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Zalet  byd a Hf s  wybitne 
predyspozycje do produk-
cji mleka, co jednak jest 
okupione bardzo wysokimi 
wymaganiami pokarmowy-
mi, niespe nienie których 
skutkuje pogorszeniem 
zdrowia. Jednym ze sposo-
bów wyj cia z tego impasu 
jest krzy owanie krów Hf 
z innymi rasami.

Krzy owanie sposobem na 
lepsze zdrowie

Krzy owanie byd a rasy Hf z in-
nymi rasami ma wielu zwolen-

ników. Latem bie cego roku odby a
si  w Cremonie ko o Mediolanu druga 
mi dzynarodowa konferencja po wi -
cona temu zagadnieniu. Uczestniczy o
w niej ponad 100 hodowców i przed-
stawicieli  rm dystrybuuj cych nasie-
nie buhajów z kilkunastu krajów eu-
ropejskich, a go mi specjalnymi byli 
prof. Les Hansen z USA wraz z gru-
p  tamtejszych farmerów. Konferencja 
sk ada a si  z dwóch cz ci, tj. wizyt 
w gospodarstwach i seminarium.

Praktyczne do wiadczenia
Uczestnicy konferencji odwiedzili 

trzy farmy w okolicach Cremony, które 
realizuj  program ProCross, tj. krzy-
owanie trójrasowe z u yciem nasie-

nia buhajów ras czerwonej szwedzkiej 
SRB i Montbeliarde (w skrócie MB). 
Wizyty w tych gospodarstwach umo -
liwi y przekonanie si , e krzy owanie 
trójrasowe byd a mlecznego jest do-
brze sprawdzaj cym si  alternatyw-
nym rozwi zaniem dla cz ci farm 
produkuj cych mleko.

Dwie z odwiedzanych farm produ-
kuj  mleko z przeznaczeniem na par-
mezan, co narzuca pewne ogranicze-
nia ywieniowe – w dawce dla krów 
nie mo na stosowa  kiszonek, gdy

zak óca to przebieg fermentacji i doj-
rzewania sera. W tej sytuacji podstaw
ywienia jest siano, ziarno kukurydzy 

i j czmienia oraz susz z lucerny, a tak e
dodatek bia ka chronionego. Powodu-
je to uzyskiwanie ni szych wydajno -
ci, co rekompensowane jest wy sz
o oko o 1/3 cen  mleka w skupie. 

 Jedn  z odwiedzonych farm jest 
Consorzio Granterre, licz ca 800 krów 
mlecznych, w tym oko o 140 krzy ów-
kowych pokolenia F1 (SRB × Hf). Roz-
pocz to tutaj krzy owanie z ras  czer-
won  szwedzk  ponad 2,5 roku temu, 
a obecnie – wliczaj c w to równie  m o-
dzie  – oko o 35% zwierz t na far-
mie to zwierz ta pochodz ce z krzy-
owania krów holszty sko-fryzyjskich 

z buhajami rasy czerwonej szwedzkiej 
SRB, a tak e wraz z pokoleniem naj-
m odszym pochodz cym po buhajach 
Montbeliarde. Uzyskiwane wyniki sa-
tysfakcjonuj  hodowców – rednia pro-
dukcja od pierwiastek krzy ówkowych 
w pierwszych 115 dniach laktacji to 
29,9 kg mleka i 61 tys. komórek soma-
tycznych.

Druga farma, Coop.Agricola (w as-
no  spó dzielcza), to prawie 700 
krów mlecznych, od których uzyskuje 
si redni  produkcj  dzienn  w wyso-
ko ci 30,2 kg mleka. Pierwsze pokole-
nie krów krzy owanych (SRB × Hf), 
a jest ich jak dot d nieca e 100 sztuk, 
nie odbiega wydajno ci  od redniej
stada. Jednak zwierz ta krzy ówko-
we charakteryzuj  si  lepsz  zdrowot-
no ci  wymion. rednia liczba komó-
rek somatycznych w mililitrze mleka 
od zwierz t krzy ówkowych wyno-
si 106 tys. przy redniej dla stada 298 
tys. Zdaniem hodowców, pierwiastki 
pokolenia F1 ciel  si atwiej ni  ich 
rówie niczki Hf, atwiej te  zachodz
w ci . Równie  tutaj realizowany jest 
program ProCross – obecnie 28% ca e-
go stada, licz cego cznie z m o-
dzie  prawie 1300 sztuk, to zwierz -
ta pochodz ce z krzy owania krów Hf 
× buhaje SRB, a najm odsze ciel ta
s  ju  trójrasowe (50% Montbeliar-
de, 25% SRB i 25% Hf). Urodzi y si
one w wyniku krycia ja ówek pokole-
nia F1 (maj cych 50% krwi rasy SRB 
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Krzy ówki byd a Hf z rasami szwedzk  czerwon  SRB i Montbeliarde umo liwiaj
uzyskiwanie zadowalaj cej wydajno ci mlecznej przy dobrej zdrowotno ci stada. 
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