
O simentalach warto wiedzieć… 

 
 Wśród przeważającej części hodowców bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej 
panuje fałszywe przekonanie o kiepskiej przydatności krów rasy simentalskiej pod 
względem produkcji mleka. Dla wielu z nich simentale wciąż są dużą niewiadomą, a 
na forach internetowych przeznaczonych dla hodowców często można spotkać się z 
opiniami opartymi o dane sprzed nawet kilkunastu lat. Możemy tam przeczytać m.in., 
że spodziewana wydajność od krów simentalskich wynosi 3000 kg mleka na rok. 
Jednak w ostatnich latach hodowla rozwijała się w bardzo szybkim tempie, a wciąż 
drzemie w niej ogromny potencjał. 

Szwajcaria: banki, scyzoryki, czekolada i… Simental! 

Rasa simentalska wywodzi się ze Szwajcarii, a konkretnie znad rzeki Simme, 
gdzie już w średniowieczu została wyodrębniona z bydła miejscowego. Na 
przestrzeni lat, trudne warunki panujące w rejonie tamtejszych Alp w znaczący 
sposób przyczyniły się do poprawy zdrowotności, długowieczności i ogólnej 
odporności na ciężkie czynniki zewnętrzne. 

 

Rysunek 1 Krowa przedstawiająca wzorzec rasy simentalskiej: biała głowa, głęboki tułów, szeroka klatka piersiowa, mocna 
pęcina i suche stawy skokowe 

 



To wszystko sprawia, że simentale potrafią zaaklimatyzować się w 
ekstremalnie różnych środowiskach. Występują na całym świecie – od Afryki 
środkowej począwszy, przez Europę, obie Ameryki, a kończąc na strefach 
podbiegunowych (Syberia, Kanada). Nie wolno nam też zapomnieć o rynku 
azjatyckim, gdzie rasa simentalska zyskuje coraz większą popularność ze względu 
na swoją dwukierunkową, mleczno-mięsną użytkowość. „Widzimy rosnące 
zainteresowanie simentalami wśród producentów mleka. Dzięki swojej 
wszechstronności i wykorzystywaniu do krzyżówek z rasą holsztyńsko-fryzyjską są 
dzisiaj wyjątkowo pożądanym towarem” – mówi Liu Dong, przedstawiciel firmy BVN 
Neustadt na Chiny – „Simental to doskonała rasa. Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod 
uwagę małą podaż mleka i wołowiny w Państwie Środka. Producenci mogą w ten 
sposób zmaksymalizować swoje przychody, dzięki wspomnianej bardzo dobrej 
produkcji mleka, przy jednocześnie wysokiej przydatności rzeźnej”. 

 

W Polsce to województwo podkarpackie można nazwać „zagłębiem simentalskim”. 
Choć popularność tej rasy w naszym kraju stale rośnie i w porównaniu z rokiem 2006 
(ok. 4600 szt.), pod oceną wartości użytkowej w 2013 r. (ok. 9700 szt.) znalazło się 
ponad dwa razy więcej krów tej rasy to wciąż daleko nam do krajów takich jak 
Austria, gdzie simentale stanowią ok. 77% ogółu populacji bydła (u nas to zaledwie 
1,5%). 

W ostatnich latach zwiększyła się również średnia wydajność przedstawicielek rasy 

simentalskiej w Polsce. W 2000 r., gdy ocena obejmowała 3711 sztuk, średnia 
wydajność wynosiła 4068 kg mleka, 3,94% tłuszczu i 3,32% białka. W ciągu 13 lat 
średnia produkcja wzrosła do 5862 kg mleka (blisko o połowę!), 4,18% tłuszczu i 

Rysunek 2 Procent występowania ciężkich porodów i upadków cieląt z podziałem na rasy 



3,45% białka. Dodajmy, że duża część gospodarstw simentalskich to małe stada, 
które nie są nastawione na mocno intensywną produkcję mleka, przez co mamy do 
czynienia z dużą rozpiętością wskaźników dla wydajności z poszczególnych stad 
(najlepsze obory pod tym względem osiągają średnio ponad 8000 kg mleka, a 
poszczególne krowy są w stanie wyprodukować nawet ponad 14 tys. kg mleka). Dla 
porównania, w Niemczech w 2011 r. średnia wydajność „simentalek” wyniosła 7315 
kg mleka. To niewiele mniej niż średnia wydajność rasy holsztyńsko-fryzyjskiej w 
odmianie czarno-białej w Polsce w 2013 r. (7588 kg mleka). 

Wymierne korzyści 

W Niemczech cechy użytkowe składają się na 45,7% indeksu selekcyjnego dla rasy 
simentalskiej. Wśród nich znajdziemy: długowieczność, płodność, indeks komórek 
somatycznych, parametry dla szybkość udoju, wytrwałość laktacji, łatwości wycieleń i 
upadków cieląt. Fakt, że te czynniki razem znaczą procentowo więcej niż wartość 
mleczna i wartość mięsna jest wyrazem tego, jaką wagę przykłada się do 
rozprzestrzeniania tych właśnie cech. W praktyce przekłada się to na zdrowotność i 
niższe koszty obsługi weterynaryjnej. 

 

Kolejną zaletą są wyższe przychody, jakie możemy osiągnąć w przypadku 
brakowania krów, lub sprzedaży cieląt. Simentale charakteryzują się również lepszym 
wykorzystaniem paszy, co jest dużym atutem przy mniej intensywnym sposobie 
użytkowania. 

Producenci serów cenią sobie mleko otrzymywane od krów tej rasy z powodu 
specyficznych właściwości występującego w nim białka. Na wyprodukowanie 



określonej ilości sera potrzeba mniej mleka niż w przypadku innych ras. To dlatego, 
że mniejszym nakładem pracy można od nich otrzymać mleko bogate w kazeinę, a 
wśród „simentalek” częściej występuje genotyp CASK BB, który sprzyja większej 
wartości technologicznej mleka. To ważna wiadomość, zwłaszcza w dobie, gdy 
mleczarnie coraz częściej deklarują chęć dopłat do mleka zależnych od wysokości 
procentu tego składniku białka. 

 

Rysunek 3 Procentowy udział białka w mleku w zależności od rasy 

Niższą produkcję mleka w porównaniu z rasą holsztyńsko-fryzyjską w przypadku 
simentali możemy sobie łatwo zrekompensować: „Porównując wkład krów rasy HF i 
SM  w moim stadzie, holsztyno-fryzy są konkurencyjne tylko wtedy, gdy wyprodukują 
o 2,000 kg mleka na laktację więcej. Aczkolwiek koszty operacyjne związane z 
podniesieniem produkcji do tego pułapu są dla nas zbyt wysokie. Naszym celem jest 
hodowla oparta o prosty, niedrogi program żywienia bez przesadnego nadzoru i 
dbałości o szczegóły. Dążymy do uzyskania stada, które dobrze poradzi sobie w 
naszych warunkach. To działa w przypadku bydła rasy simentalskiej w 
zrównoważonym, jednorodnym stadzie.” – mówi Hans-Jürgen z niemieckiego 
Ansbach. Hodowca, który 17 lat temu wprowadził do swojego simentalskiego 
gospodarstwa krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, dziś przyznaje, że był to błąd: 

„Wtedy holsztyny wydawały mi się poważną alternatywą. Wyższa produkcja mleka i 
lepiej zbudowane wymię – to mnie wtedy skusiło. Jednak to przeszłość, jeśli 
spojrzymy dzisiaj na długi korytarz paszowy trudno będzie dostrzec sztuki z czarną 
głową. Ich zalety straciły na aktualności. Nie dlatego, że nie spełniły pokładanych w 
nich nadziei; to rasa simentalska rozwinęła się do niesamowitego poziomu” – dodaje. 

„Zalety holsztyno-fryzów straciły na aktualności. Nie dlatego, że nie spełniły 
pokładanych w nich nadziei; to rasa simentalska rozwinęła się do niesamowitego 
poziomu” 



Rysunek 5 Średni wiek ubycia ze stada z podziałem na rasy  

 

Więcej za mniej i zapominamy o inbredzie 

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej mają duży potencjał produkcyjny, jednak 
jego wykorzystanie jest możliwe tylko przy użyciu paszy objętościowej o bardzo 
wysokiej jakości, oraz przy dobrych warunków ich utrzymania. Niespełnienie tych 
wymogów prowadzi do wzrostu częstotliwości zachorowań, problemów z rozrodem, 
spadek długowieczności, a więc i ogólnego wzrostu kosztów produkcji. Efektem 
takiego stanu rzeczy są częste brakowania sztuk nie ze względu na ich słabszy 
potencjał produkcyjny, ale czynniki zdrowotne. Trudno mówić tutaj o selekcji mającej 
na celu poprawienie materiału genetycznego w stadzie. Priorytetem staje się 
utrzymanie liczebności stada.  Jednym z działań, które może stanowić rozwiązanie 
tych kwestii będzie zastąpienie holsztynów zakupionymi krowami ras mniej 
wymagających, o lepszej zdrowotności, jednak jest to kosztowne. Wiąże się też z 
ryzykiem przeniesienia do swojej obory groźnych chorób zakaźnych. 

 

 

Rasa Sztuk Mleko 
kg 

Tłuszcz 
% 

Białko 
% 

Komórki 
Somatyczne 

x 1000 

Simental 732.932 6.865 4,12 3,49 178 

Rysunek 4 Średnie wydajności mleka w zależości od rasy 
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HF Czarno-
biała 

70.382 8.072 4,09 3,38 244 

HF Czerwo-
no-biała 

16.172 7.629 4,18 3,43 207 

Rysunek 6 Średnia liczba komórek somatycznych w poszczególnych rasach (dane BVN Neustadt) 

Mniej inwazyjną, a zarazem mniej kapitałochłonną metodą będzie krzyżowanie 
międzyrasowe. Dzięki niemu możemy uzyskać produkcję na wyższym poziomie, a 
także większą odporność na choroby. Potomstwo otrzymane w wyniku takiego 
kojarzenia cechuje również krótszy okres do kolejnego skutecznego pokrycia po 
porodzie, mocniejsze nogi, mniejsza ilość ciężkich porodów, a także większa 
zdolność do adaptacji w trudnych warunkach. Dzieje się tak z powodu wystąpienia 
efektu heterozji, nazywanej również wigorem mieszańców pierwszego pokolenia. 
Pamiętajmy jednak, że najlepsze rezultaty osiągniemy korzystając jedynie z buhajów 
sprawdzonych, gwarantujących najlepszy materiał genetyczny. 

Cechy charakteryzujące krzyzówkę simental 
x HF: 
 wyższa produkcja mleka (efekt 

heterozji), 
 możliwosć uzyskania dodatkowych 

przychodów (mięso, dobre cielę, białko w 
mleku), 

 mniej problemów metabolicznych, 

 lepsza zdrowotność, 

 lepsze parametry związane z 
płodnoscią, 

 wyższy procent łatwych porodów, 

 większy procent żywotnych cieląt, 

 lepsze nogi i racice. 

 wyrażnie wyższe dochody niż w 
czystorasowej hodowli holsztyno-fryza 

 

 



Dodatkową korzyść z krzyżowania międzyrasowego stanowi spadek poziomu 
inbredu, który to ostatnimi czasy coraz częściej spędza hodowcom sen z powiek. 
Zapomnieć możemy również o problemie groźnych wad genetycznych, takich jak 
CVM, BLAD, czy DUMPS, które zostają automatycznie wyeliminowane. 

 

Wielu hodowcom krzyżowanie krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej z simentalską 
przyniosło niemały sukces: „Chcieliśmy używać jak najmniej zakupionych pasz, a 
nasze obory wypełniać jedynie sztukami pochodzącymi z własnego chowu. Pewnego 
dnia dotarliśmy do punktu, w którym nie byliśmy już w stanie zdobywać naszych 
celów z rasą holsztyńsko-fryzyjską. Wszystko wymagało zbyt dużego zaangażowania 
z naszej strony, a i tak efektywność wykorzystania paszy i użytkowość opasowa była 
zbyt niska” - mówi Wolfram Köber, dyrektor zarządzający spółki Ervema Agrar z 
Wohlsdorf, gospodarstwa liczącego 1400 krów, gdzie w 2006 roku podjęto decyzję o 
krzyżowaniu stada z rasą simentalską - „Zdecydowanie, nadal będziemy korzystać z 
simentali. To prawda, że produkcja mleka zmalała wraz z upływem lat, ale zalety 
płynące z lepszej zdrowotności i reprodukcji wynagradzają z nawiązką obniżenie 
wydajności o ponad 1,500 kg. Sporo uwagi poświęcamy selekcji byków do 
wykorzystania w stadzie. Skupiamy się głównie na cechach produkcyjnych buhajów, 
parametrach budowy wymion, nóg, a także tych dotyczących wycieleń.” 

 

 

Najlepsze rezultaty osiągniemy korzystając jedynie z buhajów sprawdzonych, 
 gwarantujących najlepszy materiał genetyczny



Co dobrego wnoszą krowy rasy 
simentalskiej:  

Co dobrego wnoszą krowy rasy HF:  

• możliwosć uzyskania dodatkowych 
przychodów 

 

• wysoką mleczność,  
• szybkie oddawanie mleka,  

 
• zdrowe wymię 

 
• dobrą budowę wymienia 

 
• większa procentowa zawartość białka, 

 
 

• lepsze pobieranie paszy, 
 

 

• wytrzymałość na trudne warunki 
środowiskowe, 

 

 

• lepsza przemiana materii, 
 

 

• mniej problemów z przemieszczaniem 
trawieńca, 

 

 

• mocne racice, 
 

 

• suche stawy pęcinowe i skokowe, 
 

 

• dłuższe użytkowanie w stadzie 
 

 

 

 Krzyżowanie międzyrasowe może być odpowiedzią na potrzeby hodowców, 
niemających warunków, by wykrzesać cały potencjał ze swoich stad, w których 
przewagę stanowią krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, ale nie tylko. To również 
sposób na zmniejszenie wydatków na opiekę weterynaryjną, zwiększenie 
przychodów po brakowaniu krów lub sprzedaży cieląt plus poprawienie cech 
funkcjonalnych takich jak płodność, liczba komórek somatycznych, mocne i zdrowe 
nogi.  Rozwiązanie równania, które pojawia się w tytule artykułu jest proste. 
Krzyżowanie krów HF z rasą simentalską może być wielkim sukcesem. Sukcesem 
osiągniętym małym kosztem. 

Opracował: Dariusz Mroczka 


