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z głową
Hoduj hodowla

Rasa holsztyńsko−fryzyjska reprezen−
tuje typ bydła jednostronnie mleczny.
Konsekwencją szerokiego używania
buhajów tej rasy w Polsce od kilkuna−
stu lat są wyraźne zmiany w wyglą−
dzie krów w polskich stadach. Hodow−
com, przyzwyczajonym do niższej, do−
brze umięśnionej krowy w starym ty−
pie, w pierwszym okresie trudno było
przyzwyczaić się do zachodzących
zmian. Jednak ten okres mamy już za
sobą, a w słuszność stosowania bu−
hajów z wysokim udziałem krwi hf w
stadach produkujących mleko nikt już
z pewnością nie wątpi.

Jak powinna wyglądać idealna
krowa?
Powinno to być zwierzę o:
�  silnie zaznaczonych cechach
mlecznych; � klinowatym tułowiu
(oglądanym zarówno z tyłu – z góry,
jak i z boku); � skrzynkowym, po−
jemnym, dobrze zawieszonym wy−
mieniu, przylegającym na dużej po−
wierzchni do powłok brzusznych kro−
wy; � mocnych, poprawnie ustawio−
nych nogach, zakończonych prawi−
dłowo skątowanymi racicami; � wy−
sokości w krzyżu 140−150 cm i ma−
sie ciała w granicach 600−700 kg.
Zbyt wysoka masa ciała krów w sto−
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sunku do wzrostu może oznaczać
ich nadmierne umięśnienie lub opa−
sienie, co powoduje zawsze spadek
wydajności mleka.
Ocena typu i pokroju krów nie jest
w żadnym wypadku sztuką dla sztu−
ki. Wraz z poprawą cech budowy
wzrasta potencjał produkcyjny zwie−
rząt, poprawia się również ich zdro−
wie i długowieczność. W efekcie
zwiększa się więc zysk rolnika z pro−
dukcji mleka, co musi być przecież
najważniejszym celem każdego wła−
ściciela stada krów. Dlatego z pew−
nym uproszczeniem można powie−
dzieć, że: piękna krowa = kro−piękna krowa = kro−piękna krowa = kro−piękna krowa = kro−piękna krowa = kro−
wa wytrzymała i długowiecz−wa wytrzymała i długowiecz−wa wytrzymała i długowiecz−wa wytrzymała i długowiecz−wa wytrzymała i długowiecz−
na = krowa dająca zyskna = krowa dająca zyskna = krowa dająca zyskna = krowa dająca zyskna = krowa dająca zysk.....
Poza tym krowa o pięknym pokroju
cieszy oko hodowcy, może stanowić
również źródło satysfakcji z uczest−
nictwa w różnego rodzaju wysta−
wach hodowlanych. Daje więc rol−
nikowi dodatkowy „zysk emocjonal−
ny”, wprawdzie niewymierny, ale
jakże ważny i potrzebny.

Aleksander
Osten−Sacken
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