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Artykuł przeglądowy Review

Metody ooeny i klasyfikacii tusz bydlęGych
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Katedra Hodowli Bydła, *Katedra Oceny i Wykorzystania Surowców Zwierzęcych Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząl AR,
ul. Akademicka 13,20-950 Lublin

Róznica pomiędzy klasyfikacjątuszy a jej ocenąpole-
ga na tym, ze klasyfikacja stwierdza, które znich sąnaj-
lepsze, a które najgorsze. Ocena natomiast ogranicza się
jedynie do dokładnego opisania tuszy i nie segregujejej
pod względem jakości (15). Przyjmuje się, ze klasyfika-
cja (albo ocena) jest obiektywna wówczas , gdy przepro-
wadzono j ą z wykorzy staniem nowo cz e sny ch v ządzei,
aparatów lub dokonano pomiarów rzeczywistych. Kla-
syfikacja subiektlłvna natomiast opiera się wyłącznie na
własnej, indywidualnej percepcji (np. wrażeh wzroko-
wych, dotykowych) i doświadczeniu klasyfikatora.

Na potrzeby handlu wystarczająca jest mniej dokład-
na klasyfikacja, w przeciwieństwie do potrzeb nauko-
wych, gdzie ocena tusz powinna umozliwić stwierdzenie
najmniejszych rożnic w ich jakości. Zadaniem klasyfi-
kacji jest zatęm określenie wartości tusz w jasno zdefi-
niowanych kategoriach lżytecznych dla przemysłu mięs-
nego. Systemy jakościowe (grading systems) dzielą fu-
sze na grupy różniące się jakością i przy tym nadają im
nazuły,np. doskonaĘ w przeciwieństwie do słabego. Sys-
temy klasyfikacyjne (classification systems) dokonują
natomiast podziału tusz na podstawie informacji obiek-
tywnych i pomiarów rzeczywisĘch (np. gatunek, masa
fuszy, wiek, płeć, grubośćtŁaszczlpodskórnego itp,), co
w efekcie pozwalana oznakowanie tusz symbolami i na-
zwami, ktore nie sugerująjakości (21).

Kraje liczące się na rynku mięsa wołowego wypraco-
wĄ własne systemy klasyfikacji tusz i oceny rnięsa, jak-
kolwiek istnieją zarówno podobieństwa, jak i roznice
pomiędzy nimi (l9). Podejmowane są równiez próby
porównyr;vania pomiędzy sobą wyników klasyfika cji ury -
skanych różnymi systemami, pomimo ich specyfiki i od-
mienności (3, tr6, 20), a szczególnie oceny marmurko-
watości (tr2),

Aktualnie największe znaczenię w klasyfikacji tusz
wołowych na świecie ma ocena subiektyłvna, którą pró-
buj e s ię zobiektywizow ać, w ykorzystuj ąc r ożne go r o dza-
ju wzorce i standardy. Poniewaz nie gwarantuje ona po-
wtarzalności ocen pomiędzy klasyfikatorami i osobami
kontrolującymi pracę klasyfikatorów, prowadzone są in-
tensyrvne badania nad opracowaniem i wprowadzeniem
obiektywnych metod poubojowej klasyfikacji bydła.
Metody te umozliwiaĘby równiez dokładne określenie
warlości fuszy, tj. ltdział elementów rozbioru zasadnicze-
go lub kulinarnego, skład tkankowy czy jakość mięsa
jllżna taśmie ubojowej w zakładach mięsnych. Obiek-
tywnych metod domagają się równiez sami producenci
bydła, żądając zapłaty za rzęczywistą wartość sprzeda-
nych zwierzą| ataWe przemysł mięsny, który ma kłopo-
Ę z wykor zystaniem nadmierni e otłus zczone go bydlęc e -
go surowca tzeźnego. Jak dotąd obiektywne metody oce-
ny półtusz nle znalazĘ powszechnego zastosowania ze
względu nazbyt duże koszty lub ze względów prakrycz-
nych. Niemniej jednak na świecie istnieją juz udane
i wdrozone systemy aparaturowej klasyf,rkacji fusz wo-
łowych (18.25.32).

Rozwój automaty cznych sy stemów kl as yfikacyj nych
stał się sprawąpriorytetowąw USA. Tam teżprowadzo-
nę sązaawansowane prace nad wykorzystaniem w oce-
nie przemysłowej kilku technik (13, 24,29):

- Video Image Analysis (VIA) - do pomiaru grubości
tŁuszczl podskornego, powierzchni oka polędwicy, bar-
wy mięsa i marmurkowatości,

- ultradźwięków - do pomiaru grubości tłuszczu pod-
skórnego, powierzchni oka polędwicy i marmurkowa-
tości,

- elastografii - do oceny kruchości i marmurkowatości,

- oceny tkanki łącznej (Canada Connective Tissue probe),



- wartości siĘ cięcia po 1 dobie po uboju, mierzoną
aparatem Warner-Bratzlera (WB),

- Near Infrared Spectroscopy §IRS) - do oceny ja-
kości mięsa tlżpo uboju.

W Danii skonstruowano półautomatyczne tzw. centra
klasyfikacyjne wołowiny (Beef Classification Centre -
BCC). Zostały one zainstalowane w kilku duńskich rzeź-
niach jako pomoc w klasyfikacji tusz systemem EUROP.
BCC składa się ze specjalnego stanowiska z pomostem
i ekranem, na którym zawieszona jest póhusza i gdzte
dokonuje się jej pomiaru cyfrową kamerą video (Video
Image Analysis - VIA) oraz systemu komputerowego,
który wykorzystując dane dostarczone z BCC i wpro-
wadzone przęz operatora, oblicza procentowy ttdział
mięsa, tłuszczll i kości, klasę uformowania i otŁaszcze-
nia EUROP oraz indeks wartości całkowitej (żż).Meto-
dę VIA wykorzystano równiez w niemieckim systemie
VBS 2000 oraz australijskim VIASCAN, Systemy te
b azlją na zasadzię dwuwymiarowej i trójwymiarowej
anallzy obrazów, na całkowicię zaltomatyzowanym sta-
nowisku, zainstalowanym w linii ubojowej o dlżej prze-
pustowości (18). W Kanadzie testowane jest urządzenie
o nazwie Computer Vision System (CVS) składające się
z dw ó ch nie zale żny ch s y stemow wizyj nyc h w t az z kom-
puterami, które oceniają tusze ciepłe (tuż po uboju) oraz
przekrój mięśnia najdłuższego fusz wychłodzonych, Za-
daniem tego systemu jest więc ocena tuszy pod wzglę-
dem wydajności (yield grade), jak równiez jakości mięsa
(beef quality) (4). W Instytucie Przemysłu Mięsnego
i Tłuszczowego w Warszawie, Oddział w Poznaniu skon-
struowano i przetestowano w warunkach przemysłowych
stanowisko klasyfikacyj ne pozw alające na obiektywną
ocenę i szacowanie składu tkankowego półtusz woło-
wych. Składa się ono z ekranu (stanowiącego tło dla póŁ
fuszy), specjalnego układu oświetleniowego, monochro-
matycznej kamery video, komputera, i wag elektronlcz-
nych. System ten pozwala m.in. uzyskać następujące in-
formacje: klasę umięśnienia i otfuszczenia EUROŁ udztał
procentowy w tuszy mięsa, tłuszczll, elementów kulinar-
nych i stosunek mięsa do kości (l8).

Według Wichłacza(3I,3ż), stosowane na świecie kla-
syfikacje tusz wołowych mozna podzięlic na opisowe i ja-
kościowo-ilościowe (tab. 1).

Międzynarodowa klasyfikacja opisowa wg systemu
EUROP (5) uwzględnia (niezaleznie od siebie) ocenę
uformowanta i otŁuszczenia półtusz wołowych bydła doj -
rzałego.Dzie|l ona ten gatunek żywcarzeżnego na 5 ka-
tegorii: buhajki, buhaje, wolce, krowy i jałowki. Półtu-
sze dzielone są następnie na odpowiednie klasy uformo-
wania (S, E, U, R, O, P) lub otłuszczenia zewnętrznęgo
(I, ż, 3,4, 5). Ocenę przeprowadza się wzrokowo na
podstawie wymagań opisowych (tabele) i wzorców batw-
nych (zdjęcia) przedstawiających ogólny wygląd połtusz
lub określonych ich części, oddzielnie dla stopni umięś-
nienia lub otłuszczenia w poszczególnyclr klasach. W celu
zwiększenia dokładności subiekryrvnej oceny półtusz sto-
suje się dodatkowy podziałklas głównych na 3 podklas;l
np. dla uformowania E*, E0, E,, U*, Uo, U itd.. a dla
otfuszczenia l*, 10. l-, 2*,2",ż ,caw -_mie daje 15 klas
dia kazdej z cech (8, 30)" W Polsce stosowanie klasyfi-
kacji ELTROP dla tusz wołowych reguluje nowe Rozpel-
rza§zenieMinistra Rolnictw-a i Rozwoju Wsi (8). W kra-

Objaśnienie: * oń tuszy jako bezkostne, dokładnie wykrawane
wyręby detaliczne z ldżca, antrykotu, rozbefu i przodu właści-
wego

jach na innych kontynentach (USA, Kanada, Australia,
Nowa Zelandia, Japonia) ocenia się przede wszystkim
jakość mięsa na przekroju wychłodzonych półtusz pod
kątem akceptacji konsumencktej oraz uzysku (wydaj-
ności) chudego mięsa lub wybranych elementów tuszy
(I, 6,9, 16).

W USA stosowanie klasyfikacji wg USDA (United
States Departament of Agriculture) (tab, 2) jest dobro-
wolne, jakkolwiek znajomośc i zrozlmienie wymagań
dla kategorli oraz klas (standardów) _jakości (Quality
Grades) i ilości (wydajności) (Yield Grades) pomagapfo-
ducentowi dostarczyć pożądany przez konsumenta pro-
dukt (9). Klasa wydajności (standard ilościowy) - Yield
Grade okre śia stosunek chudego mięsa do tłuszczu i sza-
cuje udział elementów detalicznyclr (retaii cuts), z usu-
niętyrn nadmiarem tŁuszczu podskórnego (do grubości
Ilż cala iub mniej) i bez kości, pochoclzącv.ł,, , il,ybra-
rrych eiementórł,lub całej tuszy. W"vróznia się 5 klas wy-

Tab. 1. Metody poubojowej klasyfikacji bydłarzeźnego (31,32)

Płeć i wiek lizjologiczny

Slopień umięśnienia

stopień otłuszczenia

Wiek lizjologiczny

Marmurkowatoś ć

Barwa mięsa

Barwa tłuszczu

Tekstura mięsa

Pomiary grubości lłuszczu
i powierzchni przekroju mięśnia
(m, longissimus|

Kategoria bydła I Klasa (standard) iakościowa

Klasa umięśnienia lKlasa (§tandard) ilościowa

Wzolce umięśnienia (prolile) | Wzolce matmulkowatości

wzorce olłuszczenia wzotce barw

Szablon pomiaru powierzchni

l przekroiu

| 

''n';*u 
oo pomiaru grubości

Tab.2. Standardy d|a tusz bydła według USDA (9,17)



Medycyna Wet. 20M, 60 (9)

Degrees of
Marbling

MATURlTY
(Dojrzałość fizjologiczna zwierząt w miesiącach)

ABCDE
(9-30) (30-42) (42-72) (72-96\ (> 96)

bydło dojrżałe

Prime

commer a

Choice

Utility

select

Stan, rrd cutter

kle sprzedawane jako steki do grillo-
wania, zaś 600ń jestprzeznaczane albo
do zagospodarowania przetwótczego
względnie do innego kulinarnego wy-
korzystania niż grillowanie, gdzie kru-
chość nie ma już tak istotnego znacze-
nia (15). Ponadto, prawidłowo przewi-
dziana j akość mięśnia najdłuższego
(ako mięśnia reprezentat}Tvnego), któ-
ry najczęściej poddawany jest ocenie
Sensorycznej pod względem wyróŻni-
ka kruchości, nie świadczy o jakości
innych mięśni w tuszy. Obiektywną
ocenę kruchości tego mięśnia utrudnia
ponadto mała ilość tkanki łącznej,
zmięnna orientacja włókien mięśnio-
wych i podatność na skrócenie sarko-
meroq szczególnie podczas intens}rv-
nego poubojowego wychładzania pół-
tusz lub ćwierćtusz znanejako skurcz
chłodniczy (26,27).

Wg USDA (9) istnieje 5 grup doj-
rzałości ftzjologicznej bydła i 7 stan-
dardów matmurkowatości mięsa, a tu-
sze klasyfikuje się do następujących
standardów - Prime, Choice, Select,
Standard, Commercial, Utility, Cutter
i Canner. Związek pomiędzy tymi
cechami a klasą jakościową tuszy
(Quality Grade) przedstawia ryc. 1. Po-
niew aż występuj e uj emny genetyczny
zw iązek pomi ędzy matmurkowato ścią
a wydajnością chudego mięsa u bydła
o odpowiedniej dojrzałości ubojowej
(ryc.2), nie majednej, doskonałej rasy,
która spełniałaby wszystkie wymaga-
nia, zarówno przetwórcóq jak i kon-

stopnie
marmurkowatości

Nieznacznie
obfita

umiarkowana

skromna

Mała

Nieznaczna

SIadowa

Praktycznie brak

Slightly
Abundant

Moderate

Modest

Small

Slight

Traces

Practically
Devoid

Ryc. 1. Związek pomiędzy marmurkowatością, dojrzałością i klasą jakościową
tuszy (Quality Grade) (9)
Objaśnienie: zaV,Łada się, że jędrność mięsa jest równomiernie rozwinięta ze stopnietrr
mannutkowatości i tusze nie posiadają cech DFD; do tusz buhajków stosuje się jedy-
nie dojrzałość A

r Jersey

Marmurkowatość ",
18 = nieznaczna, "
14 = skromna) 

10
Limousine

a
a

Chianina

68 69 70

Wydajność chudego mięsa (%)

Ryc. 2. Zależność pomiędzy oceną marmurkowatości a wydajnością chudego mię-
sa w tuszach bydła różnych ras (Cundiff, l983 cyt. 11)

Charo a se
a

a
Hereford
Angus

'South Devon

simmental
a'
Gelbvieh

tsrahman9

8

7

dajności. Tuszew 1kl. sąchude i cechuje jenajwiększa sumentów. W zalezności od poządanych cech jakości
wydajność elementów detalicznych, natomiast tusze tuszyimięsa, możnawykorzystywaćróżne komponenty
w kl. 5 są tłuste i mają najmniejszy udział ww. elemen- rasowe, aby uzyskać optymalny efekt hodowlano-rynko-
tów. Klasa wydajności obliczanajest na podstawie od- wy (tab. 3).
powiedniego równania, przy wykorzystaniu 4 cech, mie- Kanadyjski system klasyfikacji tusz wołowych zbli-
rzonych zgodnie z metodyką opracowaną przez USDA: zony jest do amerykańskiego, aporazostatni zostałzmie-
Yield Grade - 2,50 + (2,50 x grubość tłuszczu pod-
skórnego, w calach) + (0,20 x procentowy udział
thlszczu wewnętrznego) + (0,0038 x masa tuszy
ciepłej, w funtach) - (0,32 x powierzchnia oka po-
lędwicy, w calach2). Wyraża się ją w liczbach cał-
kowitych lub w częściach dziesiętnych klasy, albo
j ako procentową wydaj ność wyrębów detalicznych
(CTBRC - Closely Trimmed Boneless Retail Cuts)
- cutability (17).

O klasie (standardzie) jakościowej (Quality Gra-
de) decydują cechy jakości mięśnia najdŁuższego
(longissimus) odsłoniętego pomiędzy 12. i 13. żeb-
rem, przede wszystkim dojrzałość ftzjologiczna
i marmurkowatość oraz barw a,j ędrność i tekstura
mięsa (9). Klasa określa oczekiwaną jakość spo-
żywczą głównie kruchość oTazsoczystość i zapach
mięsa po obróbce termicznej (przede wszystkim
wołowiny spożywanej w formie steków). Intere-
sujące jest, że w USA tylko I2-I4ońttlszy jestzwy-

Tab. 3. Najlepsze rasy i krzyżówki bydła o pożądanych cechach ja-
kości tuszy i mięsa (28)

Belgian Blue

piedmonlese

Limo usine

Blonde D'Aquitaine

Marchigiana

Romagnola

c ha ro la ise

G e lbvieh

simmenlal

Braunvieh

Wagyu

Jersey

G u e rnsey

Angus

Red Angus

G a lloway

H o lste i n-Fri esia n

Red Poll

shorthorn

South Devon

Charolais x Angus

Simmental x Angus

Limousine x Angus

Red Angus

Herelord x Angus

Brangus

Holstein x Angus

H o lsle i n-Fries ia n

Angus

H e relo rd

Wagyu

Je rsey

G uernsey

AnOus

Red Angus

HelelO]d

G alloway

§hońhom

South Devon

piedmonlese



Tab. 4. Klasy jakości i wydajności w systemie kanadyjskim (1, 3)

Wolce i jałówki

Wolce i iałówki

Krowy (> 30 m-cy)

Buha|ki i buhaje

CANADA Prime (nieznacznie oblila)
CANADA AAA (mała)
CANADA AA (nieznaczna)
CANADA A (śladowa)

81, 82, 83, 84

D1, D2, D3, D4

E

Y1 (59-66) -

Y2 (54-58)
Y3 (49_53)

nie klasylikuie się

nie klasylikuie się

nie klasylikuie się

Tab. 5. Wpływ oceny marmurkowatości, barwy mięsa i tłuszczu na
klasę jakościową w systemie japońskim (10)

niony w 1992 r., kiedy ponownie włączono ocenę mar- YS-C poniżej 690ń.
murkowatości (po jej usunięciu w 1988 r.).
W 1 996 r. przyjęte zostały ofi cjalnie 4 amerykań-
skie standardy marmurkowatości: slightly abun-
dant (nieznacznię obfita), small (mała), slight
(nieznaczna) i traces (śladowa). W tab. 4 zamiesz-
czono podział klas jakościowych i wydajności
mięsa dla po szczególnych kate gorii ( 1 ). Przy kla-
syfikacji ocenia się dojrzałość (wiek), umięśnie-
nie, jakość mięśnia najdfuższego na przekroju,
marmurkowatość, barwę i teksturę tŁuszczl oraz
grubość tłuszczu podskórnego na powierzchni tu-
szy. Wydajność mięsa (Lean Yield) oblicza się
za p omo cą specj alne go liniału klasyfikacyj ne go
i odpowiedniego równania (Mięso oń: 63,65 +

1,05 x punkty za mięsień - 0,76 x klasa tłusz-
czu), w którym uwzględnia się grubość tŁuszczll
podskómego oraz szerokośó i wysokość oka po-
lędwicy (rib eye muscle) mierzonych na półtu-
szy przeciętej między 12. i 13 . zebrem. Kanadyj -
ski system klasyfikacji tusz wołowych jest hie-
rarchiczny z natlry i dla każdej klasy posiada
minimalne wymagania. Niespełnienie tylko jed-
nęgo z przyjętych kryteriów powoduje przesu-
nięcie tuszy do niższej klasy, np. tusze, których
mięso ma cechy DFD sąautomatycznie deklaso-
wanę z 4 najwyższych klas (A/AA/AAA/Prime)
do klasy 84. Podobnie dzieje się przy niespeł-
nionych wymaganiach odnośnie do barwy tłusz-
czLL, czy umięśnienia tuszy. W systemie amery-
kańskim natomiast istnieje możliwośó rekompen-
sowania braków w jakości jednych cechwyższą
punktacją pozostaĘch (3).

Japońskie standardy klasyfikacj i mięsa wołowe-
go opracowane przęz Japan Meat Grading Associa-
tion zostaĘ zmienione po raz ostatni w 1988 r. (6).
Ogólna jakośó mięsa ocęniona w oparciu o cechy
mięsa i tłaszcztl na tuszach przeciętych między 6.
i 7 . żebręm,zaliczona jest do jednej z 5 klas: I,2,3,
4 i 5. Przy ocenie tych cech wykorzystuje się odpo-
Ńiednie wzotce barwne (standardy), Dla marmur-
kowatości wołowiny (Beef Marbling Standards -
BMS) jest ich I2, a dla barwy mięsa (Beef Colour
Standards - BCS) 7. Dodatkowo określa się za po-
mocą 5 plastikowych wzorców jasność oraz jędr-
ność i teksturę mięsa. Cechy tŁuszczu ocenia się wy-
korzystując 7 standardów tłuszczu wołowego - Beef
Fat Standards (BFS), przy jednoczesnej wzrokowej
ocenie jego poĘsku i jakości (I0). Zależność po-
między klasąjakościową a ocenionymi cechami mię-
sa i tłuszczu przedstawiono w tab. 5. Do obliczenia
klasy ilościowej słuzy specjalne równanie, w któ-
rym wykorzystuje się 4 parametry mierzone naprze-
ciętej między 6. i7. zebrem póhuszy: RBY : 67,37
+ 0,130 x powierzchnia oka polędwicy + 0,667 gru-
bość szpondra + 0,0ż5 masa półtuszy vłychłodzo-
nej + 0,896 grubość tŁlszcza podskórnego, Uzysk
bezkostnych wyrębów hurtowych (RBY) dla 3 klas
ilościowych wynosi w klasie YS-A nie mniej niz
'72oń, w klasie YS-B od 69oń do 72%o, a w klasie

Tab. 6. Porównanie oceny tusz wołowych wg New Zealand National
Beef Competition (1998) i Australian Beef Carcass Appraisal Method
(ABCAM) 3.4 (16)

1 (inleilot)
(niska)

2

3

4

5 (excellenl)
(znakomita)

1 (blak)

2

3,4

5,6,7

8-12
(oblila)

1,7

6,2

5,3

4
(w iś niowoczeruona )

7 (żółta)

6

5

4

1,2,3
(biała)

1. Ktajowe jałówki lub wolce
1.1. 160-220 kg

1.2.220,1-270 kg

2. Ptemiowane ekspoilowe
jałówki lub wolce
2.1.270-295 kg

2.2. > 295,1kg
3. Buhaiki

l(ateg o rie
(masa luszy)

Jałówki, wolce i buhajki
(maks. 4 slałe siekacze)
1, lekkie łlaiowe - 130-150 kg

2. kaiowe - 150-180 kg

3, ciężkie klajowe - 180-230 kg

4. lekkie eksponowe > 230 kg

5. ekspoil do Japonii - 280-400 ko

+

+

+

+

+

+

Uzębienie

Masa luszy

powienchnia oka
polędwicy

Grubość lłuszczu
podskómego

Rozmieszczenie
tłuszczu

U mięś nienie

Banła lłuszczu

Barwa mięsa

Tekstura mięsa
i iędmośó

Malmulkowatość

pH

+

+

+

+

+

+



W Australii i Nowej Zelandii stosuje się punktową
ocenę cech tusz wołowych; w tab. 6 przedstawiono krót-
kie porównanie tych systemów. Przepisy New Zealand
National Beef Competition (l6) preferująfusze zwierząt
młodych, dobrze wyrośniętych, o wysokim udziale po-
żądany ch elementów handlowych, dostarczaj ących dużo
mięsa wysokiej jakości, ktore punktowane sąpod wzglę-
dem wydajności (cech ilościowych) i jakości mięsa, wy-
korzysĘąc równania japońskie 1ub australijskie. Austra-
lian Beef Carcass Appraisal Method - ABCAM 3.4 (16)
(Australijska metoda oceny tusz wołowych) zaleca sto-
sować do oceny barwy mięsa, tłuszczu i marmurkowa-
tości wzorce wg AUS-MEAT (2). Drugim systemem wy-
korzystywanym w Australii do oceny tusz wołowych jest
wprowadzona w 1996 r. klasyfikacja wg MSA - Meat
Standards Australia (7). System ten jest łatwo zrozumia-
ły dla konsumenta, gdyż na etykiecie gotowego produk-
tu umieszcza się kod gwiazdkowy rnówiący o jakości oraz
czasie dojrzewania i zalecanym sposobie przyrządzenia
do spozycia. System MSA opiera się na koncepcji, iż ja-
kośc spozywcza mięsa jest funkcją wszystkich procesów
i czynników decydujących o jego jakości, tj, ze jakość
jest wypadkową: produkcji (chowu, tuczu), uboju, pro-
cesów poubojowych, przetwarzania i obróbki kulinarnej.
Dlatego teżkażdatusza jest identyfikowana, a klasyfika-
tor rejestruje następujące informacje: nr tuszy i stada,
masę tuszy, płeć,ldział krwi Bos indicus, wysokość
w krzyżu, sposob zawięszenia półtuszy - za ścięgno
Achillesa |ub za otwór kości kulszowej (tzw. tender-
stretch), stopień skostnienia szkieletu, marmurkowatość
oceniana na przekroju I0lIl żebrallb I2lI3 żebraprzy
uzyciu wzorców AUS-MEAT i USDA, grubość tŁlszczu
podskórnego (minimalna warstwa powinna wynosić
3 mm) ze wzg7ędl na zabezpleczenie tuszy przed skur-
czem chłodniczym w trakcie wychładzania, pH i tempe-
ratura - wartość pH musi mieścić się w zakresie 5,3 do
5,'7, a temperatura poniżej l2oC. Gromadzone są rów-
niez informacje dolyczące: barwy mięsa i tłuszczu - wg
standardow AUS-MEAT, powierzchni oka polędwicy
mierzonej za pomocą specjalnej siatki standaryzowanej
przez AUS-MEAT. Jezeli tusza spełnia wszystkie wyma-
gania otrzymuje kod 0 (pełnowarlościowa). W zależnoś-
ci od defektu (np. niewłaściwe pH, barwa mięsa itp.)
tuszaotrzymuje kod od l do l0. Ponadto zkażdejtlszy
pobierane są próbki mięsa oznakowane kodem kresko-
wym, celem umozliwienia dokładnej identyfikacji jej po-
chodzenia i dotarcia do hodowcy oraz zwierzęcia.

Terminem, którym często opisuje się system MSA jest
PACCŁ akronim dla Palatability Analysis Critical Con-
trol Points. W odróżnieniu od HACCŁ PACCP dotyczy
tych wszystkich etapów w systemie produkcji, które istot-
nie wpływająna smakowitość mięsa, mogąbyć zidenty-
fikowane i dokładnie kontrolowane, a zatem można pre-
cyzyjnie przewidzieć jakość produktu końcowego (l5,
23).

Niezaleznie od przyjętej klasyfikacji, wiarygodna
i właściwie przeprowad zona przez nięzależne służby oce-
na tusz wołowych, kończąca proces wytwórczy pomaga
w produkcji tusz o wysokiej jakości i wydajności, iden-
tyfikacj i naj lepszych zwierząthodowlanych orazpromo-
cji pożądanego produktu rynkowego (17).
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