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Rasa holsztyƒsko-fryzyjska ze
wzgl´du na swoje zalety z pewno-
Êcià pozostanie rasà dominujàcà
wÊród ras mlecznych. Wymagaç to
b´dzie jednak zwrócenia wi´kszej
uwagi na cechy funkcjonalne –
tendencj´ takà mo˝emy obserwo-
waç w zmianach indeksów selek-
cyjnych, nasilajàcà si´ zw∏aszcza
w ostatnich latach. Du˝o mniejsze

znaczenie b´dzie mia∏o w przy-
sz∏oÊci dalsze zwi´kszanie poten-
cja∏u produkcyjnego zwierzàt tej
rasy – ju˝ obecnie jest on wystar-
czajàcy dla olbrzymiej wi´kszoÊci
hodowców. Alternatywnà mo˝li-
woÊcià dla rolników poszukujà-
cych innych rozwiàzaƒ mo˝e byç
krzy˝owanie mi´dzyrasowe, wy-
korzystujàce efekt heterozji.

Podstawà rozpocz´cia pro-
dukcji mleka w oparciu o mie-
szaƒce jest wytypowanie ras, któ-
re wydajnoÊcià mleka, a tak˝e ka-
librem, nie odbiegajà zbytnio od
krów hf. Takà rasà mo˝e byç by-
d∏o czerwone szwedzkie (w skró-
cie SRB), spe∏niajàce najlepiej te
za∏o˝enia. Wa˝nym jest, ˝e jest
ono absolutnie niespokrewnione
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W okresie kilkunastu najbli˝szych lat znaczna cz´Êç pog∏owia krów mlecznych na Êwiecie
b´dzie mieszaƒcami, pochodzàcymi z krzy˝ówek mi´dzyrasowych. Takie radykalne zmiany
w hodowli byd∏a mlecznego b´dà spowodowane tym, ˝e zwierz´ta czystorasowe coraz cz´-
Êciej sprawiajà swoim w∏aÊcicielom ró˝nego rodzaju k∏opoty zdrowotne. Poglàd taki zaczy-
na pojawiaç si´ w wielu miejscach na Êwiecie i wydaje si´, ˝e jest on w znacznej mierze uza-
sadniony. Co ciekawe, znajduje on najwi´cej zwolenników w Stanach Zjednoczonych Amery-
ki Pn. i wià˝e si´ z coraz wi´kszymi k∏opotami zdrowotnymi krów holsztyƒsko-fryzyjskich,
a tak˝e bardzo ekonomicznym podejÊciem tamtejszych farmerów do spraw produkcji mleka.

Byd∏o czerwone szwedzkie

Aleksander Osten-Sacken
Holenderska Genetyka Plus Sp. z o.o.

Peterslund
najlepszy i najpopularniejszy 
buhaj rasy SRB
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z populacjà holsztyƒsko-fryzyjskà,
co jest warunkiem uzyskania
efektu heterozji. Z tych wzgl´dów
buhaje tej rasy u˝ywane sà obec-
nie w ponad 30 krajach na Êwiecie
do wytwarzania mieszaƒców. Zja-
wisko to trwa ju˝ kilkanaÊcie lat
(np. w USA ponad 10 lat), ale
znaczne nasilenie nastàpi∏o do-
piero w ostatnich latach – w 2006
r. liczba wyeksportowanych ze
Szwecji s∏omek z nasieniem buha-
jów SRB przekroczy∏a po raz
pierwszy 500 tysi´cy. A w roku
bie˝àcym sprzeda˝ tego nasienia
nadal roÊnie, w czym pewnà rol´
zaczyna odgrywaç równie˝ rynek
polski – w naszym kraju jest ono
dost´pne od ponad 1,5 roku i cie-
szy si´ bardzo du˝ym zaintereso-
waniem rolników. 

Krowy rasy czerwonej szwedz-
kiej (Swedish Red) – wbrew te-

mu, co mog∏aby sugerowaç nazwa
– sà najcz´Êciej umaszczenia czer-
wono-bia∏ego, w tonacjach od ja-
sno-bràzowego do bràzowo-wi-
Êniowego. Ich wysokoÊç w krzy˝u
wynosi przeci´tnie 140-145 cm,
a ci´˝ar cia∏a 550-600 kg, sà wi´c
one kalibrowo nieco mniejsze od
krów holsztyƒsko-fryzyjskich. By-
d∏o SRB jest rasà typowo mlecz-
nà, jednak w porównaniu z by-
d∏em holsztyƒsko-fryzyjskim jest

lepiej umi´Ênione. Ma to wp∏yw
na popraw´ wartoÊci rzeênej
zwierzàt i jakoÊç pó∏tusz, co prze-
k∏ada si´ korzystnie na uzyskiwa-
ne za nie ceny. Warta podkreÊle-
nia jest te˝ bardzo dobra budowa
wymion u krów tej rasy. Potwier-
dzeniem tego jest stosowanie ro-
botów do doju w wielu szwedz-
kich stadach produkcyjnych,
a tak˝e w stadzie testowym, nale-
˝àcym do firmy De Laval. 
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Krowy 
rasy SRB

11--sszzaa  llaakkttaaccjjaa  kkgg  ((ll..  kkrróóww)) 99888899 ((338800)) 99228811 ((332288))
22--ggaa  llaakkttaaccjjaa  kkgg  ((ll..  kkrróóww)) 1111888822 ((228855)) 1100774433 ((224433))
33--cciiaa  llaakkttaaccjjaa  kkgg  ((ll..  kkrróóww)) 1122223322 ((111111)) 1111223344 ((7722))
11--sszzaa  llaakkttaaccjjaa::  tt∏∏uusszzcczz++bbiiaa∏∏kkoo 665599,,55 663399,,99 ((--33%%))
22--ggaa  llaakkrraaccjjaa::  tt∏∏uusszzcczz++bbiiaa∏∏kkoo 779977,,55 775511,,22 ((--66%%))
33--cciiaa  llaakkttaaccjjaa::  tt∏∏uusszzcczz++bbiiaa∏∏kkoo 882266,,55 777755,,99 ((--66%%))

WWyyddaajjnnooÊÊçç  mmlleekkaa  
kkgg//ll..  kkrróóww

RRaassaa  
sskkaannddyynnaaww..  cczzeerrww..**  xx  hhff

RRaassaa  
hhoollsszzttyyƒƒsskkoo--ffrryyzzyyjjsskkaa

Tab. 1. Kalifornia (USA) – efekty produkcyjne u mieszaƒców
w 7 farmach mlecznych, uzyskane w 2006 r. 
(oceniono ∏àcznie 776 krów hf i 643 krowy SRB)

**  bbyydd∏∏oo  sskkaannddyynnaawwsskkiiee  cczzeerrwwoonnee  ==  rraassaa  cczzeerrwwoonnaa  sszzwweeddzzkkaa  ii  cczzeerrwwoonnaa  nnoorrwweesskkaa
êêrróódd∏∏oo::  BB..  HHeeiinnss,,  LL..  HHaannsseenn  ii  TT..  SSeeyykkoorraa,,  UUnniiwweerrssyytteett  MMiinnnneessoottaa,,  22000066  rr..

TTrruuddnnee  wwyycciieelleenniiaa 1177,,77%% 33,,77%%
MMaarrttwwee  uurrooddzzeenniiaa  cciieellààtt 1144,,00%% 55,,11%%
OOkkrreess  mmii´́ddzzyycciiàà˝̋oowwyy 115566 114422
PPrrzzee˝̋yywwaallnnooÊÊçç  ddoo  330055  ddnnii  llaakkttaaccjjii 8866%% 9933%%

RRaassaa  kkrróóww  
11--sszzaa  llaakkttaaccjjaa

RRaassaa  
sskkaannddyynnaaww..  cczzeerrww..  xx  hhff

RRaassaa  
hhoollsszzttyyƒƒsskkoo--ffrryyzzyyjjsskkaa

Tab. 2. Kalifornia (USA) – efekty poprawy wskaêników rozrodu 
i prze˝ywalnoÊci u mieszaƒców w 7 farmach mlecznych,
uzyskane w 2006 r.

êêrróódd∏∏oo::  BB..  HHeeiinnss,,  LL..  HHaannsseenn  ii  TT..  SSeeyykkoorraa,,  UUnniiwweerrssyytteett  MMiinnnneessoottaa,,  22000066  rr..



Szwedzkie byd∏o czerwone
jest zdrowe i ∏atwo przystosowu-
je si´ do ró˝nych warunków. Do-
brze radzi sobie ze stresem spo-
wodowanym przez ró˝nice kli-
matyczne, jak i wynikajàcym
z trudnych warunków bytowania.
W efekcie mo˝na je spotkaç
(w czystej rasie, a tak˝e – najcz´-
Êciej – w postaci mieszaƒców) na
ca∏ym Êwiecie poczynajàc od Au-
stralii, Nowej Zelandii, Afryki
i Ameryki P∏d. poprzez Ameryk´
Pn. i Azj´ a˝ do krajów pó∏noc-
nej Europy.

Dzi´ki trwajàcej kilka dziesi´-
cioleci pracy hodowlanej byd∏o
czerwone szwedzkie posiada wie-
le znaczàcych zalet. WÊród naj-
wa˝niejszych z nich nale˝y wy-
mieniç: 

•• PPrroodduukkccjjaa
W porównaniu z populacjà
krów holsztyƒsko-fryzyjskich
odmiany czarno-bia∏ej w Szwe-
cji Êrednia wydajnoÊç krów rasy
SRB jest tylko o kilka procent

ni˝sza. Atutem krów SRB jest
jednak lepszy sk∏ad ich mleka –
Êrednio dla rasy 4,3% t∏uszczu
i 3,5% bia∏ka, co daje przewag´
w stosunku do krów hf si´gajà-
cà ∏àcznie prawie 0,5%. Ma to
istotny wp∏yw na dochody rol-
ników i rentownoÊç przetwór-
stwa mleka, tym bardziej, ˝e ja-
koÊç bia∏ek w mleku krów SRB
jest doskona∏a. 

•• WWyyssookkaa  pp∏∏ooddnnooÊÊçç
Byd∏o czerwone szwedzkie jest
selekcjonowane w kierunku
uzyskiwania wysokiej p∏odnoÊci
od ponad 30 lat. W efekcie mi-
mo znacznego wzrostu wydaj-
noÊci w tym okresie p∏odnoÊç
samic uda∏o si´ utrzymaç na
bardzo wysokim poziomie.
Szwedzki indeks p∏odnoÊci
uwzgl´dnia dane dotyczàce ja-
∏ówek, a tak˝e krów po pierw-
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11--sszzaa  llaakkttaaccjjaa  kkgg  mmlleekkaa//ddzziieeƒƒ 2222,,55  ((5533  sszztt)) 2211,,99  ((4477  sszztt))
22--ggaa  llaakkttaaccjjaa  kkgg  mmlleekkaa//ddzziieeƒƒ 2277,,88  ((4488  sszztt)) 2266,,66  ((2255  sszztt))
33--cciiaa  llaakkttaaccjjaa  kkgg  mmlleekkaa//ddzziieeƒƒ 3311,,44  ((4400  sszztt)) 3300,,00  ((1188  sszztt))  
11--sszzaa  llaakkttaaccjjaa  %%  tt∏∏uusszzcczzuu 44,,1155 44,,3344
22--ggaa  llaakkttaaccjjaa  %%  tt∏∏uusszzcczzuu 44,,1100 44,,4411
33--cciiaa  llaakkttaaccjjaa  %%  tt∏∏uusszzcczzuu 33,,9922 44,,4477
11--sszzaa  llaakkttaaccjjaa  %%  bbiiaa∏∏kkaa 33,,3377 33,,4466
22--ggaa  llaakkttaaccjjaa  %%  bbiiaa∏∏kkaa 33,,3366 33,,5511
33--cciiaa  llaakkttaaccjjaa  %%  bbiiaa∏∏kkaa 33,,2266 33,,5500
11--sszzaa  llaakkttaaccjjaa  ll..  kkoomm..  ssoommaatt.. 112200 110022
22--ggaa  llaakkttaaccjjaa  ll..  kkoomm..  ssoommaatt.. 118822 110099
33--cciiaa  llaakkttaaccjjaa  ll..  kkoomm..  ssoommaatt.. 116666 115566
11--sszzaa  llaakkttaaccjjaa  ddoocchhóódd//ddzziieeƒƒ 33,,8877  ££ 33,,8899  ££
22--ggaa  llaakkttaaccjjaa  ddoocchhóódd//ddzziieeƒƒ 44,,7766  ££ 44,,8877  ££
33--cciiaa  llaakkttaaccjjaa  ddoocchhóódd//ddzziieeƒƒ 55,,1188  ££ 55,,4455  ££

KKoolleejjnnee  llaakkttaaccjjee MMiieesszzaaƒƒccee  SSRRBB  xx  hhff
RRaassaa  

hhoollsszzttyyƒƒsskkoo--ffrryyzzyyjjsskkaa

Tab. 3. Wielka Brytania, farma Gavin Fowler – 
– efekty produkcyjne, zdrowotne i ekonomiczne u mieszaƒców, 
uzyskane w 2006 r. (oceniono ∏àcznie 141 krów hf i 90 krów SRB)

Krowy 
krzy˝ówkowe
HF x SRB
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szym, drugim i trzecim wyciele-
niu, d∏ugoÊç okresu mi´dzycià-
˝owego (okres od wycielenia
do pierwszej inseminacji
i okres pomi´dzy pierwszà
a ostatnià inseminacjà), liczb´
inseminacji i wskaênik ich sku-
tecznoÊci oraz wszelkie zabu-
rzenia p∏odnoÊci. 
Krowy SRB po wycieleniu po-
zostajà w dobrej kondycji – jej
ocena w porównaniu z krowa-
mi hf w krytycznym okresie 60-
120 dni po porodzie jest wy˝sza
o oko∏o 0,5 pkt. w skali BCS.
Sprzyja temu bardziej p∏aski
przebieg krzywej laktacji
u krów SRB, dzi´ki czemu nie
wyst´pujà u nich widoczne
skutki deficytu energetyczne-
go, odbijajàcego si´ zawsze
bardzo niekorzystnie na zdro-
wiu i p∏odnoÊci krów. W efek-
cie oznaki rui u krów SRB sà
wyraêne, a skutecznoÊç insemi-
nacji wysoka. 

•• ZZddrroowwee  wwyymmiioonnaa
Mleko krów czerwonych szwedz-
kich zawiera rewelacyjnie niski
poziom komórek somatycznych.
W poszczególnych latach waha
si´ on pomi´dzy 75-85 tysi´cy
w 1 ml, a dotyczy to Êredniej 
od ponad 140 tysi´cy krów tej ra-
sy, poddawanych indywidualnej
ocenie mlecznoÊci w Szwecji. Po-
nadto raporty weterynaryjne wy-
kazujà, ˝e byd∏o SRB lepiej re-
aguje na leczenie mastitis, dlate-
go szybciej powraca do zdrowia
po takim leczeniu.
Wysoka zdrowotnoÊç wymion
pozostaje te˝ w zwiàzku z du˝à
odpornoÊcià na schorzenia nóg
i racic (Szwedzi jako pierwsi
wprowadzili wskaênik zdrowot-
noÊci racic). Racice u byd∏a SRB
sà bardzo cz´sto ciemno pig-
mentowane, a róg o takim za-
barwieniu jest twardszy i mniej
podatny na uszkodzenia.

•• ¸̧aattwwee  wwyycciieelleenniiaa  
ii ˝̋yywwoottnnee  cciieell´́ttaa
Byd∏o czerwone szwedzkie
znajduje si´ w Êwiatowej czo-
∏ówce pod wzgl´dem ∏atwoÊci

wycieleƒ i prze˝ywalnoÊci cie-
làt. Przy tym wa˝nym jest, ˝e
du˝a ∏atwoÊç wycieleƒ dotyczy
tak˝e ja∏ówek, które w przypad-
ku innych ras stanowià zawsze
najwi´kszy problem. Dzieje si´
tak dzi´ki wieloletniej selekcji
na prawid∏owà budow´ zwie-
rzàt i korzystnemu kàtowi na-
chylenia zadu. 
Dane s∏u˝àce do szacowania
wartoÊci hodowlanej ∏atwoÊci
wycieleƒ pochodzà od cielà-
cych si´ po raz pierwszy ja∏ó-
wek. Faktycznie trudne wycie-
lenia u ja∏ówek czystej rasy
SRB dotyczà Êrednio mniej ni˝
4% porodów, ciel´ta martwo
urodzone to oko∏o 5,5%. 

•• WWaarrttooÊÊçç  cciieellààtt
Ciel´ta SRB rodzà si´ du˝o ∏a-
twiej ni˝ w przypadku rasy
holsztyƒsko-fryzyjskiej, mimo

zbli˝onej wagi urodzeniowej –
dla rasy SRB wynosi ona naj-
cz´Êciej 40-45 kg. Poza tym cie-
l´ta tej rasy sà bardziej witalne
i dlatego rozwijajà si´ lepiej ni˝
ciel´ta holsztyƒsko-fryzyjskie.
Z powodu dobrego tempa
przyrostu ja∏ówki czerwone
szwedzkie wczeÊnie dojrzewa-
jà, a co za tym idzie, mo˝na je
zacielaç wczeÊniej, ni˝ w przy-
padku innych ras.

Najwi´kszymi importerami
nasienia buhajów rasy SRB sà
Stany Zjednoczone Ameryki Pn.
i Wielka Brytania. Dlatego wyni-
ki krzy˝owania z rasà holsztyƒ-
sko-fryzyjskà pokazano na przy-
k∏adzie tych w∏aÊnie krajów (ta-
bele 1-3). Równie˝ hodowcy w∏o-
scy sà bardzo zainteresowani u˝y-
ciem rasy SRB do wytwarzania
mieszaƒców – wyniki takiego ko-
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LL..  kkrróóww  ww  11  ii  22  llaakkttaaccjjii 441111 110088 XX
MMlleekkoo,,  kkgg 1100..001199 99996644 --5555  kkgg
TT∏∏uusszzcczz,,  %% 33,,44 33,,55 ++00,,11  %%
BBiiaa∏∏kkoo,,  %% 33,,22 33,,33 ++00,,11  %%
TT∏∏uusszzcczz  ++  bbiiaa∏∏kkoo,,  kkgg 666633 667777 ++  1144  kkgg
LLiicczzbbaa  kkoomm..  ssoommaattyycczznnyycchh 229911..000000 115566..000000 --  113355..000000

PPrroodduukkccjjaa RRóó˝̋nniiccaaMMiieesszzaaƒƒccee  SSRRBB  xx  hhffRRaassaa  hhff

Tab. 4. Parma (W∏ochy) – efekty produkcyjne i zdrowotne 
u mieszaƒców w 6 farmach mlecznych

êêrróódd∏∏oo::  ooffiiccjjaallnnee  rreezzuullttaattyy  oorrggaanniizzaaccjjii  AAPPAA  ((kkoonnttrroollaa  mmlleecczznnooÊÊccii)),,  cczzeerrwwiieecc  22000066  rr..

LLiicczzbbaa  ppiieerrwwiiaasstteekk 222255 113333 XX
OOkkrreess  mmii´́ddzzyycciiàà˝̋oowwyy 113388 110033 --  3355  ddnnii
LL..  ss∏∏oommeekk//ssttwwiieerrddzzoonnàà  cciiàà˝̋´́ 22,,4455 11,,5566 --00,,8899  ss∏∏oommkkii

PP∏∏ooddnnooÊÊçç RRóó˝̋nniiccaaMMiieesszzaaƒƒccee  SSRRBB  xx  hhffRRaassaa  hhff

Tab. 5. Parma (W∏ochy) – poprawa wskaêników rozrodu 
u mieszaƒców w 6 farmach mlecznych (tylko pierwiastki)

êêrróódd∏∏oo::  ooffiiccjjaallnnee  rreezzuullttaattyy  oorrggaanniizzaaccjjii  AAPPAA  ((kkoonnttrroollaa  mmlleecczznnooÊÊccii)),,  cczzeerrwwiieecc  22000066  rr..

LL..  kkrróóww  ww  11,,  22  ii  33  llaakkttaaccjjii 884411 226655 XX
MMlleekkoo,,  kkgg 99335522 99442244 ++7722  kkgg
TT∏∏uusszzcczz,,  %% 33,,4477 33,,5522 ++00,,0055  %%
BBiiaa∏∏kkoo,,  %% 33,,1188 33,,2255 ++00,,0077  %%
TT∏∏uusszzcczz  ++  bbiiaa∏∏kkoo,,  kkgg 662233 663388 ++  1155  kkgg
LLiicczzbbaa  kkoomm..  ssoommaattyycczznnyycchh 228855..000000 220044..000000 --  8811..000000

PPrroodduukkccjjaa RRóó˝̋nniiccaaMMiieesszzaaƒƒccee  SSRRBB  xx  hhffRRaassaa  hhff

Tab. 4a. Parma (W∏ochy) – efekty produkcyjne i zdrowotne 
u mieszaƒców w 8 farmach mlecznych

êêrróódd∏∏oo::  ooffiiccjjaallnnee  rreezzuullttaattyy  oorrggaanniizzaaccjjii  AAPPAA  ((kkoonnttrroollaa  mmlleecczznnooÊÊccii)),,  kkwwiieecciieeƒƒ  22000077  rr..

LL..  kkrróóww  ww  11,,  22  ii  33  llaakkttaaccjjii 884411 226655 XX
OOkkrreess  mmii´́ddzzyycciiàà˝̋oowwyy 115555 110044 --  5511  ddnnii
LL..  ss∏∏oommeekk//ssttwwiieerrddzzoonnàà  cciiàà˝̋´́ 22,,5500 11,,8800 --00,,7700  ss∏∏oommkkii

PP∏∏ooddnnooÊÊçç RRóó˝̋nniiccaaMMiieesszzaaƒƒccee  SSRRBB  xx  hhffRRaassaa  hhff

Tab. 5. Parma (W∏ochy) – poprawa wskaêników rozrodu 
u mieszaƒców w 8 farmach mlecznych

êêrróódd∏∏oo::  ooffiiccjjaallnnee  rreezzuullttaattyy  oorrggaanniizzaaccjjii  AAPPAA  ((kkoonnttrroollaa  mmlleecczznnooÊÊccii)),,  kkwwiieecciieeƒƒ  22000077  rr..
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jarzenia pokazano w tabelach 4
i 5 oraz 4a i 5a. Aktualnie w pra-
wie wszystkich krajach europej-
skich stosuje si´ do krzy˝owania
mi´dzyrasowego nasienie buha-
jów SRB, a od po∏owy 2006 r.
u˝ywajà go tak˝e hodowcy w Pol-
sce. Generalnie mo˝na stwier-
dziç, ˝e mmiieesszzaaƒƒccee  FF11  ((SSRRBB  xx hhff))
cchhaarraakktteerryyzzuujjàà  ssii´́  wwyyddaajjnnooÊÊcciiàà
zzbbllii˝̋oonnàà  ddoo  kkrróóww  cczzyyssttoorraassoowwyycchh
hhff, przy czym zawartoÊç suchej
masy w ich mleku jest wy˝sza;
tak˝e ppoozziioomm  kkoommóórreekk  ssoommaa--
ttyycczznnyycchh  uulleeggaa  iissttoottnneemmuu  oobbnnii˝̋ee--
nniiuu – w przypadku W∏och nawet
o 30-45% (tabele 4 i 4a). Poza
tym ppoopprraawwiiee  uulleeggaajjàà  wwsszzyyssttkkiiee
wwsskkaaêênniikkii  rroozzrroodduu – zmniejsza
si´ liczba zu˝ytych s∏omek, przy-
padajàcych na stwierdzonà cià˝´
(o 0,7-0,9) i skraca si´ okres mi´-
dzycià˝owy (tabele 5 i 5a), a tak-
˝e kkiillkkaakkrroottnniiee  zzmmnniieejjsszzaa  ssii´́  lliicczz--
bbaa  ttrruuddnnyycchh  ppoorrooddóóww  ii lliicczzbbaa
mmaarrttwwoo  uurrooddzzoonnyycchh  cciieellààtt (tabe-
la 2). Nie bez znaczenia jest rów-
nie˝ fakt, ˝e kkrroowwyy  hhff  ppookkrryyttee  nnaa--
ssiieenniieemm  bbuuhhaajjóóww  rraassyy  SSRRBB  cciieellàà
ssii´́  dduu˝̋oo  ∏∏aattwwiieejj, ni˝ krowy hf po-
kryte nasieniem buhajów swojej

rasy, tj. holsztyƒsko-fryzyjskiej.
A dotyczy to zarówno pierwszych
wycieleƒ, jak i póêniejszych – po-
kazano to w tabeli 6. Efektem po-
prawy wszystkich wskaêników,

decydujàcych o zdrowiu krów,
jest istotne pprrzzeedd∏∏uu˝̋eenniiee  ookkrreessuu
iicchh  uu˝̋yyttkkoowwaanniiaa. Pokazano to na
przyk∏adzie stada w Nowej Ze-
landii, gdzie prowadzono obser-

Obora w Szwecji 
stojà razem krowy HF i SRB 
oraz mieszaƒce mi´dzyrasowe HF x SRB

TTrruuddnnee  wwyycciieell..  ((ppiieerrwwiiaassttkkii  hhff)) 1166,,44%% 55,,55%%
TTrruuddnnee  wwyycciieell..  ((kkrroowwyy  ssttaarrsszzee  hhff)) 88,,44%% 22,,11%%
MMaarrttwwee  uurr..  cciieellààtt  ((ppiieerrwwiiaassttkkii  hhff)) 1155,,11%% 77,,77%%
MMaarrttwwee  uurr..  cciieellààtt  ((kkrroowwyy  ssttaarrsszzee  hhff)) 1122,,77%% 44,,77%%

BBuuhhaajj  rraassyy
SSkkaannddyynnaawwsskkiieejj

cczzeerrwwoonneejj
HHoollsszzttyyƒƒsskkoo--ffrryyzzyyjjsskkiieejj

Tab. 6. Kalifornia (USA) – wp∏yw rasy buhaja na ∏atwoÊç 
wycieleƒ u krów holsztyƒsko-fryzyjskich w 7 farmach mlecznych

êêrróódd∏∏oo::  BB..  HHeeiinnss,,  LL..  HHaannsseenn  ii  TT..  SSeeyykkoorraa,,  UUnniiwweerrssyytteett  MMiinnnneessoottaa,,  22000066  rr..

Tab. 7. Nowa Zelandia – w obserwacji prowadzonej przez 10 lat 
w stadzie liczàcym 300 krów stwierdzono, ˝e krowy
krzy˝ówkowe (SRB x hf) ˝yjà d∏u˝ej ni˝ czystorasowe hf

hhff 8811%% 5599%% 4499%% 3344%% 1188%%
SSRRBB  xx  hhff 8888%% 7744%% 6611%% 4488%% 3300%%

RRaassaa  kkrróóww
%%  pprrzzee˝̋yywwaallnnooÊÊccii  ddoo  kkoolleejjnnyycchh  wwyycciieelleeƒƒ

66  wwyycciieell..55  wwyycciieell..44  wwyycciieell..33  wwyycciieell..22  wwyycciieell..

11 110000 110000 110000
22 5500 110000 110000
33 7755 7755 110000
44 6633 8888 8888
55 6699 8888 9944
66 6666 8844 9944
77 6677 8866 9944
88 6677 8866 9933

22  rraassyyKKoolleejjnnee  ppookkoolleenniiee 33  rraassyy 44  rraassyy

Tab. 8. Poziom heterozji w kolejnych pokoleniach mieszaƒców, 
uzyskanych w kojarzeniu rotacyjnym 2,3 i 4 nie spokrewnionych ras
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wacj´ przez 10 kolejnych lat. Pro-
cent prze˝ywalnoÊci do kolejnych
wycieleƒ by∏ znaczàco wy˝szy dla
mieszaƒców SRB x hf, ni˝ w przy-
padku krów czysto rasowych hf –
przy 6. wycieleniu przewaga by∏a
prawie dwukrotna (30% do
18%). Wyniki obserwacji przed-
stawiono w tabeli 7.

Dzi´ki temu, ˝e byd∏o czerwo-
ne szwedzkie jest rasà czystà, nie
majàcà ˝adnego dolewu krwi
holsztyno-fryzów, mo˝liwe jest
uzyskanie wysokiego efektu hete-
rozji. Najprostszym krzy˝owa-
niem mi´dzyrasowym jest krzy˝o-
wanie rotacyjne z wykorzysta-
niem dwóch ras, tj. holsztyƒsko-
fryzyjskiej i czerwonej szwedz-
kiej. Jest ono najmniej skompli-
kowane, ogranicza jednak mo˝li-
woÊci pe∏nego wykorzystania
efektu heterozji. Z drugiej jed-
nak strony jest naj∏atwiejsze or-
ganizacyjnie, poza tym pozwala
utrzymaç ca∏e stado mieszaƒców
w podobnym typie i kalibrze,
a tak˝e o zbli˝onym potencjale
produkcyjnym. W praktyce ozna-
cza ono naprzemienne u˝ycie bu-
hajów obu ras, tzn. krowy holsz-

tyƒsko-fryzyjskie kryje si´ buha-
jami SRB, otrzymane z tego koja-
rzenia pierwsze pokolenie kryte
jest powrotnie buhajami hf, ich
potomstwo znowu buhajami
SRB, potem buhajami hf itd. Ta-
ki system krzy˝owania rekomen-
dowany jest przez szwedzkà orga-
nizacj´ hodowlanà Svensk Avel,
b´dàcà eksporterem nasienia. 

Innym rozwiàzaniem jest krzy-
˝owanie rotacyjne trójrasowe,
z zastosowaniem trzeciej, poza hf
i SRB, rasy np. simental, montbe-
liard lub jersey. Ostatnia z wymie-
nionych ras jest oczywiÊcie zupe∏-
nie odmienna, dlatego te˝ i efekt
ka˝dego z wariantów krzy˝owania
b´dzie inny, zgodny z intencjami
i oczekiwaniami hodowcy: b´dzie
to byd∏o w typie zdecydowanie
mlecznym lub te˝ z mocniej za-
znaczonymi cechami mi´snymi.
Taki schemat krzy˝owania trójra-
sowego wykorzystuje si´ w USA
(krowy hf x SRB x trzecia rasa).
W praktyce kolejne pokolenia
mieszaƒców oznacza si´ kolczyka-
mi o ró˝nych kolorach, co bardzo
u∏atwia orientacj´ w stadzie i bez-
b∏´dnie wskazuje, buhaja jakiej

rasy nale˝y u˝yç do krycia kon-
kretnego zwierz´cia.

Teoretycznie w krzy˝owaniu
rotacyjnym mo˝na u˝yç te˝ cztery
rasy, ale ze wzgl´du na trudnoÊci
ze znalezieniem czterech wyso-
koprodukcyjnych, niespokrew-
nionych ze sobà ras wariant ten
nie znajdzie prawdopodobnie za-
stosowania w praktyce. Poziom
heterozji w kolejnych pokole-
niach w przypadkach zastosowa-
nia 2, 3 i 4 niespokrewnionych ras
pokazano w tabeli 8.

Podsumowujàc nale˝y stwier-
dziç, ˝e krzy˝owanie mi´dzyraso-
we byd∏a jest obiecujàcà alterna-
tywà dla znacznej cz´Êci szerego-
wych producentów mleka. Idea
ta wywo∏uje du˝e zainteresowa-
nie na ca∏ym Êwiecie, a uzyskiwa-
ne wyniki potwierdzajà s∏usznoÊç
przyj´tych za∏o˝eƒ. Najbli˝sza
przysz∏oÊç poka˝e, czy tak˝e
w Polsce zjawisko to b´dzie po-
szerzaç swój zakres. Pierwsze ob-
serwacje z okresu ostatnich kil-
kunastu miesi´cy zdajà si´ to po-
twierdzaç.

Krowy 
rasy SRB na wybiegu
Krowy 
rasy SRB na wybiegu
Krowy 
rasy SRB na wybiegu
Krowy 
rasy SRB na wybiegu
Krowy 
rasy SRB na wybiegu
Krowy 
rasy SRB na wybiegu
Krowy 
rasy SRB na wybiegu
Krowy 
rasy SRB na wybiegu
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Krowy 
rasy SRB na wybiegu
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