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Genetyczny
potencjał produk-

cyjny krów oraz ich 
pokrój i cechy funk-
cjonalne określa nie 
jeden gen, lecz dzia-
łanie dużej liczby 

różnych genów. 
Zdjęcia: Idźkowski,
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Markery genetyczne 
– rewolucja w hodowli

Hodowcy na całym świecie od 
stuleci starają się zwiększyć pro-

dukcyjność i potencjał swoich stad poprzez 
prawidłowy dobór zwierząt do kojarzeń.
Poza wiedzą wymagało to jednak zawsze 
trochę szczęścia – nie jesteśmy bowiem 
w stanie przewidzieć, jakie cechy zostaną
przekazane przez ojca i matkę na potom-
ka i jakie geny to zwierzę w rzeczywistości 
będzie posiadać. Podstawą do prawidłowej 
oceny krowy może być dopiero jej faktycz-
na produkcyjność i pokrój, a w przypadku 
buhaja wyniki testowania jego córek. Jedno 
i drugie trwa niestety kilka lat, co istotnie 
ogranicza szybkość postępu hodowlanego. 

Aktualnie wybierając buhajka lub jałó-
weczkę do dalszej hodowli, możemy wspo-
magać się indeksem rodowodowym, obli-
czanym na podstawie wartości hodowlanej 

rodziców cielęcia. Daje to jednak tylko sza-
cunkową i orientacyjną informację o jego 
faktycznej wartości. Korzystanie z marke-
rów genetycznych może natomiast dać peł-
niejszą informację o odziedziczonych ce-
chach zaraz po urodzeniu cielaka. Pozwala 
to na szybką i precyzyjną selekcję zwierząt

w bardzo młodym wieku i – w przypadku 
buhajków – kierowanie do udziału w pro-
gramie hodowlanym tylko najlepszych z 
nich. Dzięki temu większy procent testowa-
nych buhajów uzyska pozytywną wycenę, a 
ich średnia wartość hodowlana będzie wyż-
sza. Możliwe będzie również szersze użycie 
do rozrodu młodych, niewycenionych jesz-
cze buhajów, po określeniu dzięki marke-
rom ich potencjału genetycznego, a przed 
uzyskaniem wyników testowania.

Markery – wskaźniki cech 

Dzięki prowadzonym w ostatnich la-
tach szerokim badaniom udało się w du-
żym stopniu poznać zależność pomiędzy 
poszczególnymi cechami zwierząt a ich 
garniturem genów. Taką informację może-
my uzyskać mając już nawet małą próbkę
DNA zwierzęcia, np. jego włos. I tak nie-
które cechy, np. kolor umaszczenia, uzależ-
nione są od pojedynczych genów. Dla wie-
lu jednak cech istotnych dla nowoczesnej 
hodowli, takich jak produkcyjność, pokrój, 
płodność i zdrowie, nie jest to jednak takie 
proste. Potencjał genetyczny nie jest tu de-
terminowany przez pojedyncze geny, lecz 
przez złożone działanie dużej liczby róż-

W hodowli bydła mlecznego od dziesięcioleci wprowadza się
coraz to nowe metody hodowlane. Ostatnim osiągnięciem
jest wykorzystanie markerów genetycznych w celu przyspie-
szania wyceny zwierząt pod kątem ich faktycznej wartości
hodowlanej – twierdzi Aleksander Osten-Sacken z Poznania. 

Co to jest marker?

Marker genetyczny – jest to charakte-
rystyczna właściwość organizmu, wyko-
rzystywana do określenia jego genotypu 
(tj. pełnego garnituru genów zwierzę-
cia). Zwykle jest to obecność lub brak 
jakiegoś genu lub białka, albo występo-
wanie jakiejś szczególnej jego postaci. 

hodowla
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