
Podstawy rolnictwa kl. III MOPiMR - Zdalne nauczanie - tydzień dwunasty 

 

Temat : RASY I TYPY UŻYTKOWE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH cz.2 

 

 

Polecenia do wykonania przez ucznia:  

1. zapoznanie się z materiałem  

2. wykonanie notatki w zeszycie  

 

Zdjęcie notatki proszę przesłać do dnia 06.06.2020r. na adres dyrektorradymno@onet.pl  

 

MATERIAŁ 

RASY I TYPY UŻYTKOWE  
 

1. Owce  
Są trzy typy użytkowe owiec: 

a) jednostronny: 

~ wełnisty ( rasy merynosów) 

~ mięsny (rasy: berrichon du cher, ile de france, angielska - suffolk, oraz holenderska rasa teksel) 

~ mleczny( rasy: francuska rasa lacaune i wschodniofryzyjska owca mleczna) 

~ kożuchowy (rasy: rosyjska owca romanowska i polska wrzosówka) 

~ futerkowo-smuszkowy ( rasy: karakuł) smuszki to skóry pozyskiwane od jagniąt owiec 

karakułowych lub ich mieszańców zabijanych 2-3 dni po narodzeniu 

b)  dwustronny: 

~ mięsno-wełnisty (rasy: polska owca górska) 

c) wielostronny ( rasy: cygaj, owca fińska, racka) 
 

2. Bydło  
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3. Trzoda chlewna  

 

4. Konie  
a) WIERZCHOWE- Typ wierzchowy dzielimy także na podtypy: 

- spacerowy lub rekreacyjny 

- ujeżdżeniowy 

- skokowy 

- wszechstronny (używany głównie w WKKW, czyli Wszechstronnego Konkursu Konia 

Wierzchowego) 

- wyścigowy 

Przykładowe rasy: koń czystej krwi arabskiej, koń pełnej krwi angielskiej, koń angloarabski 

b)WIERZCHOWO – ZAPRZĘGOWE wykorzystywane do pracy pod siodłem  i w zaprzęgu. 

Przykładowe rasy: koń małopolski, koń wielkopolski 

c) ZAPRZĘGOWE -Mają lekką budowę i dużo cech upodobniających je do koniu typu 

wierzchowego. Mają nieco inne proporcje ciała, co pomaga im wykonywać szybki ruch w pracach 

zaprzęgowych.  

Przykładowe rasy: koń śląski 

d)POCIĄGOWE- o masywnej budowie ciała. Wykorzystywane są do pracy tylko w stępie i kłusie, a 

żywsze i lżejsze konie tego typu nazywamy końmi pośpieszno - roboczymi. Przykłady: koń ardeński 

e) CIĘŻKIE POCIĄGOWE -Konie tego typu mają ogromną masę ciała, ich waga osiąga nawet ponad 

1000kg.Nadają się tylko do pracy w stępie, w związku z nikłym zapotrzebowaniem na konną siłę 

pociągową są hodowane przede wszystkim na rzeź  

Przykłady: Perszeron 

f) JUCZNE- niskiego wzrostu, o krótkim tułowiu, mocnym grzbiecie, twardych kopytach. Są 

odważne, często uparte i doskonale przystosowane do poruszania się po trudnym terenie. 

Przykłady: koń huculski, dulmeński koń mały 
 

5.Drób  
Typy użytkowe kur: 

-nieśny(rasy kur : leghorn) 

- mięsny( rasy kur: zielononóżka,New Hampshire, Sussex, polar, rasy kaczek: kaczki piżmowe, rasy 

gesi: biała kołudzka) 

- ogólnoużytkowy(rasy kur: dominant white cirnish,  rasy kaczek: pekin) 
 



6. Kozy  
Typy użytkowe kóz: 

a) mleczny (Rasa saaneńska, Rasa alpejska 

b) mięsny (Rasa burska, Rasa karłowata) 

c) wełnisty (kozy angorskie - białe umaszczenie, wełnę skręconą w loki, od samicy uzyskuje się 1-3 kg wełny 

rocznie, zaś od samca 3-6 kg ) 
d) puchowy (kozy kaszmirskie - puch pozyskuje się za pomocą wyczesywania zwierząt, a jego ilość nie 

przekracza 200 g rocznie od jednego osobnika) 
e) wszechstronnie użytkowy (Rasa biała uszlachetniona, Rasa barwna uszlachetniona, Kozy bezrasowe) 

  

 

 


