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Wybór odpowiedniej genety-
ki, to podstawa dobrze pro-
wadzonej pracy hodowlanej. 
Każdy gospodarz, który wyko-
rzystuje w hodowli najlepsze, 
najwyżej plasujące się w ran-
kingach buhaje, może znacznie 
zwiększyć i przyspieszyć postęp 
hodowlany. Ostatnie lata poka-
zują, że stawiając w rozrodzie 
na rozpłodniki ocenione geno-
mowo można szybko i precy-
zyjnie osiągnąć założony cel 
hodowlany.

W sierpniu tego roku minęło  
10 lat od pierwszej publikacji wy-
ceny młodych buhajów w opar-
ciu o metodę genomową (war-
to pamiętać, że w Polsce nasie-
nie genomowo ocenionych roz-
płodników zostało dopuszczone 
do użycia 5 lat temu). W prasie 
i internecie pojawiają się licz-
ne publikacje podsumowują-
ce wpływ rewolucji genomowej 
na realizacje postępu uzyska-
nego w hodowli bydła mleczne-
go w poszczególnych krajach. 
W opublikowanym na stronie 
kanadyjskiej firmy Lactanet ar-
tykule: „10 Years of Genomic Se-
lection: What’s Next?” Brian Van 
Doormaal (jeden z managerów 
Canadian Dairy Network, znany 
z udziału w konferencji w Po-
znaniu) zwraca szczególną uwa-
gę, że metoda genomowa zwięk-
szyła dokładność oceny wartości 
hodowlanej młodych zwierząt, 
co umożliwiło stosowanie na-
sienia tych osobników w rozro-
dzie. Wskutek tego, średni rocz-
ny przyrost wartości hodowla-
nej młodych buhajów wchodzą-
cych do stacji inseminacyjnych 
Ameryki Północnej przekracza 
102 LPI oraz 180$. Dla przypo-
mnienia, zanim wprowadzono 
selekcję genomową wielkość 
postępu wynosiła odpowiednio  
46 LPI i 79$ (rysunek 1). Zesta-
wienie tych liczb robi wrażenie. 
Jak zaznacza autor, ogromną ko-
rzyścią jest poprawa wartości 
hodowlanych dla cech funkcjo-
nalnych nisko odziedziczalnych. 
Udało się zahamować obserwo-
wane w ocenie konwencjonalnej 
spadkowe trendy takich skład-
ników indeksu LPI jak: płod-
ność córek, wytrwałość laktacji, 
temperament czy zdrowotność 
i płodność. W erze genomowej, 
wzrost w wielu przypadkach jest 

ponad dwukrotny. Bez młodej ge-
netyki, na takie wyniki trzeba by 
było czekać 20 lat albo i dłużej, 
podkreśla Brian. Na wykresie nr 
1 zestawiono zrealizowany po-
stęp hodowlany córek buhajów 
przed i po wprowadzeniu selekcji 
genomowej. Wszystkie bez wy-
jątku cechy odnotowały wzrost, 
jednak ogromny postęp dokonał 
się dla cech funkcjonalnych (zie-
lone słupki) m.in.: płodności có-
rek (DF) czy wytrwałości lakta-
cji (LP).

Świadomość  
hodowców wzrasta

Genotypy ponad 3,2 milio-
na zwierząt zgromadziła przez 
ostatnie 10 lat baza oceny ge-
netycznej Lactanetu, większość 
z nich to sztuki z USA i Kanady. 
W ostatnich latach wzrasta liczba 
genotypowanych jałówek. I tak, 
w 2008 roku zaledwie 1,6% po-
śród wszystkich urodzonych sa-
mic zostało poddane ocenie ge-
nomu, zaś dziś skala jest blisko 
sześciokrotnie większa i w 2019 
roku wynosi odpowiednio 12%. 
Jak tłumaczy ekspert, spadek po-
noszonego przez hodowcę kosz-
tu genotypowania o blisko 30% 
spowodował wzrost liczby rocz-
nie badanych genotypów samic  
z 37 000 do 53 000. Jak widać, 
hodowcy chcą korzystać z no-
wych technologii, ale za przy-
stępną cenę.

W czym nas genom zawiódł?
W publikacjach ze Stanów Zjed-

noczonych można zauważyć, że 
ocena sytuacji jest w zasadzie 
taka jak w Kanadzie: buhaje ge-

nomowe generują ogromny po-
stęp hodowlany, co widoczne 
jest we wzroście indeksów TPI 
czy NM$. Jednak jak podaje Mike 
Lohulis w artykule „The 10 year 
genomic card report” (Holstein 
International 10/2019), selek-
cja genomowa zawiodła tylko 
w jednej kwestii – nie rozwią-
zała problemu inbredu. Metoda 

genomowa umożliwia weryfika-
cję przydatności w hodowli osob-
nika tuż po jego narodzinach, co 
pozwala na szeroką skalę badań. 
Dzięki temu, mieliśmy nadzie-
ję na znalezienie zupełnie no-
wych linii rodowodowych, mia-
ła to być szansa na obniżeniem 

inbredu w populacji bydła po-
przez „dolew nowej krwi”. Po-
znanie nowych, wartościowych 
rodowodowo buhajów, miało 
być „produktem ubocznym” po-
szukiwania najlepszych osobni-
ków męskich i żeńskich. Dlacze-
go tak się nie stało? Autor tek-
stu uważa, że cała uwaga skupi-
ła się na poszukiwaniu zwierząt 

z najwyższymi indeksami gTPI 
oraz idącego za tym prestiżu. 
Sprawa inbredu zeszła na dalszy 
plan. Wszak, także i u nas, topo-
wy rozpłodnik jest w cenie, bar-
dziej niż ten z niższym indeksem, 
ale o niezwykłym i unikalnym  
rodowodzie.

Co przyniosą kolejne lata?
Jak podają naukowcy oraz eks-

perci z branży inseminacyjno-ho-
dowlanej, rozwój metody geno-
mowej na pewno będzie wyma-
gał ustawicznego rozwoju sto-
sowanych chipów, jak i poprawy 
technologii. Wszystko po to, aby 
zwiększyć dokładność i zakres 
informacji uzyskiwanych z ba-
dań genomowych. Selekcja opar-
ta o genom zachęci hodowców 
do szerszego stosowania nasie-
nia seksowanego oraz do więk-
szego wykorzystania biotechnik 
rozrodu takich jak produkcja za-
rodków metodą in vitro. 

Marta Czekalska
Centrala Tulce, WCHiRZ

Zagraniczne media  
o dziesięcioleciu selekcji genomowej

Wykres 1. 
Zrealizowany postęp hodowlany przed i po wprowadzeniu genomu

Rysunek 1. 
Wielkość uzyskanego postępu hodowlanego w populacji 
kanadyjskich holsztynów dzięki selekcji genomowej
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