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Markery genetyczne

w hodowli
Aleksander Osten-Sacken
Holenderska Genetyka Plus Sp. z o.o.
W ostatnich miesiàcach wielkiego przyspieszenia nabiera wykorzystanie markerów genetycznych w hodowli byd∏a mlecznego.
Zmiany nast´pujà w tempie
wr´cz b∏yskawicznym - jeszcze latem tego roku mówiono o kilku
markerach genetycznych, podczas gdy aktualnie ich liczb´
okreÊla si´ na zbli˝onà do 3000.
Sta∏o si´ to mo˝liwe dzi´ki zastosowaniu nowej rewolucyjnej
technologii - selekcji genomowej.
Pierwszà organizacjà hodowlanà
na Êwiecie, która wykorzystuje t´
technologi´ w praktyce, jest Holland Genetics - zwiàzek holenderskich hodowców byd∏a mlecznego. Wiosnà 2007 roku pierwszy
m∏ody buhajek wybrany przy pomocy selekcji genomowej skierowany zostanie do testowania
w terenie.
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Czym sà markery genetyczne
i dlaczego mogà w najbli˝szych
latach zrewolucjonizowaç hodowl´ byd∏a na Êwiecie?
Marker to niewielka cz´Êç
DNA informujàca o tym, jakie
okreÊlone cechy posiada zwierz´.
Wykorzystanie tej informacji mo˝e wi´c daç pe∏ny obraz wartoÊci
hodowlanej cielaka bezpoÊrednio
po jego urodzeniu i wykonaniu
badaƒ. Umo˝liwi to skierowanie
do hodowli tylko tych zwierzàt,
które posiadajà cechy po˝àdane
z punktu widzenia realizacji programu genetycznego doskonalenia populacji byd∏a. Oznacza to
w przysz∏oÊci wprowadzanie do
inseminacji buhajów o lepszych
parametrach hodowlanych, ponadto wycenionych z wiarygodnoÊcià nieporównanie wy˝szà ni˝
obecnie.

Korzystanie z markerów genetycznych ma szczególne znaczenie w stosunku do cech o niskiej odziedziczalnoÊci, takich
jak zdrowie, d∏ugowiecznoÊç i inne cechy funkcjonale. Obecnie
by osiàgnàç wystarczajàcà pewnoÊç co do przekazywania ich
przez buhaja na potomstwo potrzeba informacji pochodzàcych
od wielu jego córek (w przypadku m∏odych buhajów wartoÊç
tych cech ocenia si´ w sposób poÊredni na podstawie przekazywanych przez nie cech pokrojowych
i informacji o wartoÊci hodowlanej przodków w tym wzgl´dzie).
Wykorzystanie selekcji genomowej w praktyce hodowlanej
umo˝liwi uzyskanie tej pewnoÊci
nieporównanie wczeÊniej.
Markery genetyczne mogà te˝
mieç olbrzymie znaczenie w sza-
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cowaniu wartoÊci hodowlanej zwierzàt pod wzgl´dem
cech produkcyjnych. Dzi´ki ich wykorzystaniu informacj´ t´ uzyskamy ju˝ w odniesieniu do zwierzàt bardzo m∏odych, co pozwoli oceniç ich wartoÊç jeszcze
przed rozpocz´ciem przez nie produkcji. W przypadku buhajków oznacza to, ˝e do ich oceny mo˝e nie
byç ju˝ konieczne oczekiwanie na wyniki produkcyjne córek, co trwa obecnie kilka lat i jest przedsi´wzi´ciem bardzo kosztownym. Wszystko to mo˝e spowodowaç znaczàce przyspieszenie post´pu hodowlanego przy równoczesnym zmniejszeniu do minimum
marginesu b∏´du przy wyborze zwierzàt do kojarzeƒ.
Zastosowanie w praktyce markerów genetycznych nie spowoduje jednak w najbli˝szych latach rezygnacji z testowania m∏odych buhajków. Jest to
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technologia m∏oda i wymaga jeszcze konfrontacji
z praktykà. Ale ju˝ obecnie jej wykorzystanie umo˝liwia eliminacj´ z hodowli na wczesnym etapie selekcji tych zwierzàt, które nie posiadajà po˝àdanych
cech i genów. I to bez wzgl´du na to jak si´ prezentujà i jak wysokie indeksy rodowodowe posiadajà.
Ma to szczególne znaczenia w przypadku rozp∏odników, których koszty wyceny sà bardzo wysokie, i od
wartoÊci których uzale˝niony jest post´p hodowlano-produkcyjny w populacji krów. Niewykluczone
jednak, ˝e w dalszej przysz∏oÊci koniecznoÊç testowania m∏odych buhajów zostanie wyeliminowana
lub ograniczona do minimum. Mo˝e to spowodowaç
istotne zmiany w tzw. populacji aktywnej krów czystorasowych, gdy˝ jej utrzymywanie nie b´dzie ju˝
niezb´dne do wyceny buhajów. Niewykluczone te˝,
˝e zbiegnie si´ to w czasie z zaznaczajàcà si´ ju˝ na
Êwiecie tendencjà do zast´powania w szeregowych
stadach produkcyjnych krów jednej czystej rasy krowami pochodzàcymi z krzy˝owania ró˝nych ras
mlecznych. Rozwiàzanie takie pozwala na popraw´
zdrowia krów (tj. ich p∏odnoÊci, zdrowotnoÊci wymion, zmniejszenie strat oko∏oporodowych), przy
zachowaniu wysokiego poziomu produkcji, co
z punktu widzenia rolnika - producenta mleka jest
du˝o wa˝niejsze ni˝ szyld stada „hodowlanego“.
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