bydło hodowla

Krzyĝowanie sposobem na
lepsze zdrowie
ZaletÈ bydïa Hf sÈ wybitne
predyspozycje do produkcji mleka, co jednak jest
okupione bardzo wysokimi
wymaganiami pokarmowymi, niespeïnienie których
skutkuje pogorszeniem
zdrowia. Jednym ze sposobów wyjĂcia z tego impasu
jest krzyĝowanie krów Hf
z innymi rasami.

K

rzyĝowanie bydïa rasy Hf z innymi rasami ma wielu zwolenników. Latem bieĝÈcego roku odbyïa
siÚ w Cremonie koïo Mediolanu druga
miÚdzynarodowa konferencja poĂwiÚcona temu zagadnieniu. Uczestniczyïo
w niej ponad 100 hodowców i przedstawicieli rm dystrybuujÈcych nasienie buhajów z kilkunastu krajów europejskich, a goĂÊmi specjalnymi byli
prof. Les Hansen z USA wraz z grupÈ tamtejszych farmerów. Konferencja
skïadaïa siÚ z dwóch czÚĂci, tj. wizyt
w gospodarstwach i seminarium.

Praktyczne doĂwiadczenia
Uczestnicy konferencji odwiedzili
trzy farmy w okolicach Cremony, które
realizujÈ program ProCross, tj. krzyĝowanie trójrasowe z uĝyciem nasienia buhajów ras czerwonej szwedzkiej
SRB i Montbeliarde (w skrócie MB).
Wizyty w tych gospodarstwach umoĝliwiïy przekonanie siÚ, ĝe krzyĝowanie
trójrasowe bydïa mlecznego jest dobrze sprawdzajÈcym siÚ alternatywnym rozwiÈzaniem dla czÚĂci farm
produkujÈcych mleko.
Dwie z odwiedzanych farm produkujÈ mleko z przeznaczeniem na parmezan, co narzuca pewne ograniczenia ĝywieniowe – w dawce dla krów
nie moĝna stosowaÊ kiszonek, gdyĝ
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Krzyĝówki bydïa Hf z rasami szwedzkÈ czerwonÈ SRB i Montbeliarde umoĝliwiajÈ
uzyskiwanie zadowalajÈcej wydajnoĂci mlecznej przy dobrej zdrowotnoĂci stada.
zakïóca to przebieg fermentacji i dojrzewania sera. W tej sytuacji podstawÈ
ĝywienia jest siano, ziarno kukurydzy
i jÚczmienia oraz susz z lucerny, a takĝe
dodatek biaïka chronionego. Powoduje to uzyskiwanie niĝszych wydajnoĂci, co rekompensowane jest wyĝszÈ
o okoïo 1/3 cenÈ mleka w skupie.
X JednÈ z odwiedzonych farm jest
Consorzio Granterre, liczÈca 800 krów
mlecznych, w tym okoïo 140 krzyĝówkowych pokolenia F1 (SRB × Hf). RozpoczÚto tutaj krzyĝowanie z rasÈ czerwonÈ szwedzkÈ ponad 2,5 roku temu,
a obecnie – wliczajÈc w to równieĝ mïodzieĝ – okoïo 35% zwierzÈt na farmie to zwierzÚta pochodzÈce z krzyĝowania krów holsztyñsko-fryzyjskich
z buhajami rasy czerwonej szwedzkiej
SRB, a takĝe wraz z pokoleniem najmïodszym pochodzÈcym po buhajach
Montbeliarde. Uzyskiwane wyniki satysfakcjonujÈ hodowców – Ărednia produkcja od pierwiastek krzyĝówkowych
w pierwszych 115 dniach laktacji to
29,9 kg mleka i 61 tys. komórek somatycznych.

Artykuł zamieszczono w numerze
09/2010 top agrar Polska

XDruga farma, Coop.Agricola (wïasnoĂÊ spóïdzielcza), to prawie 700
krów mlecznych, od których uzyskuje
siÚ ĂredniÈ produkcjÚ dziennÈ w wysokoĂci 30,2 kg mleka. Pierwsze pokolenie krów krzyĝowanych (SRB × Hf),
a jest ich jak dotÈd niecaïe 100 sztuk,
nie odbiega wydajnoĂciÈ od Ăredniej
stada. Jednak zwierzÚta krzyĝówkowe charakteryzujÈ siÚ lepszÈ zdrowotnoĂciÈ wymion. ¥rednia liczba komórek somatycznych w mililitrze mleka
od zwierzÈt krzyĝówkowych wynosi 106 tys. przy Ăredniej dla stada 298
tys. Zdaniem hodowców, pierwiastki
pokolenia F1 cielÈ siÚ ïatwiej niĝ ich
rówieĂniczki Hf, ïatwiej teĝ zachodzÈ
w ciÈĝÚ. Równieĝ tutaj realizowany jest
program ProCross – obecnie 28% caïego stada, liczÈcego ïÈcznie z mïodzieĝÈ prawie 1300 sztuk, to zwierzÚta pochodzÈce z krzyĝowania krów Hf
× buhaje SRB, a najmïodsze cielÚta
sÈ juĝ trójrasowe (50% Montbeliarde, 25% SRB i 25% Hf). Urodziïy siÚ
one w wyniku krycia jaïówek pokolenia F1 (majÈcych 50% krwi rasy SRB

