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ste é o termo utilizado para caracterizar o cruzamento entre raças leiteiras, aproveitando o vigor dos híbridos como uma alternativa rentável de produção. A raça
Holstein tem sido alvo de uma intensa seleção nos últimos anos, atingindo uma
elevada característica leiteira aliada a altas produções de leite, e uma também
apertada consanguinidade.
Á medida que a seleção aumentou, verificou-se uma redução acentuada na fertilidade, na
longevidade e uma menor resistência a doenças. A rentabilidade das explorações está hoje
muito condicionada pelos preços relativamente baixos do
leite, associada a custos cada vez maiores dos fatores de pro“Na maioria dos países
dução. A redução destes custos passa por conseguir uma
maior eficiência na produção, não somente por uma maior
desenvolvidos na
produção por animal, mas também melhorando certos parâprodução de leite tem-se
metros como, a fertilidade, longevidade, maior facilidade de
utilizado com sucesso
parto, maior resistência a doenças, etc.
o cruzamento entre
Na maioria dos países desenvolvidos na produção de leite temse utilizado com sucesso o cruzamento entre raças leiteiras
raças leiteiras
complementares, aproveitando o alto potencial produtivo da
complementares,
raça Holstein (eliminando ao mesmo tempo o problema da
aproveitando o alto
consanguinidade). O vigor híbrido resultante destes cruzamenpotencial produtivo
tos melhora significativamente fatores como a fertilidade,
da raça Holstein
saúde, longevidade, diminuição da mortalidade e aumento da
resistência a doenças.
(eliminando ao mesmo
Confirma-se através dos diversos resultados obtidos em explotempo o problema
rações de todo o mundo, que os animais cruzados mantêm as
da consanguinidade)”
altas produções de leite, mas com maior qualidade (percentagem de gordura e proteína mais elevadas) e uma significativa
redução das células somáticas em comparação com a raça Holstein pura.
Várias têm sido as raças utilizadas, mas aquelas que melhores resultados têm fornecido são as
Montbeliarde e Vermelha Sueca.
O método utilizado é o seguinte (a Holstein x Montbeliarde x Vermelha Sueca x Holstein):
primeiro cruza-se Holstein com a Montbeliarde, a fêmea resultante é cruzada com a
Vermelha Sueca, sendo a fêmea bi-híbrida resultante deste triplo cruzamento novamente
cruzada com Holstein.
O Crossbreeding é apenas mais uma alternativa rentável de produção para a sua exploração.
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