
Krajowy program hodowlany
dla bydła rasy
SSzzwweeddzz  kkiieejj  CCzzeerr  wwoo  nneejj  
ww PPooll  ssccee

Ra sa SRB po wsta ła w 1928 r. z po łą cze nia po -
pu la cji wpi sa nych do dwóch ksiąg: księ gi pro wa -
dzo nej dla by dła Szwedz kie go Ay shi re i księ gi pro -
wa dzo nej dla by dła Czer wo ne go Szwedz kie go. Ra -
sa ta wy wo dzi się od lo kal nych szwedz kich krów
i po cho dzą ce go z im por tu czer wo ne go by dła.
Pierw szy im port by dła ra sy Ayr shi re miał miej sce
w ro ku 1847. W 1920 za im por to wa no by dło ra sy
Ayr shi re i Shor thorn w mlecz nym ty pie użyt ko -
wym z Wiel kiej Bry ta nii.

W 1890 ro ku w Szwe cji po wsta ły dwa związ ki
ho dow ców pro wa dzą ce księ gi ho dow la ne. Szwedz -
ki zwią zek ayr shi re obej mo wał im por to wa ne zwie -
rzę ta tej ra sy ko ja rzo ne z lo kal nym by dłem czer -
wo nym szwedz kim. Zwią zek czer wo ne go by dła
szwedz kie go obej mo wał po cho dzą ce z im por tu
zwie rzę ta ra sy Sho thorn i Ay shi re ko ja rzo ne z lo -
kal nym szwedz kim by dłem. Oba związ ki re ali zo -
wa ły po dob ny cel ho dow la ny i wy ko rzy sty wa ły
do roz ro du ta kie sa me bu ha je. Związ ki te w 1928
ro ku po łą czy ły się i utwo rzy ły zwią zek szwedz kie -

go czer wo ne go by dła, zna ny obec nie ja ko zwią zek
szwedz kich czer wo nych. 

Od póź nych lat 60 do ko ja rze nia z kro wa mi
Szwedz ki mi Czer wo ny mi wy ko rzy sty wa ne by ły
na du żą ska lę bu ha je Ayr shi re z Fin lan dii i Czer -
wo ne Nor we skie z Nor we gii. Od po ło wy lat 80
do ko ja rzeń wy ko rzy sty wa ne by ły rów nież bu ha -
je ra sy Ayr shi re po cho dzą ce z Ka na dy oraz w ostat -
nich la tach rów nież bu ha je ra sy Duń skiej Czer wo -
nej (kod RDM). Utrzy my wa na w Szwe cji po pu la -
cja krów ra sy Szwedz kiej Czer wo nej wy no si oko ło
131 ty się cy, a ich śred nia wy daj ność mlecz na w ro -
ku 2008 wy no si ła 8 754 kg mle ka, przy za war to -
ści tłusz czu 4,30% i biał ka 3,53%.

By dło ra sy Szwedz kiej Czer wo nej cha rak te ry zu -
je się do brą płod no ścią, ła two ścią wy cie leń oraz
zdro wot no ścią wy mie nia. 

Po pu la cja żeń ska by dła ra sy Szwedz kiej Czer -
wo nej utrzy my wa na w Pol sce w sta dach ob ję tych
oce ną war to ści użyt ko wej obec nie wy no si 337
sztuk krów i ja ło wic. 

Do ra sy Szwedz kiej Czer wo nej (kod SRB) za li cza się by dło tej ra sy po cho dzą ce ze
Szwe cji oraz po tom stwo uro dzo ne w Pol sce po cho dzą ce z ko ja rze nia w/w by dła.

Za im por to wa ne do Pol ski by dło ra sy Szwedz kiej Czer wo nej po cho dzi ze Szwe cji i jest
by dłem w mlecz nym ty pie użyt ko wym. Ra sa Szwedz ka Czer wo na (SRB) obej mu je by dło
wpi sa ne do księ gi ra sy szwedz kiej czer wo nej i kro wy za re je stro wa ne w szwedz kiej kra jo -
wej ba zie ja ko szwedz kie (od 01.01.1997). Ra sa Szwedz ka Czer wo na jest ra są uzna ną
przez mię dzy na ro do we or ga ni za cje ICAR i IN TER BULL ja ko RDC – Czer wo ne by dło z ko -
dem SR. 
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Ce lem pro gra mu ho dow la ne go re ali zo wa ne go
dla by dła ra sy Szwedz kiej Czer wo nej w Pol sce jest po -
stęp ge ne tycz ny pro wa dzą cy do do sko na le nia po pu -
la cji krów w ty pie mlecz nym. Do sko na le niu pod le ga -
ją ce chy wpły wa ją ce w za sad ni czy spo sób na po pra -
wę opła cal no ści pro duk cji ta kie jak: wy daj ność mle -
ka, wy daj ność biał ka, wy daj ność tłusz czu, ce chy ty -
pu i bu do wy, ze szcze gól nym uwzględ nie niem bu do -
wy wy mie nia i nóg, ce chy funk cjo nal ne. Waż nym ele -
men tem pra cy ho dow la nej jest rów nież za cho wa nie
do brych cech płod no ści i ła two ści wy cie leń, a tak że
do brej od por no ści na trud ne wa run ki śro do wi sko we. 

Pra ca ho dow la na pro wa dzo na jest wy łącz nie
na po zio mie stad. Na sie nie nie zbęd ne do ko ja rze -

nia z kro wa mi i ja ło wi ca mi bę dzie w ca ło ści po cho -
dzi ło z im por tu z kra ju po cho dze nia. Do ko ja rzeń
z ja łów ka mi i kro wa mi ra sy Szwedz kiej Czer wo nej
prze zna czo ny mi do dal szej ho dow li do bie ra ne bę -
dą bu ha je po sia da ją ce osza co wa ną war tość ho dow -
la ną dla cech pro duk cji i cech ty pu i bu do wy. War -
tość ho dow la na bu ha jów, któ rych na sie nie bę dzie
wy ko rzy sty wa ne do do sko na le nia kra jo wej po pu -
la cji żeń skiej tej ra sy po win na kształ to wać się
na po zio mie war to ści ho dow la nej 25% naj lep szych
bu ha jów do pusz czo nych do wy ko rzy sta nia w po -
pu la cji szwedz kie go by dła czer wo ne go. Bu ha je wy -
ko rzy sty wa ne do ko ja rzeń mu szą od po wia dać
wzor co wi ra sy okre ślo ne mu dla księ gi. Do pusz cza
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SA�MI�CA
1. Wy so kość w krzy żu: 
od�po�wied�nia�do wie�ku�zwie�rzę�cia;�opty�mal�ny�wzrost
kro�wy�do�ro�słej�140-145 cm.�

2. Syl wet ka:
kształt�cia�ła�zbli�żo�ny�do trój�ką�ta,�któ�re�go�pod�sta�wę�
sta�no�wi�zad�a wierz�choł�kiem�jest�gło�wa.�

3. Umię śnie nie:
pła�skie,�pro�fi�le�mię�śni�lek�ko�wklę�słe.

4. Gło wa i szy ja:
gło�wa�lek�ka,�szy�ja�de�li�kat�na,�wą�ska,�wy�dłu�żo�na.�

5. Bar ki:
do�brze�przy�le�ga�ją�ce�ło�pat�ki,�pła�sko�umię�śnio�ne.�

6. Klat ka pier sio wa:
wy�skle�pio�na,�nie�co�szer�sza�w czę�ści�tyl�nej,�
że�bra�sze�ro�ko�roz�sta�wio�ne,

7. Brzuch:
głę�bo�ki�i po�jem�ny,�nie�ob�wi�sły.

8. Grzbiet:
sze�ro�ki�i pro�sty,�moc�ny,�pro�sta�i sze�ro�ka�par�tia�lę�dź�wio�wa.

9. Zad:
lek�ko�spa�dzi�sty,�dłu�gi,�sze�ro�ki,�pła�sko�umię�śnio�ny,�
ni�sko�osa�dzo�na�na�sa�da�ogo�na.�

10. No gi:
sze�ro�ko�i rów�no�le�gle�usta�wio�ne,�lek�ko�ską�to�wa�ne,�
o sil�nej�ko�ści�i wy�ra�zi�stych�sta�wach,�pra�wi�dło�wy�kąt
sta�wu�sko�ko�we�go�i sta�wu�pę�ci�no�we�go,�wy�so�ka�pięt�ka
ra�ci�cy,�ra�ci�ce�lek�ko�roz�war�te,

11. Wy mię (do ty czy krów):
po�jem�ne,�w czę�ści�tyl�nej�za�wie�szo�ne�wy�so�ko�i sze�ro�ko,
za�wie�sze�nie�przed�nie�wy�raź�nie�wy�su�nię�te�do przo�du,
do�brze�po�łą�czo�ne�z po�wło�ka�mi�brzusz�ny�mi,�o cien�kiej
skó�rze,�de�li�kat�nie�owło�sio�ne�z wy�raź�nie�za�zna�czo�ny�mi
ży�ła�mi�mlecz�ny�mi,�rów�no�mier�nie�roz�wi�nię�ty�mi�
ćwiart�ka�mi,�strzy�ki�cen�tral�nie�roz�miesz�czo�ne�
na ćwiart�kach,�pio�no�wo�usta�wio�ne,�cy�lin�drycz�ne�
o dłu�go�ści�5-6 cm.�Wy�mię�czy�ste�– bez�do�dat�ko�wych
strzy�ków�i przy�strzy�ków,

12. Ogól ny wy gląd:
har�mo�nij�na,�szla�chet�na�bu�do�wa�o pła�skim�umię�śnie�niu,�
tem�pe�ra�ment�ży�wy.

13. Umasz cze nie:
jed�no�li�te�czer�wo�ne�lub�nie�jed�no�li�te�czer�wo�ne�
z mniej�szy�mi�lub�więk�szy�mi�bia�ły�mi�ła�ta�mi,�wy�mię�
ja�sno�umasz�czo�ne�z ciem�niej�szy�mi�od�mast�ka�mi�z ty�łu
u gó�ry�wy�mie�nia.�

SA�MIEC
1. Wy so kość w krzy żu: 
od�po�wied�nia�do wie�ku�zwie�rzę�cia.�

2. Syl wet ka:
że�bra�dłu�gie,�sze�ro�ko�roz�sta�wio�ne�i do�brze�wy�skle�pio�ne.

3. Umię śnie nie:
pła�skie,�pro�fi�le�mię�śni�lek�ko�wklę�słe.

4. Gło wa i szy ja:
gło�wa�szla�chet�na,�sze�ro�ki�pysk,�moc�na�żu�chwa,�
szy�ja�de�li�kat�na,�wą�ska,�bez�nad�mier�ne�go�fał�du�
na pod�gar�dlu.

5. Bar ki:
do�brze�przy�le�ga�ją�ce�ło�pat�ki,�pła�sko�umię�śnio�ne.

6. Klat ka pier sio wa:
sze�ro�ka,�do�brze�wy�skle�pio�na,�że�bra�sze�ro�ko�roz�sta�wio�ne,�
ko�ści�że�ber�sze�ro�kie,�pła�skie�i dłu�gie.

7. Grzbiet:
pro�sty,�moc�ny,�pro�sta�i sze�ro�ka�par�tia�lę�dź�wi�z do�brze�
za�ry�so�wa�nym�krę�go�słu�pem.�

8. Zad:
lek�ko�na�chy�lo�ny�do ty�łu,�dłu�gi�i sze�ro�ki,�pła�sko�umię�śnio�ny,�
pro�fi�le�mię�śni,�zwłasz�cza�udo�wych,�lek�ko�wklę�słe,�
ni�sko�osa�dzo�na�na�sa�da�ogo�na.�

9. No gi:
sze�ro�ko�usta�wio�ne�o sil�nej�ko�ści�i wy�ra�zi�stych�sta�wach,
pra�wi�dło�wy�kąt�sta�wu�sko�ko�we�go�i sta�wu�pę�ci�no�we�go,
wy�so�ka�pięt�ka�ra�ci�cy,�ra�ci�ce�lek�ko�roz�war�te.�

10. Ogól ny wy gląd:
har�mo�nij�na,�pro�por�cjo�nal�na�bu�do�wa,�wy�ka�zu�ją�ca�ce�chy
mę�skie,�wi�gor,�si�łę,�umię�śnie�nie�pła�skie.

11. Umasz cze nie:
jed�no�li�te�czer�wo�ne�lub�nie�jed�no�li�te�czer�wo�ne�zmniej�szy�mi�
lub�więk�szy�mi�bia�ły�mi�ła�ta�mi.

Wzo�rzec�ra�sy�Szwedz�kiej�Czer�wo�nej
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się moż li wość uży wa nia do kry cia na tu ral ne go ja -
łó wek i krów bu ha jów wpi sa nych do czę ści głów -
nej księ gi dla by dła szwedz kie go czer wo ne go, któ -
rych po cho dze nie zo sta ło po twier dzo ne wy ni kiem
ba da nia grup krwi lub mar ke rów DNA. 

SSttaann��ddaarrdd��hhoo��ddooww��llaa��nnyy��
ddllaa��zzwwiiee��rrzząątt��wwppii��ssyy��wwaa��nnyycchh��
ddoo cczzęę��śśccii��wwssttęępp��nneejj��kkssiięę��ggii
Cie licz ki i kro wy wpi sy wa ne do czę ści wstęp nej
księ gi po win ny po sia dać umasz cze nie cha rak te ry -
stycz ne dla ra sy Szwedz kiej Czer wo nej. 

Zgod ność umasz cze nia z wzor cem ra sy okre śla
zoo tech nik oce ny war to ści użyt ko wej w chwi li za -
kła da nia do ku men ta cji ho dow la nej w sta dzie pod -
da nym oce nie war to ści użyt ko wej lub se lek cjo ner
pod mio tu pro wa dzą ce go księ gi ho dow la ne dla by -
dła ras mlecz nych. 

Ra sę okre śla się na pod sta wie ra sy ro dzi ców i ko -
du je za po mo cą ko dów li te ro wych uję tych w słow -
ni ku ras przez or ga ni za cje mię dzy na ro do we ICAR
i IN ER BULL oraz Agen cję Re struk tu ry za cji i Mo der -
ni za cji Rol nic twa. Dla ra sy Szwedz kiej Czer wo nej
sto su je się kod SR. 

W przy pad ku gdy umasz cze nie zwie rzę cia od bie -
ga od umasz cze nia cha rak te ry stycz ne go dla da nej
ra sy na le ży prze pro wa dzić ba da nie w ce lu po twier -
dze nia po cho dze nia zwie rzę cia po wska za nej pa rze
ro dzi ców. 

Cie licz ki i kro wy wpi su je się do czę ści wstęp nej
księ gi na pod sta wie ko du ra sy okre ślo ne go w kar -
to te ce po cho dze nio wej sys te mu in for ma tycz ne go

pro wa dzo ne go na po trze by oce ny war to ści użyt ko -
wej lub ho dow la nej by dła. 

OOppiiss��ssppoo��ssoo��bbuu��iiddeenn��ttyy��ffii��kkaa��ccjjii��zzwwiiee��rrzząątt
Zwie rzę ta ra sy Szwedz kiej Czer wo nej są ozna ko -
wa ne zgod nie z prze pi sa mi usta wy o sys te mie
iden ty fi ka cji i re je stra cji zwie rząt. Iden ty fi ka cja
zwie rząt po le ga na po rów na niu nu me ru iden ty fi -
ka cyj ne go znaj du ją ce go się na kol czy kach z nu me -
rem za pi sa nym w do ku men ta cji ho dow la nej.

ZZaa��kkrreess��iinn��ffoorr��mmaa��ccjjii��oo zzwwiiee��rrzzęę��ttaacchh��
wwppii��ssyy��wwaa��nnyycchh��ddoo kkssiiąągg
Za kres in for ma cji o cie licz kach, kro wach i bu ha -
jach wpi sy wa nych do księ gi ho dow la nej by dła ra -
sy Szwedz kiej Czer wo nej obej mu je:
1. Da tę do ko na nia wpi su w księ dze;
2. W przy pad ku zwie rząt:

a) uro dzo nych w kra ju – fir mę lub na zwę pod -
mio tu, u któ re go zwie rzę się uro dzi ło, je go
sie dzi bę i ad res oraz ozna cze nie for my praw -
nej wy ko ny wa nej dzia łal no ści, a w przy pad -
ku oso by fi zycz nej – jej imię i na zwi sko oraz
miej sce za miesz ka nia i ad res, 

b) im por to wa nych – kraj po cho dze nia;
3. Fir mę lub na zwę ho dow cy, je go sie dzi bę i ad res

oraz ozna cze nie for my praw nej wy ko ny wa nej
dzia łal no ści, a w przy pad ku oso by fi zycz nej –
jej imię i na zwi sko oraz miej sce za miesz ka nia
i ad res; 

4. Da tę uro dze nia zwie rzę cia; 
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5. Ra sę i płeć zwie rzę cia;
6. Na zwę zwie rzę cia, je że li zo sta ła nada na,

a w przy pad ku zwie rzę cia uro dzo ne go w wy ni -
ku prze nie sie nia za rod ka (em brio trans fe ru)
rów nież ozna cze nie „ET”;

7. Nu mer iden ty fi ka cyj ny zwie rzę cia, nada ny
na pod sta wie prze pi sów o sys te mie iden ty fi ka -
cji i re je stra cji zwie rząt; 

8. In for ma cje do ty czą ce po cho dze nia zwie rzę cia,
w tym na zwy i nu me ry iden ty fi ka cyj ne przod -
ków zwie rzę cia oraz ich nu me ry w księ dze lub
re je strze, je że li róż nią się od nu me rów iden ty -
fi ka cyj nych;

9. Wy nik ba da nia grup krwi lub ba da nia mar ke -
rów DNA, je że li ba da nie to zo sta ło prze pro wa -
dzo ne, a w przy pad ku zwie rząt uro dzo nych
w wy ni ku prze nie sie nia za rod ka rów nież wy ni -
ki ba da nia grup krwi lub ba da nia mar ke rów
DNA, ro dzi ców bio lo gicz nych zwie rzę cia;

10. Wy nik ba da nia na no si ciel stwo wad ge ne tycz -
nych, je że li ba da nie to zo sta ło prze pro wa dzo -
ne;

11. Wy ni ki oce ny war to ści użyt ko wej; 
12. Wy ni ki oce ny war to ści ho dow la nej, je że li oce -

na ta ka zo sta ła prze pro wa dzo na.

ZZaa��kkrreess��ooccee��nnyy��wwaarr��ttoo��śśccii��
uużżyytt��kkoo��wweejj��nniiee��zzbbęędd��nnyy��ddoo rree��aallii��zzaa��ccjjii��
pprroo��ggrraa��mmuu��hhoo��ddooww��llaa��nnee��ggoo��ddllaa��rraa��ssyy
SSzzwweeddzz��kkiieejj��CCzzeerr��wwoo��nneejj
Oce nie war to ści użyt ko wej pod le ga ją sa mi ce ra sy
Szwedz kiej Czer wo nej, któ re roz po czę ły pierw szą
lak ta cję lub pierw szą zna ną lak ta cję. Oce na pro wa -
dzo na jest zgod nie z za kre sem i me to dy ką pro wa -
dze nia oce ny war to ści użyt ko wej dla ty pu użyt ko -
we go mlecz ne go i mię sno -mlecz ne go opra co wa ną
przez Pol ską Fe de ra cję Ho dow ców By dła i Pro du -
cen tów Mle ka i przed ło żo ną Mi ni stro wi Rol nic twa
i Roz wo ju Wsi. Da ne po cho dzą ce z oce ny zwie rząt
gro ma dzo ne są w sys te mie in for ma tycz nym SYM -
LEK pro wa dzo nym na po trze by oce ny war to ści
użyt ko wej zwie rząt. 

OOppiiss��mmee��ttoo��ddyy��pprroo��wwaa��ddzzee��nniiaa��ooccee��nnyy��
wwaarr��ttoo��śśccii��hhoo��ddooww��llaa��nneejj
Oce na war to ści ho dow la nej dla ra sy Szwedz kiej
Czer wo nej ze wzglę du na ma łą li czeb ność po pu la -
cji by dła tej ra sy w Pol sce nie jest pro wa dzo na.

OOppiiss��ssppoo��ssoo��bbuu��pprroo��wwaa��ddzzee��nniiaa��ssee��lleekk��ccjjii
oorraazz��zzaa��ssaa��ddyy��ddoo��bboo��rruu��zzwwiiee��rrzząątt��
ddoo kkoo��jjaa��rrzzeeńń
Do ko ja rzeń z ja ło wi ca mi i kro wa mi prze zna czo ny -
mi dla dal szej ho dow li do bie ra ne są bu ha je o naj -
wyż szej war to ści ho dow la nej dla cech mlecz no ści

oraz cech ty pu i bu do wy, osza co wa nej przez IN TER -
BULL z do kład no ścią nie mniej szą niż 50%. Bu ha -
je wy ko rzy sty wa ne do ko ja rzeń w sta dach pod da -
nych oce nie war to ści użyt ko wej po win ny gwa ran -
to wać uzy ska nie po stę pu ge ne tycz ne go w za kre sie
do sko na lo nych cech. War tość ho dow la na bu ha jów,
któ rych na sie nie bę dzie wy ko rzy sty wa ne do do sko -
na le nia kra jo wej po pu la cji żeń skiej tej ra sy po win -
na kształ to wać się na po zio mie war to ści ho dow la -
nej 25% naj lep szych bu ha jów do pusz czo nych
do wy ko rzy sta nia w po pu la cji szwedz kie go by dła
czer wo ne go. Za le ca ne jest, aby ze wzglę du na moż -
li wość wy stą pie nia de pre sji in bre do wej, ko ja rzo ne
zwie rzę ta nie mia ły wspól ne go przod ka w po ko le -
niu ro dzi ców i dziad ków.

OOppiiss��ssppoo��ssoo��bbuu��kkoonn��ttrroo��llii��ddaa��nnyycchh��
oo zzwwiiee��rrzzęę��ttaacchh��wwppii��ssyy��wwaa��nnyycchh��ddoo kkssiięę��ggii
Da ne o po cho dze niu zwie rząt gro ma dzo ne są
w sys te mie in for ma tycz nym SYM LEK. Uro dze nie
zwie rzę cia re je stro wa ne jest przez zoo tech ni ka oce -
ny pod czas prze pro wa dza ne go prób ne go udo ju, któ -
ry wpi su je da tę wy cie le nia mat ki zwie rzę cia na obo -
wią zu ją cym do ku men cie. Po cho dze nie zwie rzę cia
po oj cu wska za nym przez ho dow cę we ry fi ko wa ne
jest na pod sta wie in for ma cji o po kry ciu je go mat -
ki zgro ma dzo nych w sys te mie SYM LEK. 

Po cho dze nie zwie rząt za pi sa ne w do ku men ta cji
ho dow la nej jest we ry fi ko wa ne po oj cu, mat ce lub
pa rze ro dzi ców po przez lo so wy wy bór zwie rząt,
od któ rych po bie ra ny jest ma te riał bio lo gicz ny
i prze pro wa dza ne są ba da nia grup krwi lub mar ke -
rów DNA.

MMii��nnii��mmaall��nnee��wwyy��mmaa��ggaa��nniiaa,,��jjaa��kkiiee��ppoo��wwiinn��nnyy
ssppeełł��nniiaaćć��zzwwiiee��rrzzęę��ttaa��wwppii��ssyy��wwaa��nnee��
ddoo cczzęę��śśccii��wwssttęępp��nneejj��kkssiięę��ggii��ddllaa��rraa��ssyy
SSzzwweeddzz��kkiieejj��CCzzeerr��wwoo��nneejj..
Do czę ści wstęp nej księ gi pro wa dzo nej dla ra sy
Szwedz kiej Czer wo nej wpi su je się cie licz ki i kro wy
w sta dach, któ re:
• są pod da ne oce nie war to ści użyt ko wej,
• po sia da ją umasz cze nie cha rak te ry stycz ne dla ra -

sy Szwedz kiej Czer wo nej,
• zo sta ły uzna ne za od po wia da ją ce stan dar do wi

ho dow la ne mu,
• po sia da ją mi ni mum 75% ge no ty pu ra sy Szwedz -

kiej Czer wo nej. W księ dze dla tej ra sy ak cep tu -
je się udział ra sy Ayr shi re, Czer wo nej Nor we -
skiej z Nor we gii oraz Duń skiej Czer wo nej.
Do czę ści wstęp nej mo gą być wpi sa ne sa mi ce
o mak sy mal nym udzia le do 12,5% ge nów od -
mia ny barw nej czer wo no -bia łej by dła holsz tyń -
sko -fry zyj skie go.
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