
 

Krowy pożytkowe 22 krowa biała pstra 

1 krowa czerwona pstra 23 krowa biała z łatami czerwonemi 

2 krowa także pstra czerwona 24 krowa boczata czerwona 

3 krowa biała kropiata 25 krowa boczata także czerwona 

4 krowa biała łeb czerwony 26 krowa biała 

5 krowa siwa 27 krowa także biała 

6 krowa czerwona 28 krowa czerwona 

7 krowa także czerwona 29 krowa biała łep czerwony 

8 krowa także czerwona 30 krowa siwa na boku 

9 krowa biała Jałownik w piątym roku 

y stadniki 10 krowa czerwona pstra 

11 krowa czerwona 1 cieluch pstro czerwony 

12 krowa czerwona sada 2 stadnik pstry 

13 krowa płowa 3 stadnik sady 

14 krowa siwa mroziata Jałownik w czwartym 

Roku 15 krowa czerwona 

16 krowa brzeziata czerwona 1 cieluch czerwono pstry 

17 krowa boczata siwa 2 cieluch czerwono boczaty 

18 krowa boczata czerwona 3 cieluch czerwono pstry 

19 krowa biała 4 cieluch czerwony 

20 krowa płowa pstra  

21 krowa myszata  

 

 

 

5 cieluch drugi czerwony 7 cieluch czerwony 

6 cieluch mroziaty 8 cieluch sady łysy 

7 jałowica płowa boczata 9 cieluch czerwony 

8 jałowica pstra 10 cieluch czerwono kwiaciaty 

9 njałowica także pstra 11 jałowica boczata 

10 jałowica biała pstra 12 jałowica czerwona 

Jałownik w trzecim 13 jałowica mroziata 

Roku 14 jałowica czerwona 

1 cieluch biało pstry 15 jałowica sada 

2 cieluch biały łep czerwony 16 jałowica czerwona 

3 cieluch pstro boczaty 17 jałowica biała 

4 jałowica czerwona łysa 18 jałowica pstra 

5 jałowica biała boczata 19 jałowica druga pstra 

6 jałowica biała 20 jałowica biała 

7 jałowica także biała 21 jałowica pstra 

8 jałowica także biała Jałownik roczni 

9 jałowica pstra 1 cieluch biały 

10 jałowica biała 2 cieluch sado boczaty 

11 jałowica pstra 3 cieluch czerwono boczaty 

12 jałowica biała 4 cieluch siwo boczaty 

13 jałowica pstra 5 cieluch pstry 

Jałownik w trzecim 6 jałowka pstra biała 



Roku 7 jałowka biała przez się 

1 cieluch pstry 8 jałowka czerwona kwiaciata 

2 cieluch czerwony 9 jałowka biała 

3 cieluch biały 10 jałowka druga biała 

4 cieluch pstry 11 jałowka biała pstra 

5 cieluch drugi pstry 12 jałowka biała 

6 cieluch biały Jałowice w piątym 

 Roku 

 1 jałowica czerwono pstra 

 2 jałowica czerwona boczata 

 3 jałowica sada pstra 

 4 jałowic sada boczata 

 5 jałowica czerwono boczata 

 

 

 

Są także w tey oborze z Jeziorka wołow para na opas. Jeden czerwony drugi pstry 
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