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Powodem tak dużego zainteresowania tą mało dotych-
czas znaną rasą jest jej rewelacyjna zdrowotność. Kro-
wy tej rasy są bardzo płodne, zdrowe i odporne na sta-
ny zapalne wymion – wystarczy powiedzieć, że średni 

poziom komórek somatycznych w 1 mililitrze mleka u ponad 
140 tysięcy krów ocenianych tej rasy w Szwecji wynosi około 
80 tysięcy! A przy tym ich wydajność niewiele odbiega od wy-
dajności krów holsztyńsko-fryzyjnskich.  Świadczy o tym po-
równanie średniej wydajności krów obu ras, będących pod  kon-
trolą mleczności w Szwecji – różnica pomiędzy rasą czerwoną 
szwedzką i holsztyńsko-fryzyjską wynosi około 10% (w 2006 
r. to 8633 kg w stosunku do 9645 kg, oba wyniki przeliczone na 
365 dni). Nie jest też rzadkością średnia wydajność w stadzie 
krów SRB sięgająca 10 tysięcy, a nawet 11 tysięcy kilogramów 
mleka – liczba takich stad w Szwecji wynosi prawie 100. Do-
datkowym plusem jest też doskonały skład mleka krów SRB 
- średnio dla całej populacji to 4,3% tłuszczu i 3,5% białka. 

Inna zaleta bydła czerwonego szwedzkiego to rzadko spoty-
kana łatwość wycieleń. Dotyczy to zarówno wycieleń krów tej 
rasy, jak i krów innych ras, pokrytych nasieniem buhajów rasy 
czerwonej szwedzkiej. Hodowcy szwedzcy twierdzą wręcz, że 
rasa ta daje najłatwiejsze wycielenia ze wszystkich  dużych ras 
bydła mlecznego na świecie. Nie bez znaczenia jest też odpor-
ność na schorzenia racic, mająca związek z pigmentacją racic. Są 
one najczęściej ciemne, również u mieszańców międzyrasowych 
pochodzących po buhajach SRB, a jak wiadomo róg o takim za-
barwieniu jest twardszy i mniej podatny na uszkodzenia.

Krowy rasy czerwonej szwedzkiej są w typie zdecydowa-
nie mlecznym, lecz ich umięśnienie jest wyraźnie lepsze niż u 
krów holsztyńsko-fryzyjskich. Ich wysokość w krzyżu wynosi 
140 – 145 cm, a więc są to krowy średniego kalibru, a masa cia-
ła 550-650 kg. W porównaniu z typowymi hf-ami są więc nieco 
mniejsze, ale w  wielu stadach może to być wręcz zaletą, a nie 
wadą. Wyjaśnienia wymaga tez ich umaszczenie – wbrew temu 

Bydło czerwone szwedzkie
W ostatnich latach wielką karierę na całym świecie robi bydło czerwone szwedzkie, w skrócie nazywane też SRB. 

Świadczy o tym niespotykany wzrost sprzedaży nasienia buhajów tej rasy : w latach 2000-2006 jego eksport poza 
Szwecję wzrósł ponad pięciokrotnie do wielkości ponad 580 tysięcy porcji. A w roku bieżącym sprzedaż tego nasienia 
nadal rośnie, w czym pewną rolą zaczyna odgrywać również rynek polski, na którym jest ono dostępne prawie od roku 
i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem rolników.

co mogłaby sugerować nazwa jest ono najczęściej czerwono-
-białe, w tonacjach od jasnobrązowego do brązowo-wiśniowe-
go, co widać na zamieszczonych zdjęciach.

Opisane wyżej zalety bydła czerwonego szwedzkiego spo-
wodowały, że buhaje tej rasy używane są do krzyżowania z 
krowami holsztyńsko-fryzyjskimi w ponad 30 krajach na ca-
łym świecie. Krzyżowanie takie, poza bezpośrednim przenie-
sieniem korzystnych cech na potomstwo, powoduje również 
wystąpienie efektu heterozji, wzmacniającego ujawnianie się 
w kolejnych pokoleniach pozytywnych zmian zdrowotnych u 
zwierząt. Efekt ten jest bardzo wyraźny, ponieważ rasy SRB i 
hf są absolutnie niespokrewnione – do wytworzenia pierwszej 
z nich nigdy nie używano buhajów holsztyńsko-fryzyjskich. 
Co ciekawe, największym odbiorcą nasienia buhajów SRB są 
Stany Zjednoczone Ameryki Pn, co wynika w dużej części z 
kłopotów tamtejszych farmerów ze zdrowotnością krów i zwią-
zanym z tym krótkim użytkowaniem krów.

Czego możemy więc spodziewać się, kryjąc krowy holsz-
tyńsko-fryzyjskie nasieniem buhajów rasy czerwonej szwedz-
kiej? Przede wszystkim u potomstwa pochodzącego z takiego 
kojarzenia  zdecydowanej poprawie ulegają wszystkie cechy 
związane z szeroko rozumianą zdrowotnością, co potwierdzają 
obserwacje w stadach na całym świecie. Możemy więc oczeki-
wać dużo lepszej płodności – spadek zużycia nasienia na uzy-
skaną ciążę w stosunku do rówieśnic hf wynosi 0,5 i więcej 
słomki (w niektórych stadach nawet 0,9 słomki), a w efekcie 
skróceniu ulega też okres międzywycieleniowy o 30 i więcej 
dni. Istotnie spada również poziom komórek somatycznych w 
mleku zwierząt krzyżówkowych i spadek ten wynosi średnio 
20-30%, a w niektórych stadach przekracza nawet 40%. Jest to 
znacząca różnica, wynosząca, w zależności od poziomu komó-
rek somatycznych w konkretnym stadzie, od kilkudziesięciu do 
stu kilkudziesięciu tysięcy komórek w 1 ml  mleka. Nie zwalnia 
to oczywiście od przestrzegania wszystkich zasad dotyczących 
prawidłowego i higienicznego pozyskiwania mleka jako nie-
odzownego warunku sukcesu.
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