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Bydło czerwone szwedzkie 

W wielu polskich stadach 
osiągnięto już satysfakcjonu-
jący hodowców poziom pro-
dukcji.  Ale problemem stają
się kłopoty zdrowotne krów. 
Dobrym rozwiązaniem może
być krzyżowanie z buhajami 
takich ras mlecznych, które 
znane są ze swej odporno-
ści na niekorzystne warunki 
środowiskowe – radzi Alek-
sander Osten-Sacken.

Krzyżowanie międzyrasowe w ho-
dowli zwierząt wykorzystano już

z powodzeniem w przypadku trzody chlew-
nej, drobiu, owiec, bydła mięsnego i koni. 
Celem takiego krzyżowania była najczęś-
ciej poprawa cech o niskich wskaźnikach 
odziedziczalności, do których zaliczają się
między innymi szeroko rozumiana zdro-
wotność, długość użytkowania i płodność.
Cechy te w przypadku bydła mlecznego na-
bierają coraz większego znaczenia i decy-
dują w znacznym stopniu o opłacalności 
produkcji mleka.

Rasą nadającą się doskonale do popra-
wy cech związanych ze zdrowiem u krów 
holsztyńsko-fryzyjskich jest bydło czerwo-
ne szwedzkie, zwane w skrócie SRB. Nazwa 
ta jest trochę myląca, gdyż w rzeczywistości 
krowy tej rasy posiadają najczęściej umasz-
czenie biało-czerwone, w odcieniach od 
jasnobrązowego do brązowo-wiśniowego.

Wysoka wydajność i dobre 
zdrowie

Bydło czerwone szwedzkie jest rasą czy-
stą, wyhodowaną bez dolewu krwi rasy 
holsztyńsko-fryzyjskiej. Mimo to charak-
teryzuje się ono bardzo dobrymi wynikami 
produkcyjnymi. Średnia wydajność 146 707 
krów tej rasy ocenianych w 2005 r. w Szwe-
cji to 8599 kg mleka o zawartości 4,34% 
tłuszczu i 3,50% białka (laktacja 365-dnio-
wa). Dla porównania, od 159 954 krów hol-
sztyńsko-fryzyjskich w Szwecji w 2005 r., 
również w laktacji 365-dniowej, uzyskano 
9552 kg mleka o zawartości 4,03% tłuszczu 

i 3,35% białka. Rewelacyjna jest zwłaszcza 
zawartość komórek somatycznych w mleku 
krów rasy SRB – dla całej ocenianej popu-
lacji w kilku ostatnich latach wyniosła ona 
średnio około 80 tysięcy!

Tak jak w przypadku innych ras, tak i 
najlepsze stada krów SRB osiągają wyniki 
znacznie przewyższające  średnią dla całej 
populacji tej rasy. Na liście 65 stad o naj-
wyższej przeciętnej produkcji w 2005 r. (li-
czonej według kilogramów suchej masy) 
najlepszy wynik to 10 979 kg mleka o za-
wartości 4,88% tłuszczu i 3,55% białka, 
a najsłabszy 10 357 kg mleka przy 4,63% 
tłuszczu i 3,57% białka.

Kilkanaście stad na tejże liście przekro-
czyło też wydajność 11 tysięcy kg mleka – 
najlepszy wynik produkcyjny to 11 762 kg 
(przy 4,14% tłuszczu i 3,48% białka). Zna-
lazły się one w większości na czołowych 
pozycjach, choć dwa pierwsze miejsca za-
jęły stada o przeciętnej wydajności poniżej 
11 000 kg – o pozycji w rankingu decydu-
je, tak jak w Polsce, produkcja suchej masy 
(tłuszcz i białko), a nie sama wydajność
mleka. Pomimo takich wyników zachowany 
został doskonały skład mleka, a zwłaszcza
białka – jego procentowa zawartość w po-
szczególnych stadach wahała się pomiędzy 
3,4 – 3,6% (wszystkie podane wyżej wydaj-
ności przeliczone są na 365 dni – tak poda-
je się wyniki produkcji mleka w całej Skan-
dynawii).

Bydło SRB od kilku dziesięcioleci dosko-
nalone jest w kierunku poprawy zdrowot-
ności. Wynika to ze słusznego założenia,
że zdrowie zwierząt, obok ich wydajności, 
jest najważniejszym elementem decydują-
cym o opłacalności produkcji mleka. Efek-
tem tak prowadzonej pracy hodowlanej 
jest uzyskanie populacji krów o lepszych 
wskaźnikach zdrowotności niż w przypad-
ku rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Krowy rasy 
SRB  charakteryzują się lepszą płodnoś-
cią, odpornością na stany zapalne wymi-
on i bardzo łatwo się cielą (liczba trudnych 
porodów i martwych urodzeń jest prawie 
dwukrotnie niższa w porównaniu z krowa-
mi rasy hf). Niższe są także wskaźniki wy-
stępowania w populacji SRB wielu innych 
chorób, co świadczy o odporności tej rasy 
na niekorzystne czynniki środowiskowe.

Krowy rasy SRB są nieco drobniejsze niż
holsztyńsko-fryzyjskie – ich przeciętna wy-
sokość w krzyżu to 140 – 145 cm, a ciężar
ciała dorosłych zwierząt mieści się w grani-
cach 550 – 650 kg. Ciężar ciała rodzących 
się cieląt wynosi około 40 - 45 kg, a mimo 
to ze względu na wieloletnią selekcję rasa 
SRB jest jedną z najlepszych na świecie pod 
względem łatwości porodów. 

Bydło SRB utrzymywane jest w części
stad w Szwecji razem z krowami rasy hol-
sztyńsko-fryzyjskiej odmiany szwedzkiej, 
również od kilku dziesięcioleci selekcjono-
wanej w kierunku poprawy zdrowotności.
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PETERSLUND – najpopularniejszy obecnie buhaj rasy szwedzkiej czerwonej (SRB).
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