich dokonywany jest na podstawie warunków 
określonych regulaminem wpisu do księgi hodowlanej.  

 
III. Zasady doboru zwierząt do kojarzeń 
 
Hodowca przy doborze zwierząt do kojarzeń winien kierować się: 
- stopniem spokrewnienia zwierząt, 
- wynikami bonitacji (przede wszystkim w zakresie cech podlegających doskonaleniu), 
- zapisami w dokumentacji hodowlanej krajowej i zagranicznej dostarczającej między 
innymi informacji dotyczących oceny osobniczej oraz wartości hodowlanej. 
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. 
 
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. 
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Przy imporcie nasienia należy pamiętać o ochronie biorcy przed inbredem. 
Materiał hodowlany importowany do Polski powinien spełniać następujące warunki: 
- dwa pokolenia przodków wpisane do księgi danej rasy, 
- wskazane 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 SIMENTALER (typ mi ęsny) 
Umaszczenie: okrywa włosowa o barwie żółtobrązowej do wiśniowej w różnych 
odcieniach w kombinacji z białymi plamami. Głowa, podgardle, mostek, brzuch, dolne 
partie kończyn i koniec ogona zazwyczaj białe, możliwość zmiany proporcji białych łat 
szczególnie za łopatkami i na bokach. Pożądana jest ciągłość kolorowych powierzchni bez 
podziału na małe łatki, cętki. Włos miękki, skóra jasna i elastyczna o średniej grubości. 
Śluzawica, język, podniebienie, racice są jasnoróżowe. Odmiana rożna ma białe lub 
żółtawe rogi, ciemniejsze na końcach. 
Budowa: głowa raczej długa z prostym profilem o szerokim czole i szeroką nie 
pigmentowaną śluzawicą. Linia między czołowa długa, łukowata ku górze, wyrostek 
czołowy silnie rozwinięty zwykle zagięty ku tyłowi. Oczy duże, żywe z jasną obwódką. U 
odmiany rożnej rogi u krów przy podstawie spłaszczone odchylające się na zewnątrz ku 
przodowi, a końce zwrócone ku górze; u buhajów poziome i grube. Szyja średnio 
umięśniona o średniej długości, podgardle silnie rozwinięte sięgające aż za mostek 
zwłaszcza u buhajów. Łopatki mocne, odchylające się delikatnie w kłębie (luźno 
związane). Kłąb szeroki, średnio wysoki, dobrze umięśniony długi i prosty. Grzbiet 
szeroki, prosty i dobrze umięśniony. Lędźwie średnio szerokie, proste i długie. Klatka 
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piersiowa głęboka z dobrze wysklepionymi żebrami. Miednica średnio szeroka, lekko 
nachylona do tyłu. Zad równy lub lekko wznoszący się ku tyłowi, lekko przebudowany. 
Ogon średniej długości, dopuszczalna fajkowata, wysoka i gruba nasada. Kończyny 
mocne i wytrzymałe. 
 
 
Organizacją odpowiedzialną za realizację krajowego programu hodowlanego bydła rasy 
Simentaler (typ mięsny) jest Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. 


