
Be ta ka ze ina ty pu A2 
Ka ze ina – biał ko mle ka jest źró -
dłem bio ak tyw nych pep ty dów 
o na zwie β-ka zo mor fi ny. 

β-ka zo mor fi na 7 pochodząca z 

ka ze iny typu A1 mo że być zna czą -

cym czyn ni kiem ry zy ka w ludz kiej 

cho ro bie nie do krwien nej ser ca, 

miaż dży cy, cu krzy cy ty pu I, ze spo -

le na głej śmier ci nie mow ląt, a tak że 

au tyzmu. Z ko lei dru gi wa riant β-ka -

ze iny A2 jest uzna wa ny za pier wot -

ne biał ko bar dziej przy ja zne dla 

ukła du po kar mo we go czło wie ka 

niż β-ka ze ina ty pu A1. W wy ni ku se -

lek cji by dła na wy so ką wy daj ność 

mlecz ną, w ho dow li po ja wi ły się 

osob ni ki z al le lem A1. Jest on do dat -

nio sko re lo wa ny z bar dzo wy so ką 

mlecz no ścią, ale jest rów nież naj -

częst szą przy czy ną aler gii na mle ko 

kro wie. β-ka ze ina A1 nie jest cał ko -

wi cie roz kła da na przez or ga nizm 

ludz ki. Po wsta je wte dy tzw. ka zo mor -

fi na, któ ra mo że mieć zwią zek z wie -

lo ma cho ro ba mi i ob ja wa mi au to im -

mu no lo gicz ny mi. Na to miast bu ha je 

prze ka zu ją ce gen od po wie dzial ny 

za wy stę po wa nie biał ka β-ka ze iny 

A2 są nie zwy kle rzad kie. Wśród 

po pu la cji by dła ra sy pol skiej czer wo -

nej gen ten wy stę pu je du żo czę ściej 

niż u in nych wy so ko pro duk cyj nych 

ras. Mle ko to, po tocz nie na zy wa ne 

mle kiem A2/A2, uzna wa ne jest 

przez część śro do wi ska na uko we -

go za na tu ral ny pro dukt po ma ga ją -

cy np. ła go dzić skut ki na by te go au -

ty zmu u dzie ci. Ko sty ra (2019) ba da -

ła po li mor fizm ge ne tycz ny ge nu ka -

ze iny w sta dzie by dła ra sy pol skiej 

czer wo nej utrzy my wa nym w pro gra -

mie ochro ny zasobów ge ne tycz -

nych. Po bra no prób ki krwi od 201 

sztuk by dła (24 sam ców i 177 sa mic) 
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Quo va dis  
pol ska czer wo na? 
Moż li wo ści wy ko rzy sta nia

Trud no jest osza co wać dzi siej szą po pu la cję by dła ra sy pol skiej czer wo nej w Pol sce. W 2019 ro ku do -

ta cję do ras za cho waw czych otrzy ma ło 3300 krów. By dło to za li cza ne jest do ty pu mię sno -mlecz ne -

go, a więc mo że być za rów no po zy ski wa ne od niej mle ko jak i mię so. Śred nia wy daj ność mlecz na krów 

ra sy RP za re je stro wa na przez Pol ską Fe de ra cję Ho dow ców By dła i Pro du cen tów Mle ka za rok 2018 wy -

nio sła 3658 kg, oczy wi ście są tak że sta da o wy daj no ści 6500-7300 kg mle ka. Mle ko jest bar dzo do -

brej ja ko ści za wie ra ją ce 3,4% biał ka i 4,3% tłusz czu. Pro duk cja mle ka od ni sko wy daj nych krów mo że 

być opła cal na je dy nie, gdy idzie za tym pew na idea, war tość do da na, w po sta ci np. wła snej pro duk cji 

ga lan te rii mle czar skiej. Za in te re so wa nie mo że wzbu dzać tak że mle ko za wie ra ją ce β-ka ze inę A2. Kro -

wy ra sy pol skiej czer wo nej mo gą być tak że wy ko rzy sty wa ne ja ko mam ki do od cho wu cie ląt.

reportaż



i okre ślo no czę sto tli wość wy stę po -

wa nia β-ka ze iny ty pu A2, któ ra u bu -

ha jów wy no si ła 0,58, a u krów 0,37. 

Ce lem ba da nia by ła iden ty fi ka cja ge -

nu po li mor fi zmu CSN2 w eks o nie 7 

przy uży ciu se kwen cji ge no mo wej 

z GenBank (M5 51 58), g. 8101C > A, 

(ko don 67). Ge no typ ka ze iny zo stał 

okre ślo ny za po mo cą PCR-ACRS. 

Dal sze stu dia nad mle kiem za wie ra -

ją cym β-ka ze inę ty pu A2 

wy da ją się być nie zwy kle 

istot ne w punk tu wi dze nia 

zdro wia spo łe czeń stwa.  

 

Pol ska czer wo na  
w ty pie mię snym? 
In nym kie run kiem użyt ko wa nia krów 

ra sy pol skiej czer wo nej mo że być 

mię so. Wy wal czo na przez ho dow -

ców tej ra sy oce na war to ści użyt ko -

wej w za kre sie pro duk cji mię sa 

ma po zwo lić na do sko na le nie sta -

da w ty pie mię snym, ale tak że mo -

że przy czy nić się do po pu la ry za cji 

cho wu tej ra sy. Wia do mym jest, że 

użyt ko wa nie mlecz ne wią że się 

z ogrom ny mi na kła da mi pra cy, na -

to miast utrzy my wa nie krów ma -

mek z cie lę ta mi z wy ko rzy sta niem 

pa stwisk, nie jest tak uciąż li we.  

Ubój pa stwi sko wy  
– przy ja zny zwie rzę tom! 
Człon ko wie Pol skie go Związ ku Ho -

dow ców i Pro du cen tów By dła Za -

cho waw czej Ra sy Pol ska Czer wo na 

w ty pie mię snym w Ru mia nie chcą 

pójść jesz cze o krok da lej – stwo -

rzyć pro dukt o wy so kiej ja ko ści, 

któ ry mo że być sprze da wa ny bez -

po śred nio z go spo dar stwa, po cho -

dzą cy od zwie rząt utrzy my wa nych 

w na tu ral nych wa run kach, ży wio -

nych pa sza mi go spo dar -

ski mi i ubi ja nych na pa stwi sku. 

Brzmi to tro chę jak fan ta zja, a jed nak 

jest to moż li we! Sta ra niem ho dow -

cy Ern sta Her man na Ma ie ra ubój 

do ro słe go by dła na pa stwi sku, 

w śro do wi sku by to wa nia zwie rząt 

zo stał do pusz czo ny w Niem czech. 

De cy du ją o tym nad rzęd ne prze pi -

sy po szcze gól nych kra jów. W dniach 

5-7 wrze śnia 2019 r. ho dow cy 

z PZHPBZRPC od by li ro bo czą wi zy -

tę w Niem czech zwią za ną ze spra -

wą ta kie go spo so bu ubo ju. Zo sta li 

przy ję ci przez Mar ti na Schüßle ra 

z Mi ni ster stwa Rol nic twa w Mo na -

chium, Ern sta Her man na Ma ie ra ho -

dow cę by dła mię sne go z Ba lin gen 

za ra zem pre ze sa sto wa rzy sze nia 

URIA, a tak że dr An dreę Fink -Keßler 

i Leę Tram pe nau re pre zen tu ją ce 

Gru pę Extra wurst z Kas sel. 

Uria e. V. z sie dzi bą w Ba lin gen -

-Ost dorf, Zol ler nalb kre is jest sto wa -

rzy sze niem pro mu ją cym no wy ro -

dzaj ho dow li zwie rząt. Zaj mu je się 

ono do bro sta nem zwie rząt i dzia ła 

na za sa dach non -pro fit. Sta tu to -

wym ce lem or ga ni za cji jest pro mo -

wa nie bez stre so wej ho dow li zwie -

rząt go spo dar skich, któ ra jest bez -

kom pro mi so wo zo rien to wa na na 

ich po trze by. Pod sta wą tej idei jest 

wy klu cze nie trans por tu ży wych 

zwie rząt do uboj ni. W za kre sie cho -

wu by dła mię sne go or ga ni za cja 

pro mu je przy ja zny dla zwie rząt ubój 

sys te mem Mo bil ny Schlacht box®. 

Mo bil na skrzy nia ubo jo wa (MSB®) 

sta no wi al ter na ty wę dla ubo ju w za -

kła dzie, któ ra jest z po wo dze niem 

sto so wa na w pro jek cie URIA już 

od 1995 ro ku, umoż li wia jąc przy ja -

zny dla zwie rząt ubój bez trans por -

tu, bez stre su i nie po ko ju. Współ -

cze sny typ skrzy ni MSB® II zo stał 

opra co wa ny przez ho dow cę by dła 

Ern sta Her man na Ma ie ra we współ -

pra cy z fir mą Agri ma.  

 

Jak to dzia ła? 
Za sad ni czo roz po rzą dze nie UE do -

ty czą ce żyw no ści po cho dze nia 
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Uria e. V.  
jest sto wa rzy sze niem  

pro mu ją cym no wy ro dzaj  

ho dow li zo rien to wa nej  

na po trze by zwie rząt

Intencją hodowców 
zrzeszonych w Urii e. V.  
jest, aby zwierzęta były 
ubijane, tam gdzie żyją,  
bez stresu i niepokoju 

Ernst Hermann Maier 
podczas znakowania  

nowo urodzonego cielęcia  
na pastwisku

►

►



zwie rzę ce go mó wi o tym, że 

„wszyst kie zwie rzę ta pod da wa ne 

ubo jo wi mu szą zo stać prze trans -

por to wa ne do rzeź ni za twier dzo -

nej przez UE”. Z tych prze pi sów 

wy łą czo ne są zwie rzę ta, któ re 

mu szą być ubi te na tych miast 

w tzw. na głych wy pad kach, zwie -

rzę ta łow ne oraz niektóre zwie rzę -

ta ubi ja ne na wła sne po trze by. 

Tym cza sem pra wo daw ca do pew -

ne go stop nia zła go dził to roz po rzą -

dze nie. Ja ko al ter na ty wę dla tra dy -

cyj ne go ubo ju w rzeź ni w 2011 r. do -

zwo lo no tak zwa ny ubój pa stwi sko -

wy w Niem czech – ale tyl ko w przy -

pad ku by dła, któ re ży je na ze -

wnątrz przez ca ły rok. Ta kie by dło 

mo że zo stać (za wcze śniej szą zgo -

dą władz) ogłu szo ne i wy krwa wio -

ne na pa stwi sku, a na stęp nie za bra -

ne do rzeź ni.  

By dło jest oszo ła mia ne strza -

łem w gło wę w co dzien nym śro do -

wi sku na pa stwi sku – pod czas po -

bie ra nia pa szy lub od po czyn ku. 

Po spraw dze niu pa ra me trów ży cio -

wych zwie rzę cia, wcią ga się je 

przez wcią gar kę li no wą do bok su, 

gdzie jest wy krwa wia ne w bar dzo 

krót kim cza sie. Po zo sta łe sztu ki 

w sta dzie al bo zu peł nie nie re agu -

ją na strzał (dłu gi pi sto let z tłu mi -

kiem), al bo re ak cja jest mi ni mal na. 

Zwy kle strzał jest śmier tel ny. Do -

świad cze nie po ka zu je, że ubi ja nie 

zwie rząt jest tak za ska ku ją ce, że 

wcze śniej nie od czu wa ją one żad -

ne go stre su.  

Ze zwo le nie na ubój pa stwi sko -

wy wy ma ga mię dzy in ny mi po sia -

da nia po zwo le nia na broń i świa -

dec twa kwa li fi ka cji zgod nie z roz -

po rzą dze niem o ubo ju zwie rząt. 

Po nad to do rzeź ni, gdzie do ko nu -

je się pa tro sze nia i po dzia łu na tu -

sze zwie rzę mu si do trzeć w cią gu 

mak sy mal nie go dzi ny od ubo ju. 

Oprócz zgod no ści z prze pi sa mi 

usta wo wy mi na le ży prze strze gać 

usta lo ne go pro ce su ubo ju pa stwi -

sko we go zgod nie z okre ślo ny mi 

kry te ria mi. Aby za pew nić zgod -

ność z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi 

do ty czą cy mi hi gie ny, pod czas ubo -

ju pa stwi sko we go, za le ca się sto -

so wa nie do te go ce lu od po wied -

nich prze no śnych skrzyń do trans -

por tu i skrwa wia nia. 

Dla wie lu rol ni ków utrzy mu ją -

cych zwie rzę ta w sys te mie eko lo -

gicz nym ubój pa stwi sko wy jest lo -

gicz ną kon ty nu acją wy pa su eko lo -

gicz ne go. Zwie rzę ta zo sta ją ubi te 

tam, gdzie ży ły – bez stre su i nie -

po ko ju. W Niem czech w 2016 r. po -

nad 300 go spo darstw za czę ło 

sto so wać ten sys tem ubo ju zwie -

rząt. Od ma ja 2016 r. do zwo lo ny 

jest rów nież ubój pa stwi sko wy 

w Szwaj ca rii.  

Dla co raz więk szej licz by kon -

su men tów zna jo mość te go przy ja -

zne go dla zwie rząt i etycz ne go 

pro ce su ubo ju sta je się kry te rium 

za ku pu mię sa. Mię so po cho dzą ce 

od ta kich sztuk jest do sko na łej ja -

ko ści – po sia da od po wied nie pH, 

kru chość i wo do chłon ność. Po ka -

zu ją to ba da nia na uko we prze -

pro wa dzo ne przez Uni wer sy tet 

w Kas sel. Wszyst ko to spra wia, że 

kon su men ci są w sta nie za pła cić 

wię cej za ta ki pro dukt.  

 

A co ze zwie rzę ta mi,  
któ re nie są utrzy mywane  
na pa stwi sku przez ca ły rok? 
Co raz wię cej wła ści cie li zwie rząt 

do mo wych za sta na wia się, dla cze -

go ze zwo le nie na za bi ja nie i wy -

krwa wia nie zwie rząt w ich wła -

snym go spo dar stwie ogra ni cza się 

Mobile Schlacht Box   

oszołomione zwierzę  

jest wciągane do boksu  

i skrawiane

Wizyta robocza na fermie 
bydła mięsnego stosującej 

ubój pastwiskowy 
Od lewej: dr Józef Sadkiewicz  

z UPT w Bydgoszczy, Piotr Rydel  

z PZHiPBZRPC, Ernst Hermann 

Maier – właściciel gospodarstwa, 

Adam Masur – hodowca bydła 

mięsnego, zwolennik uboju 

pastwiskowego►

►
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do by dła utrzy my wa ne go przez 

ca ły rok na ze wnątrz. Szcze gól nie 

go spo dar stwa z (eko lo gicz ną) ho -

dow lą krów ma mek, w któ rych 

zwie rzę ta spę dza ją więk szość ro ku 

na pa stwi skach, są co raz bar dziej 

za in te re so wa ne ta kim pro ce sem 

ubo ju. W przy pad ku zwie rząt utrzy -

my wa nych choć przez część ro ku 

w po miesz cze niach na dal nie ma na 

to ofi cjal nej zgo dy. Jed nak nie któ -

re lo kal ne wła dze w Niem czech ze -

zwo li ły już na ta ki ubój by dła. Przy 

po dej mo wa niu no wa tor skich ini -

cja tyw ist nie ją dość du że róż ni ce 

mię dzy po szcze gól ny mi lan da mi.  

Na po cząt ku 2017 r. UE uru cho -

mi ła tzw. pro jekt „Extra wurst”. Jej 

ini cja to rzy do kła da ją wszel kich 

sta rań, aby ubój w go spo dar stwie 

był le gal ny, na wet je śli zwie rzę ta 

nie ży ją na pa stwi sku przez ca ły 

rok. W ra mach pro jek tu wła dze pu -

blicz ne, rol ni cy, le ka rze we te ry -

na rii oraz sto wa rzy sze nia pra cu ją 

wspól nie nad stwo rze niem pro -

gra mu, na pod sta wie któ re go bę -

dzie moż na prze pro wa dzić cer ty -

fi ka cję pro ce su ubo ju.  

Unia Eu ro pej ska na kła da na rol -

ni ków co raz to no we roz po rzą dze -

nia do ty czą ce do bro sta nu zwie -

rząt. Jed nak nie zbęd ne czyn no ści 

do ko ny wa ne pod czas co dzien nej 

pie lę gna cji zwie rząt, a tak że ich 

prze pę dza nie, za ła du nek, krę po -

wa nie, ogłu sza nie i ubi ja nie zde cy -

do wa nie prze czą tym za sa dom. 

Ostat nia fa za ży cia zwie rząt wią że 

się ze stre sem. Od dzie le nie od sta -

da i ro dzin ne go śro do wi ska, trans -

port do za kła du ubo jo we go i ocze -

ki wa nie na ubój – to sil ne czyn ni ki 

stre so gen ne. Wła śnie te go – wie lu 

świa do mych rol ni ków w Niem czech, 

Pol sce oraz Au strii, a tak że z innych 

państw człon kow skich UE – chce 

unik nąć, nie tyl ko ze wzglę du na do -

bro stan zwie rząt, ale tak że w ce lu 

osią gnię cia opty mal nej war to ści do -

da nej (tj. ja ko ści mię sa).  

Pro po nu je się za tem wpro wa -

dze nie roz wią za nia po le ga ją ce go 

na czę ścio wym ubo ju by dła w go -

spo dar stwie. Bu do wa wła snej rzeź -

ni na far mie jest dro gim roz wią za -

niem. Gru pa ope ra cyj na „Extra -

wurst” z He sji opra co wu je czę -

ścio wo mo bil ną jed nost kę ubo jo -

wą. W pro jek cie pi lo ta żo wym 

uczest ni czą dwie rzeź nie i dwie far -

my, w pół noc nej i po łu dnio wej 

He sji, któ re są za in te re so wa ne 

wpro wa dze niem ta kie go sys te mu. 

Pro jekt jest fi nan so wa ny czę ścio -

wo przez Eu ro pej ski Fun dusz Rol -

ny na rzecz Roz wo ju Ob sza rów 

Wiej skich (EFRROW). Za kła da za -

twier dze nie mo bil nej jed nost ki 

ubo jo wej przez UE za rów no 

w przy pad ku uboj ni, jak i ubo ju te -

re no we go. 

Wszyst ko wska zu je na to, że 

uda się te go do ko nać. Piotr Ry del 

– pre zes Pol skie go Związ ku Ho -

dow ców i Pro du cen tów By dła Za -

cho waw czej Ra sy Pol ska Czer wo na 

w ty pie mię snym wraz z człon ka mi 

związ ku oraz in ny mi za in te re so wa -

ny mi tą for mą ubo ju ho dow ca mi, 

a w szcze gól no ści Pa nią Mo ni ką Płe -

chą oraz Pa nem Ada mem Ma su rem 

czy nią sta ra nia, aby moż na by ło 

za ku pić oraz ofi cjal nie użyt ko wać ta -

ką kom plet ną, mo bil ną rzeź nię do 

ubo ju na pa stwi sku. Wszyst kie te 

dzia ła nia ma ją na ce lu wy pro mo wa -

nie mię sa wo ło we go oraz uła twie -

nie kon fek cjo no wa nia i sprze da ży 

mię sa bez po śred nio z go spo dar -

stwa przez pol skich ho dow ców.  

 

W ko lej nym wy da niu Ho dow cy 

By dła przed sta wi my hi sto rię Ern sta 

Her man na Ma ie ra – czło wie ka, 

któ ry prze ciw sta wił się prze pi som 

UE i za le ga li zo wał ubój zwie rząt na 

pa stwi sku.  

 

Ka ta rzy na Mar kow ska 

 
Wszystkie informacje oraz kontakt  

do hodowców pilotażujących sprawę 

legalizacji w Polsce uboju  

pastwiskowego znajdą Państwo na 

stronie: https://polskaczerwona.pl
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Uczestnicy wyjazdu  
w siedzibie stowarzyszenia 

Uria e.V.  
Od lewej: Józef Sadkiewicz,  

Adam Masur, Andrea Fink-Keßler, 

Lea Trampenau, Piotr Rydel, 

Dariusz Pudełko

►


