
Dlaczego hodowcy
zaczynają krzyżować HF

z innymi rasami?

Hodowla bydła jest coraz bardziej
zdominowanaprzez buhajewycenio-
ne genomowo. Obecnie wszyscy
koncentrują się nawykorzystywaniu
buhajów z najwyższą wyceną ge-
nomową, która jest przeliczana na
wycenę przyszłego potomstwa. Ho-
dowcy są tak mocno skoncentro-
wani nawycenie linearnej buhaja, że
nie zwracają uwagi na pokrewień-
stwo. Przez to chów wsobny tak
szybko postępuje, że praktycznie

niemożliwe jest uzyskanie dobrej,
solidnej krowy bezproblemowej
w utrzymaniu. Krowy hodowane
w zbyt bliskim pokrewieństwie (wy-
soki inbred) cechują się obniżoną
płodnością i odpornością, są słabsze
– przez co podatne nawiele chorób.
Krowy stają się corazwyższe i węższe.
Hodowcymają obecnie do czynienia
z krowami trudnymi w utrzymaniu
i zarządzaniu. Problemy te sprawia-
ją, że hodowcy przestają wierzyć
w czystą rasę HF i zaczynają ekspe-
rymentować z krzyżowaniem mię-
dzyrasowym. Pierwsze pokolenie
okazuje się dobre ze względu na

efekt heterozji. Nie jest to jednak roz-
wiązanie problemu.

Wewszystkich artykułachdotyczą-
cych krzyżowania ras autorzy entuzja-
stycznie podchodzą do uzyskiwane-
go efektu heterozji. Im bardziej czy-
ste linie są używane do krzyżówek,
tym efekt heterozji jest większy. He-
terozja jest efektem współdziałania
dużej liczby genów dominujących
obu ras i dzięki temu w pierwszym
pokoleniu osobniki cechują sięwięk-
szą żywotnością i odpornością.Wdru-
gim pokoleniu uzyskanym z koja-
rzenia osobników pierwszego po-
kolenia efekt heterozji maleje wsku-
tek zaniku korzystnegowspółdziała-
nia genów czyli innymi słowy, drugie
pokolenie nigdy nie dorównuje
pierwszemu pokoleniu krzyżówki.
U świń i kurcząt heterozja służy do
wytworzenia produktu końcowego,
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rasy bydła

Rasa holsztyńsko-fryzyjska to rasa krów hodowana w kierun-
ku wybitnie mlecznym. Jest to rasa wcześnie dojrzewająca,
w populacji są krowy o czarno-białym i czerwono-białym nie-
regularnym umaszczeniu.
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jakim jest tucznik lub brojler, który ni-
gdynie jest ponowniewykorzystywa-
nywhodowli, a jest tylko przeznaczo-
ny na rzeź. Dlategonie jest to hodow-
la, gdyż ta dąży do ciągłej poprawy
osobników danej rasy i pozwala je
wykorzystywać do dalszego rozrodu,
a nie jakwprzypaduwyżej przytoczo-
nych świń i kurcząt, tylko jakoprodukt
końcowy.

Poniżej przedstawiamy tabelę,
która pokazuje wydajność mleczną
krów czystorasowych orazmieszań-
cówHF z różnymi rasami (dane z Ho-
landii z 2014 roku).

W tabeli możnawyczytać, że żad-
na z krzyżówek z HF nie jest tak
wydajna jak czystorasowyHF odmia-
ny czarno- czy czerwono-białej. Pro-
dukcja mleka i zawartość suchej
masy w mleku są niższe, a jedynym
zyskiem jest zwiększenie żywotno-
ści krów w pierwszym pokoleniu.

Jak wspomniano powyżej: krzy-
żowanie w przemyśle trzody chlew-
nej i drobiu jest korzystne, ponieważ
prosięta i kurczaki są traktowane
jako produkt końcowy. Jeśli uro-
dzona z krzyżowania jałówka byłaby
takim produktem końcowym i nie
trzeba byłoby jej wykorzystywać do
dalszej hodowli, to krzyżowaniemię-

dzyrasowe byłobywskazane. Jednak
w hodowli bydła mlecznego jałów-
ka, a później krowa służą do dalszej
reprodukcji. Dlatego muszą wier-
nie przekazywać swoje cechy po-
tomstwu. Załóżmy, że z krowy-krzy-
żówki urodzą się trzy cielęta jałów-
ki, które ze względu na zanik efektu
heterozji w drugim pokoleniu będą
znacznie gorsze niż ich matki.
W związku z czym nie powinny być
użytkowane w produkcji mleka ani
rozrodzie, gdyż nie wiadomo, jakie
geny przekażą. Hodowca jest więc
stratny o trzy krowy. Ogółem taka sy-
tuacja powoduje, że w stadzie zaczy-
na brakować jałówek do obrotu i ho-
dowca jest zmuszony do ciągłego
dokupywania zwierząt, co czyni pro-
dukcję nieopłacalną.

Innymi słowy hodowca powinien
wiedzieć, czego się spodziewać po
danej krowie, a jest to możliwe tyl-
ko w hodowli czystorasowej.

Populacja rasy holsztyńsko-fryzyj-
skiej w porównaniu do populacji in-
nych ras jest największa na świecie.
LiczbabuhajówHFcoroczniewycenia-
nych przez firmy hodowlane prze-
wyższa5000 sztuk, jeśli dodamybuha-
jewycenionenapodstawie genomu,
ilość ta jest praktycznie nieograni-
czona. Inne rasy testowanesąwznacz-
niemniejszej liczbie.Wobrębie rasyHF
jest takduża zmienność, żeniemapo-
trzeby sięgać po inne rasy. Tak ol-
brzymiwybór dajemożliwośćwybo-
ru najodpowiedniejszego buhaja do
własnegostada ipozwalaprzy tymza-
chować w stadzie czystość rasy.
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Tab. 1.

liczba krów dni laktacji kg mleka % tłuszczu % białka kg tłuszczu kg białka kg suchej masy
C z y s ta r a s a

HF od czarno-biała 601038 305 8,785 4,27 3,47 375 305 680

HF od czerwono-biała 122246 305 8,187 4,49 3,57 368 292 660

MRI 7515 305 6,464 4,44 3,65 287 236 523

jersey 644 305 5,474 5,85 4,06 320 322 642

montbeliarde 1178 305 7,194 4,21 3,50 303 252 555

brown swiss 260 305 6,978 4,69 3,65 327 255 582

simental 960 305 6,558 4,30 3,51 282 230 512

K r z y ż ó w K a
HF x MRI 7978 305 6,942 4,47 3,62 310 251 561

HF x jersey 998 305 7,229 4,92 3,69 356 267 623

HF x montbeliarde 7473 305 7,782 4,29 3,50 334 272 606

HF x brown swiss 5520 305 7,754 4,46 3,57 346 277 623

HF x simental 15128 305 7,514 4,38 3,54 329 266 595

HF x szwedzka czerwona 4538 305 7,638 4,53 3,56 346 272 618

Rys. 1. Schemat krzyżowania międzyrasowego świń. Drugie
pokolenie jest hybrydą, nie nadającą się do dalszej hodowli



Aby uzyskać najbardziej trwały
i ekonomiczny postęp, najlepszym
rozwiązaniem jest używanie buha-
jów tej samej rasy. Krzyżowaniemo-
że być uzasadnione tylkowprzypad-
ku, kiedy chcemy metodą wypiera-
jącą uzyskać 100% HF. Nigdy w kie-
runku przeciwnym. Np. jeśli hodow-
ca posiada rasę nizinną czarno-bia-
łą i chce poprawić jej wydajność, mo-
że do tego celu używać buhajów ra-
sy holsztyńsko-fryzyjskiej. Jeśli jed-
nak posiada czystorasowe stado
krówHF, nigdy nie powinien używać
rasy nizinnej czarno-białej.

Ważną rzeczą w hodowli HF jest
również to, byniepatrzeć tylkonawy-
cenę„papierową”i liczby.Konieczne jest
spojrzeniena rodzinę i rodowódbuha-
ja. Inbredniemożebyćzbytduży,gdyż
wtedy zaczynają pojawiać się proble-
my związane z użytkowaniem krów
i oczekiwany postęp okazuje się bez-
użyteczny. Zmienność w hodowli
i mocne, solidne krowy są istotnymi
czynnikami, które zostały zapomniane
w erze komputerowej i genomowej
hodowli bydła.W rasie HF zmienność
ta jest tak ogromna, że każdyhodow-
camożedobraćodpowiedniebuhaje
do swoich krów bez konieczności
wspomagania się innymi rasami.

Nigdy nie można też zapomi-
nać, że genetyka jest tylko jakąś
częścią wpływającą na zwiększenie
produkcji. Żywienie i zarządzanie
stadem są również bardzo istotny-
mi czynnikami wpływającymi na
zwiększenie produkcji i tym samym
zysku. Hodowla polega na tym, że-
by jak najlepiej wykorzystywać bu-
haje, które mają największy wpływ
na zmienność genetyczną i mają
cechy pozwalające nawyhodowanie
długowiecznych i wydajnych krów.
W następnym artykule opiszemy
sposób wyboru odpowiednich bu-
hajów do stada. �

Hodowca Bydła 11/20153

Fot. 2. Buhaj Norwin (100% HF)

Fot. 3. Weggelhorster Regate 1 (100% HF) – córka buhaja Santana

Fot. 1. Grashoek Vrije Tulp (100% HF) – córka buhaja Lucrative


