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stwo zarówno wariant wysokomleczny, jak
i niskomleczny. Widać to wyraźnie, porów-
nując jego synów – np. Bobstar 50 i Rus-
sel odziedziczyli wariant niższej wydajno-
ści mleka, ale za to o wysokiej zawartości
suchej masy, a buhaj Sierra wręcz odwrot-
nie – wariant wysokiej wydajności mleka,
ale o wyraźnie gorszym składzie. Tłumaczy
to, dlaczego synowie tego samego buhaja
mogą być zdecydowanie różni pod wzglę-
dem poszczególnych cech.

Łączenie technologii:
nowe możliwości

Praktyczne wykorzystanie technologii
markerów genetycznych w hodowli jest

rzeczą nową. Np. w Holandii
używa się jej od 2004 r., by stwier-
dzić, czy młode obiecujące bu-
haje mają rzeczywiście pożąda-
ne geny. Obecnie metoda ta wy-
korzystywana jest w stosunku
do 20% młodych rozpłodników.
Obecność byków i pierwiastek
selekcjonowanych z wykorzysta-
niem markerów jest już zauważal-
na – pierwszy „markerowy buhaj”

pojawi się jeszcze w tym roku, a ich liczba
będzie szybko rosnąć. Uważa się, że około
2010 roku „buhaje markerowe” będą domi-
nować w Holandii, a i w pozostałych kra-
jach ich znaczenie będzie szybko wzrastać.

Wykorzystywanie w selekcji marke-
rów genetycznych nie wykluczy jednak
w najbliższych latach konieczności testo-
wania młodych buhajków. Obecnie marke-
ry genetyczne mogą być tylko narzędziem
pozwalającym eliminować z dalszej ho-
dowli te z młodych zwierząt, które nie mają
pożądanych genów i cech. Jedną z waż-
nych zalet tej metody jest np. możliwość
wyboru spośród pełnych braci tego, który
ma większy potencjał genetyczny, nie zaś
tego, który lepiej się prezentuje. Dla pod-

jęcia prawidłowej decyzji istotne będzie
w przyszłości połączenie informacji o war-
tości indeksu rodowodowego z informacją
o wartości markerów genetycznych, tak by
do dalszej hodowli kierować zwierzęta na-
prawdę najlepsze.

Czy możemy zatem spodziewać się du-
żego przyspieszenia postępu genetycznego
dzięki wykorzystaniu markerów genetycz-
nych? Zdaniem  pracujących w tej dzie-
dzinie naukowców, realistyczna jest ocena
uzyskania 10% dodatkowego postępu rocz-
nie i wbrew pozorom jest to dużo. Jednak
największy zysk będzie możliwy do osiąg-
nięcia dzięki połączeniu techniki embrio-
transferu (ET) z wykorzystaniem infor-
macji o markerach genetycznych. Taka
kombinacja spowoduje możliwość selekcji
pomiędzy pełnymi braćmi lub siostrami w
stadzie, a jej efekt będzie podwójny: rezul-
tatem ET jest więcej potomstwa po najlep-
szych rodzicach, markery pozwolą zaś na
wybór najlepszych spośród nich.

Podsumowanie

Każde z rodziców przekazuje połowę
swojego materiału genetycznego na potom-
stwo. Doświadczenie uczy nas, że rezul-
tat każdego z kojarzeń nie jest do koń-
ca przewidywalny – nie możemy prze-
cież przewidzieć, która część materiału
genetycznego każdego z rodziców zosta-
nie przekazana ich synowi czy córce. Zna-
czy to, że np. jedna z córek może być
doskonała pod względem produkcji mle-
ka, podczas gdy inna będzie zupełnie
przeciętna lub wręcz słaba. Markery
genetyczne pozwalają na określenie, jakie
cechy cielę posiada lub nie posiada zaraz
po urodzeniu. Dzięki temu możliwa bę-
dzie wczesna eliminacja zwierząt niedys-
ponujących cechami pożądanymi przez
hodowcę. To sprawi, że proces selekcji
cieląt będzie dużo szybszy i pewniejszy.

❏

Pełni bracia mają
ten sam indeks
rodowodowy.
Próbka włosów
jest pobierana od
każdego z nich.
Bazując na wyni-
kach markerów
genetycznych, wy-
biera się zwierzę
mające najlep-
szą kombinację
genów.

hodowla
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