
 

Obiektywna zautomatyzowana ocena tusz wołowych 

w systemie EUROP 
 

We wszystkich gałęziach rolnictwa oraz etapach, zarówno hodowli zwierząt jak           

i wytwarzaniu produktów pochodzenia zwierzęcego, coraz częściej słyszy się                          

o automatyzacji. W ostatnich latach nastąpił znaczny postęp w rozwoju automatycznej oceny 

tusz wołowych i osiągnął on satysfakcjonujący poziom, a tym samym został wprowadzony    

w wielu krajach na całym świecie. Obecnie trwa proces kalibracji oraz wdrażania systemu 

obiektywnego oceny tusz wołowych w Polsce.  

Obiektywna zautomatyzowana ocena tusz wołowych WSVIA „whole side video 

image analysis” polega na analizie bocznej części tuszy powieszonej za ścięgno Achillesa. 

Ocena ta wykonywana jest przed stężeniem pośmiertnym tuszy, a praca urządzenia jest 

zsynchronizowana z linią ubojową - niektóre technologie mają możliwość klasyfikacji ok. 

1000 sztuk na godzinę przy jednocześnie szybkiej dostępności uzyskanych wyników. Przez 

ostatnie lata trwały badania nad udoskonaleniem tej metody oceny tusz, a najnowsze 

urządzenia zajmują stosunkowo małą powierzchnię i dzięki temu nie jest wymagana 

dodatkowa przebudowa linii ubojowych, czyli ponoszenie dodatkowych kosztów. Urządzenia 

wykonują zdjęcia ocenianej tuszy, które następnie są poddane komputerowej analizie. 

Niektóre modele wykonują zdjęcia trójwymiarowe, co zwiększa precyzję i dokładność 

wyników oceny. Aparatury służące do oceny tusz wołowych są proste w obsłudze i                    

niezawodne w swojej pracy, a ponad to charakteryzują się stosunkowo niskimi kosztami 

eksploatacji. Dzięki stałemu kontaktowi on-line z producentem istnieje możliwość 

weryfikacji i naprawy wszelkich nieprecyzyjnych zapisów danych i wyników oceny w bazie 

urządzenia.  

Wykonano wiele badań dotyczących wykorzystania systemu VIA do obiektywnej 

oceny tusz lub ich partii. Stwierdzono wyższą dokładność metody VIA w porównaniu do 

USG w odniesieniu do oceny powierzchni oka, ogólnej klasyfikacji EUROP oraz wydajności 

głównych wyrębów tuszy. Potwierdzono także, że technologia VIA umożliwia ustalenie 

barwy mięsa (która jest związana z jego smakowitością) oraz powierzchnię MLD – mięśnia 

najdłuższego grzbietu, a tym samym przyczynia się do poprawy dokładności systemu 

klasyfikacji tusz.  W latach 80 wykonano jedne z pierwszych doświadczeń z wykorzystaniem 

technologii VIA pod kątem jej przydatności do obiektywnej klasyfikacji tusz zarówno dla 

celów naukowych jak i komercyjnych. Na podstawie uzyskanych wyników potwierdzono 



wyższą lub/i przynajmniej równą w porównaniu do wykwalifikowanych klasyfikatorów 

dokładność tej metody w określaniu poziomu umięśnienia tuszy. Stwierdzono także, że w 

przypadku technologii VIA efektywność oceny stopnia otłuszczenia tuszy powinna zostać 

poprawiona. Niektóre wyniki badań stwierdzały, że klasyfikatorzy lepiej określają ogólną 

klasę tuszy na podstawie wszystkich dostępnych informacji niż szacuje ją VIA. Mogło to być 

spowodowane koniecznością szybkiej oceny tusz w zakładzie produkcyjnym, a także faktem, 

że ostateczna ocena rzeczoznawców uwzględnia odstępstwa od normy tj. defekty tuszy, 

nieregularności budowy, które są poza oceną urządzeń pomiarowych.  Najnowsze i obecnie 

dostępne na rynku technologie wskazują wyniki oceny klas zarówno umięśnienia jak i 

otłuszczenia  z większą precyzją i dokładnością, a  także uwzględniają wyżej wymienione 

odstępstwa od normy tuszy. Przydatność tej metody w ocenie tusz wołowych jest 

niewątpliwie coraz bardziej znacząca. Podstawowymi i wspólnymi zaletami oceny 

obiektywnej prócz automatyzacji min. są: szybkość pomiaru, nieinwazyjność, a także wysoka 

powtarzalność i dokładność uzyskanych wyników.  

We Francji wprowadzono WSVIA już w 1993 r., w Australii przeprowadzono testy 

urządzeń VIA do analizy tusz ciepłych w kilku ubojniach w latach 1993-1995.,                       

a w Niemczech pierwsza komercyjna instalacja miła miejsce w 1998 roku. Obecnie               

w Niemczech, Francji, Norwegii, Urugwaju, Wielkiej Brytanii, Węgrzech i Irlandii 

funkcjonuje ok. 40 tych urządzeń. 

Określenie konkretnych cech tuszy jest możliwe na podstawie dostępnych jej atrybutów 

wykorzystanych do stworzenia równań regresji. Po procesie kalibracji, czyli etapowi 

służącemu wzorcowaniu urządzenia oceniającego oraz przygotowującego narzędzie do 

dalszej pracy, WSVIA może klasyfikować tusze w systemie EUROP, a także określać wagę 

ekonomiczną tusz na podstawie innych jej cech oraz wymagań rynku. W trakcie kalibracji 

urządzenia istnieje możliwość uzupełnienia bazy danych wyników klasyfikacji tusz o dane 

dostępne na serwerze producenta, a tym samym skrócenie procesu wdrażania systemu.  

 

VIA ma możliwość określenia: 

• wagę i wielkość tuszy, 

• ilość mięsa I, II i III klasy, 

• wagę i objętość cennych wyrębów,  

• procentową zawartość mięsa chudego, 

• kolor tłuszczu i mięsa, 

• lokalizuje i określa skalę uszkodzeń tuszy. 



 

Obecnie stosowana metoda wizualna oceny tusz wołowych w systemie EUROP ze 

względu np. na subiektywizm oceniającego nie jest w pełni dokładna. Wyniki klasyfikacji są 

podstawą określenia wartości ekonomicznej tuszy, a współczesne systemy oceny tusz nie są  

w stanie wychwycić niewielkich różnić w jakości tusz, które często są wynikiem pracy 

hodowlanej ukierunkowanej np. na poprawę mięsności. Zdarza się, że ustalona wartość tuszy 

jest nie adekwatna do jej jakości. Między innymi dlatego podjęto próby zastosowania 

automatycznych systemów do klasyfikacji tusz wołowych jako metody zastępczej dla oceny 

wizualnej.  

Technologia ta, aby mogła być wdrożona na większą skalę musi przejść testy 

certyfikacyjne zgodne z wymogami UE. Automatyczna ocena tusz wołowych pozwoli na 

rzeczywistą - obiektywną ocenę tuszy co do jej jakości, a tym samym umożliwi ustalenie 

godziwej zapłaty dla producenta żywca wołowego i poprzez ujednolicenie klasyfikacji 

produktu finalnego wzrost satysfakcji konsumenckiej. 

W celu wprowadzenia nowego systemu na terenie danego państwa członkowskiego, 

przepisy UE wymagają jego walidacji w trakcie procesu certyfikacji urządzenia. Wymagania 

UE dotyczące testów koniecznych do zatwierdzenia nowej metody oceny tusz wymagają jej 

zestawienia z co najmniej 5 osobowym (nieparzystym) panelem ekspertów dokonujących 

oceny tuszy. Część ekspertów biorących udział w teście musi pochodzić z innego państwa 

członkowskiego. Istnieje możliwość uczestnictwa w testach o charakterze obserwatorów 

Komisji Europejskiej i specjalistów z innych państw UE. Wyniki klasyfikacji tusz otrzymane 

przez system oceny obiektywnej zestawia się, a następnie porównuje z medianą wyników 

ocen klasyfikatorów. Stopień dokładności uzyskany przez technologię automatyczną szacuje 

się za pomocą punktów, przydzielanych osobno za cechy umięśnienia i otłuszczenia 

(Rozporządzenie Komisji Nr 1215/2003). Przy wymaganej ilości 600 sztuk zatwierdzonych 

tusz, błąd statystyczny pomiaru nie powinien być większy jak 5%.  

Po uzyskaniu licencji w konkretnym państwie, można udzielić atestu zezwalającego na 

wprowadzenie systemu automatycznego klasyfikacji tusz na całym jego obszarze bez 

organizowania kolejnych badań certyfikacyjnych. Podstawą przyznania atestu są wyniki 

uzyskane w badaniu certyfikującym przeprowadzonym na tuszach, które są porównywalnie 

reprezentatywne w kategorii klasy umięśnienia i otłuszczenia.  

Obecnie na terenie naszego kraju dobiega końca proces kalibracji urządzenia służącego do 

obiektywnej oceny tusz wołowych. Pod koniec bieżącego roku planuje się przeprowadzenie 

testu certyfikującego systemu służącego do oceny obiektywnej tusz wołowych. Urządzenie 



zostało zakupione przez PZPBM - Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego,            

w ramach projektu Optymalizacji produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią „od 

widelca do zagrody”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.  

 

Dotychczasowe technologie wykorzystywane do obiektywnej oceny cech tusz wołowych 

z różnych przyczyn mają w większym lub mniejszym stopniu ograniczone zastosowanie dla 

celów naukowych i komercyjnych, a wizualna metoda podziału tusz wołowych w systemie 

EUROP jest obarczona subiektywizmem oceniającego. Metoda VIA jest w stanie poprawić 

precyzję i dokładność oceny tusz wołowych przy jednoczesnym spełnieniu wymagań 

stawianych przez UE dotyczących klasyfikacji tusz. Zwiększenie dokładności oceny tusz 

wołowych może znacząco przyczynić się do wzrostu satysfakcji zarówno konsumentów jak    

i producentów, a tym samym zagwarantować wzrost popytu i produkcji żywca 

produkowanego w oparciu o krzyżowanie z rasami mięsnymi. 


