
szech, na Węgrzech, Bośni, Serbii, Rumu-
nii, Turcji, Litwie, Łotwie i Estonii, a ostat-
nio również w Polsce. Wydaje się, że dla 
części obór może to być bardzo ciekawa 
propozycja. Rasa SRB nie zastąpi z pew-
nością krów holsztyńsko-fryzyjskich, jed-
nak jako komponent w prostym krzyżowa-
niu rotacyjnym dwóch ras (naprzemiennie 
SRB i hf) może odegrać dużą rolę w po-
prawie cech zdrowotnych w wielu stadach. 
Zwierzęta pochodzące z krzyżowania krów 
czarno-białych z buhajami rasy SRB mają 
umaszczenie również czarno-białe, co dla 
niektórych hodowców może mieć pewne 
znaczenie. Sporadycznie mogą też rodzić 
się cielęta czerwono-białe, ale to tylko w ta-
kim przypadku, gdy ich matka jest ukrytą 
nosicielką genu czerwonego zabarwienia 
sierści, sama będąc krową czarno-białą. 

 Ważne jest również, że u zwierząt krzy-
żówkowych (krowa hf x buhaj SRB) utrzy-
mane zostają wysokie wskaźniki produk-
cyjne, a w niektórych przypadkach są one 
nawet lepsze niż w czystej rasie hf. W 7 du-
żych fermach kalifornijskich dzięki użyciu 
buhajów rasy SRB uzyskano znaczną po-
prawę wskaźników rozrodu – ponaddwu-
krotny spadek przypadków trudnych poro-
dów i martwych urodzeń w porównaniu z 
krowami czystej rasy hf, przy nieznacznym 
tylko spadku produkcji suchej masy (tj. kg 
tłuszczu i białka). Obniżył się również po-
ziom komórek somatycznych w mleku. 

W czerwcu 2006 r. uzyskano nowe wy-

Jednym z nich jest stado niedaleko Sztok-
holmu należące do firmy De Laval. Liczy 
ono około 190 krów, wśród których dwie 
trzecie to krowy rasy SRB, a jedna trze-
cia  to krowy rasy hf. Przeciętna wydajność 
pierwszej grupy, tj. SRB, przekracza 10 700 
kg, wydajność krów hf – 11 700 kg (prze-
liczona na 365 dni). Prowadzący tę fermę 
twierdzą, że pomimo niższej wydajności 
krowy SRB pod względem ekonomiki pro-
dukcji dorównują krowom hf. Wynika to z 
lepszego składu ich mleka, a przede wszyst-
kim z lepszej zdrowotności, co wpływa na 
poprawę długowieczności zwierząt i obni-
żenie kosztów prowadzenia stada. 

Krzyżowanie – sposób  
na dobrą zdrowotność

Buhaje rasy SRB używane są do krzy-
żowania z krowami rasy holsztyńsko-fry-
zyjskiej na całym świecie – jego celem jest 
poprawa cech funkcjonalnych związanych 
ze zdrowiem zwierząt. Krzyżówki takie do-
skonale sprawdzają się w różnych strefach 
klimatycznych, poczynając od Europy, po-
przez USA, Kanadę i kraje Ameryki Połu-
dniowej, aż po gorące terytoria Australii i 
Południowej Afryki. Z krajów europejskich  
buhaje rasy SRB do kojarzenia z krowa-
mi hf stosuje się aktualnie w krajach skan-
dynawskich, W. Brytanii, Irlandii, Francji, 
Holandii, Niemczech, Belgii, Czechach, 
Austrii, Portugalii, Hiszpanii, we Wło-

niki krzyżowania buhajów SRB z krowami 
rasy holsztyńsko-fryzyjskiej we Włoszech. 
Rezultaty były doskonałe! Zwierzęta krzy-
żówkowe cieliły się bez problemów, ich pro-
dukcja była wysoka, a poziom komórek so-
matycznych w mleku istotnie się obniżył. 
Porównanie dotyczyło kilkuset krów czy-
stej rasy holsztyńsko-fryzyjskiej z krowa-
mi pochodzącymi z krzyżowania z buha-
jami rasy SRB i obejmowało zwierzęta w 
pierwszej i drugiej laktacji. Średnia produk-
cja mleka u zwierząt krzyżówkowych obni-
żyła się wprawdzie nieco (z 10 019 do 9964 
kg), ale dzięki poprawie jego składu łączna 
przeciętna produkcja   tłuszczu i białka   od   
jednej   krowy   wzrosła z 663 do 667 kg, 
tj. o 2%. Na korzyść zmianiły się również 
wskaźniki związane ze zdrowiem, płodnoś-
cią i rozrodem krów:
u liczba komórek somatycznych w mleku 

krów krzyżówkowych obniżyła się o 47%, a 
więc o blisko połowę (do średniego pozio-
mu 156 000),
u okres międzyciążowy skrócił się śred-

nio o 35 dni (do 103 dni),
u zużycie nasienia na jedną stwierdzo-

ną ciążę obniżyło się średnio o 0,89 słomki 
(do 1,56),
u liczba przypadków trudnych wycieleń 

zmniejszyła się   o   połowę (do 1,5 %),
u liczba przypadków martwych urodzeń 

obniżyła się o jedną trzecią (do 0,8 %).

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę wszystkie korzyści wy-
nikające z jednokrotnego przekrzyżowania 
krów  holsztyńsko-fryzyjskich nasieniem 
buhajów szwedzkiej rasy SRB, rozwiąza-
nie takie może być wskazane w przypadku 
wielu stad w Polsce. Dzięki niemu uzyska-
my poprawę wskaźników rozrodu i zmniej-
szenie strat okołoporodowych, a także – a 
może przede wszystkim – obniżenie pozio-
mu komórek somatycznych w mleku. 
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Krowa  
krzyżówko-
wa DIM 284 
(USA), matka 
rasy hf, ojciec 
rasy SRB. Wy-
dajność 11 527 
kg, kom. soma-
tyczne - 6 tys. 


