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Istnieje wiele różnych pogłosek i opinii na temat
selekcji genomowej. Niektóre z nich są prawdziwe,
a inne błędne i wynikają często z braku dostępnej
wiedzy. Postaram się więc wyjaśnić najczęściej
pojawiające się pytania i wątpliwości.

To, co nieznane, może być często,
bez powodu, nielubiane i niechciane.
A przecież selekcja genomowa jest
technologią absolutnie nową, wprowadzającą zupełnie nowe standardy
i rozwiązania hodowlane. Rozpoczyna
ona kolejny przełomowy etap w hodowli bydła mlecznego. Jak dotąd, największą rewolucją w tej dziedzinie było
wprowadzenie przed kilkudziesięcioma
laty inseminacji mrożonym nasieniem
buhajów. I tak jak poprzednio, selekcja
genomowa wywołuje wiele emocji,
wątpliwości i niedomówień. Dlatego
warto wyjaśnić choćby niektóre z nich,
najczęściej pojawiające się w pytaniach
i rozmowach hodowców.

Buhaje genomowe

Intensyfikacja prac nad genetycznym
uwarunkowaniem poszczególnych
cech datuje się od początku lat 90.
dwudziestego wieku. Odkryto wówczas, że za niektóre cechy, np. kolor
sierści czy defekty genetyczne, odpowiedzialny jest jeden określony
gen. Ale dziedziczenie innych cech,
np. mleczności, nie jest już takie
proste i zależy od większej liczby ge-

nów. Odnalezienie tych specyficznych
genów jest trudne, dlatego też zdecydowano się wykorzystać tzw. markery,
tj. niewielkie, łatwe do zidentyfikowania
części DNA, znajdujące się w pobliżu
genu. Pozwalają one w sposób pośredni zorientować się, jakie cechy zwierzę
odziedziczyło po swoich rodzicach.
Liczba określonych i poznawanych
markerów ciągle rośnie, dlatego także
wiarygodność wyceny genomowej
uzyskuje coraz wyższe wartości.
Wyjaśnienia wymaga przede wszystkim, czym są młode buhaje „genomowe”. Nie mają one wyceny na
córkach, a ich wartość szacowana
jest w połowie w oparciu o informację rodowodową oraz w połowie
o pochodzącą z oznaczenia w genomie
przyszłego rozpłodnika markerów genetycznych, związanych z dziedziczeniem
poszczególnych cech. Oba te źródła dają
łącznie wiarygodność na poziomie co
najmniej 60%, a wynik ten będzie miał
w przyszłości tendencję wzrostową.
Podane tu wartości mają oczywiście
charakter przybliżony – udział informacji rodowodowej i „markerowej” dla poszczególnych cech może odbiegać od
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wzorca 50/50, a wiarygodność takiej łączonej wyceny w przypadku niektórych
cech jest wyższa niż 60%. Niektóre,
tj. najlepsze z tak wycenionych buhajów,
po osiągnięciu dojrzałości rozpłodowej
w wieku około 12-13 miesięcy umieszczane są jako „genomowe” w ofercie
handlowej, a ich nasienie oferowane
jest hodowcom.

Nasienie w ofercie

Trzeba podkreślić, że dzięki wprowadzeniu do praktyki osiągnięć
selekcji genomowej wiarygodność
szacowania wartości młodych buhajów podwoiła się z 30% (informacja
rodowodowa) do 60%. Dzięki temu
z hodowli można bardzo wcześnie
eliminować zwierzęta, które mają
wprawdzie obiecujące pochodzenie,
ale tak naprawdę nie przedstawiają
sobą dużej wartości. Pozwala to
znacznie ograniczyć liczbę buhajków, które nadal kierowane są do
klasycznego testowania na córkach,
a tym samym podnieść istotnie
ich średnią wartość hodowlaną
i ograniczyć ryzyko hodowców
używających nasienia buhajków

testowych. Mniejsza liczba testowanych rozpłodników daje też możliwość
zwiększenia liczby córek buhajów
„testowych”, podnosząc tym samym
wiarygodność ich pierwszej wyceny.
Jest to jednak etap przejściowy,
w którym tylko buhaje osiągające
najlepsze wyniki wyceny genomowej
mają szansę zakwalifikowania się
do elitarnej grupy młodych buhajów
„genomowych”. Można spodziewać
się, że przy dalszym postępie badań
genetycznych organizacje hodowlane
odejdą w przyszłości od testowania
buhajów i ich wyceny na córkach,
a ich miejsce zajmą młode buhaje
„genomowe”. Wartość produkcyjna
i pokrojowa ich córek będzie oczywiście rejestrowana, a buhaje te – jako
starsze – będą powiększać tzw. bazę
referencyjną buhajów, pozwalając
tym samym na stopniową poprawę
wiarygodności wycen kolejnych
pokoleń.
Dla polskiego czytelnika z całą pewnością ciekawa będzie informacja, jak
popularna jest selekcja genomowa
w innych krajach i jak często używane
są tam młode buhaje „genomowe”
– przedstawiono to w tabeli.
W uzupełnieniu warto dodać, że
w aktualnej ofercie 66 buhajów
holsztyńsko-fryzyjskich CRV/Holland Genetics na rynek niemiecki aż
34, a więc ponad połowa, to buhaje
„genomowe”. Oznaczone są w katalogach symbolem ‘InSire’.
Kraje z tabeli to faktyczna czołówka, będąca inicjatorem wdrażania osiągnięć selekcji genomowej
do praktyki. Dlatego też udział
młodych buhajów „genomowych”

Buhaj Delta Atlantic w kwietniu br. uzyskał pierwszą wycenę na córkach.
w tamtejszych rynkach nasienia jest
bardzo wysoki – najostrożniej, jak
widać, podchodzą do tej nowości
Holendrzy, choć 40% to też bardzo
dobry wynik. W innych krajach,
w których dopuszczono już do użycia
buhaje „genomowe”, zapotrzebowanie na ich nasienie jest mniejsze, ale
systematycznie zdobywa zaufanie
hodowców. I to właśnie zaufanie będzie decydować o korzystaniu przez
rolników z osiągnięć nowej technologii genetycznej i poszerzaniu udziału
buhajów „genomowych” w rynku
nasienia. Podobnie działo się przecież
w początkowych latach wprowadza-
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nia inseminacji, co do zasadności
której nie może mieć dziś zastrzeżeń
żaden hodowca krów. Ostatecznie
to zawsze właściciel stada decyduje
o skorzystaniu z tej czy innej nowości,
musi mieć jednak dostęp do zapoznania się z różnymi możliwościami.
Do marca br. około 600 buhajów z firmy CRV/Holland Genetics, mających
początkowo tylko wycenę genomową,
uzyskało także wycenę hodowlaną
w oparciu o wyniki produkcyjności,
pokroju i użytkowości córek. Porównanie wartości hodowlanych buhajów
szacowanych na podstawie obu tych
metod pokazuje, że są one powtarzalne.

hodowla

Udział nasienia buhajów „genomowych”,
pochodzących z różnych firm w kilku wybranych krajach.
Kraj

Firma

Udział w rynku (%)

Holandia
Dania
Niemcy

CRV
Viking Genetics
OHG
Creavia
Amelis
Genes Diffusion
CRI
inne firmy na terenie

40
50
65
75
75
45
60
>50

Francja

USA

Wzrosty i spadki w odniesieniu do
genomicznych wartości hodowlanych
to dokładnie to, czego można było
się spodziewać przy 60-procentowej
powtarzalności.

Wycena w praktyce

Załóżmy, że mamy buhaje „genomowe” i buhaje posiadające już
pewną liczbę wycenionych córek
– w obu grupach wiarygodność
wyceny holenderskiego indeksu NVI
wynosi 60%. Przy tej powtarzalności
możemy w przyszłości w obu grupach spodziewać się takich samych
zmian: mniej więcej dwie trzecie
byków uzyska wartość NVI, odchyloną na plus lub na minus o mniej
niż 40 punktów; tylko w przypadku
jednego na sześć buhajów wartość
NVI wzrośnie o ponad 40 punktów,
podczas gdy jeden na sześć obniży
wartość NVI więcej niż o 40 punktów.
Bardzo pozytywnym przykładem
wartości wyceny genomowej i jej
potwierdzenia przez wycenę na
córkach jest holenderski buhaj Delta Atlantic. Był on oferowany jako
młody buhaj „genomowy” w kilku
europejskich krajach i dopiero w kwietniu
2013 r. uzyskał po raz pierwszy wycenę na córkach (cechy produkcyjne:
164 córki w 129 stadach, wiarygodność wyceny 88%; cechy pokrojowe:
80 córek w 68 stadach, wiarygodność wyceny 87%). Jego aktualny indeks NVI to 297 (najwyższy w historii
hodowli holenderskiej, jeśli chodzi
o klasyczną wycenę na córkach!);
w ostatniej swojej wycenie geno-

mowej w grudniu 2012 r. uzyskał
wynik NVI = 292, a rok wcześniej
NVI = 256. Córki tego bardzo obiecującego buhaja, który wdarł się
szturmem do ścisłej czołówki światowej, pokazane zostały na zdjęciach.
Niestety, nie zawsze sprawy układają
się tak pięknie, jak w przypadku
Atlantica. Jak pisaliśmy wyżej, co
szósty buhaj po uzyskaniu pełnej
wyceny na córkach prawdopodobnie
obniży wartość indeksu NVI o więcej niż 40 punktów – ale jeden na
100 byków może osiągnąć wynik
nawet o 100 punktów niższy niż
z łączonej wyceny rodowodowo-genomowej. Dobra wiadomość jest taka,
że również jeden na 100 rozpłodników ma szansę na poprawę wartości
indeksu NVI w stosunku do wyceny
„genomowej” o 100 punktów.

W przypadku buhajów mających
wycenę w oparciu o wartość ich córek
(85% powtarzalności) wskaźniki te są
jednak dużo lepsze – mniej niż jeden
na tysiąc może zmienić w następnych
latach wartość swojego indeksu
NVI o 100 punktów. Ale także
w tym przypadku dziesiątki innych
buhajów będą w kolejnych wycenach uzyskiwać wyniki odbiegające
mniej lub więcej od ich początkowej wyceny. Zmiany wartości
poszczególnych cech i indeksów
są przecież rzeczą naturalną i nie
dotyczą tylko wyceny genomowej.
A trzeba dodać, że powyższe wartości
wyliczono w warunkach holenderskich, gdzie standardem uzyskania
pierwszej wiarygodnej „klasycznej”
wyceny buhaja i wprowadzenia
go do katalogu jest otrzymanie
wyników produkcyjnych od minimum
110 córek w przynajmniej 100 stadach, a odstępstwa od tej zasady zdarzają się bardzo rzadko. Tak wysokie
standardy zapewniają dużą stabilność
kolejnych wycen, ale jak widać nawet
one nie są gwarancją niezmienności
wyników.

Wiarygodność oceny

Mimo dotychczasowej niedoskonałości efektów uzyskiwanych z wykorzystaniem najnowszych, opisanych
wyżej, osiągnięć genetyki, stwarzają
one możliwość przyspieszenia postępu
hodowlanego i obniżenia w przyszłości
kosztów wyceny buhajów. A od kilku

Covik Witje 2, córka „genomowego” buhaja Ammo
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lat w przodujących w hodowli krajach na świecie ocenę „markerową”
wykorzystuje się przy pierwszej selekcji
młodych buhajków, mających szansę
na podstawie oceny rodowodu na
skierowanie do testowania na córkach.
Jak pisaliśmy wyżej, analiza rodowodowa daje tylko 30% wiarygodności
co do prawidłowości wstępnej wyceny
zwierzęcia i na takiej wiarygodności
opierano się przez dziesięciolecia,
wybierając byczki do testu.
Trzydzieści procent to naprawdę niewiele – przy takiej powtarzalności wyceny można spodziewać się, odnosząc
to znów do warunków holenderskich,
że statystycznie w przypadku jednego
buhaja na 10 indeks NVI po uzyskaniu
wyceny na córkach może wzrosnąć lub
obniżyć się nawet o 100 punktów w stosunku do oczekiwań. Dopiero na tym tle
widać olbrzymi skok wiarygodności wyceny, jaki zrobiono dzięki badaniom genomu zwierząt – w przypadku łączonej
wyceny rodowodowo-genomowej tylko
jednego buhaja na 100 może dotyczyć

Paulien 41, córka „genomowego” buhaja Redman
tak wysoka zmiana indeksu NVI. Jest to
więc dziesięciokrotne zmniejszenie błędu przy wstępnym wyborze buhaja do
rozrodu. W następnym numerze „Hoduj
z głową bydło” przedstawiona zostanie

rola i znaczenie selekcji genomowej
w realizacji programów hodowlanych.
*Holenderska Genetyka
Plus Sp. z o.o.

