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Teme

 Plemenska vrednost

 Genomska selekcija + dodatne možnosti

 Kako uporabiti podatke iz katalogov?

 Kaj si bomo zapomnili?



Kriteriji – orodja za odbiro - selekcijo

Dednostni delež = 0,25

Velikost populacije = 2000

Krave, ki imajo veliko 
mleka, so visoke v 

vihru, …

Živali, katerih potomci imajo 
veliko mleka, 

so visoki v vihru, …

PRI SELEKCIJI NA 
IZMERJENO - OPAŽENO 

VREDNOST, zato …

Napačno 
ODBEREMO

NE 
ODBE-
REMO

Plemenska vrednost

Fenotipska 

vrednost



Poenostavljena shema SP - veljavna

POPULACIJA KRAV
BIKO. MATI

PROGENI TEST

Spremljanje lastnosti - kontrola: 

Poreklo, Prireja, Telesne lastnosti, 
PV(Prireja, …, Agregatni genotip)

Biki v direktnem testu: 

Dnevni prirast, Telesne lastnosti,
PV Prednikov

AI → OC
Izločitev

Naravni pripust
Biološki test: ♂♀ C.E.,Con., Gen. Def.

Pitovne in kla. l.: ♂ Kom. & Mes. p.

Telesne lastnosti:♀ prvesnice

Prireja & Repro.:♀ Kom. & Mle. p. 
AI biki

Elitni
biki

PV – Rejski cilji



Kako do plemenske vrednosti?

 Meritve

 Sorodstvo

 Statistični model, ki vključuje različne vplive

 Metode izračuna statističnega modela - enačb:

 Model živali

 t.i. Threshold model

 t.i. Thurstonian model

 Model naključne regresije RR

Praviloma so PV 
zanesljive, ko 
imajo meritve 

potomci.

Takrat so biki 
stari 6 let, krave 

pa 2. breje



Do PV takoj po rojstvu ali že prej - GS

• Osnova Genomske Selekcije:

• klasični obračun PV in 

• informacije genoma (SNP-čip) za živali z zanesljivimi ocenami PV

AB

AA
BB

O SNP –’snipu’ govorimo kadar se na isti lokaciji 
kromosoma znotraj populacije razlikujejo zapisi!



Genomski selekcija
• Čipi:

• Majhne gostote „LD“ 3 – 30 tisoč SNP
• Srednje gostote „MD“ 50 – 100 tisoč SNP
• Velike gostote „HD“ 500 in več tisoč SNP
• Sekvenca – celoten genom

 Plemenska vrednost – aditivni genetski vpliv:
 Klasika PV (ang. BV), MACE - Interbull
 Genomska DGV, GEBV, GBLUP, GMACE

Hayes in Goddard (2008)

http://jas.fass.org/cgi/content/full/86/9/2089

• Prednosti:
• Krajši generacijski interval
• Uporaba živali ob spolni zrelosti
• Večja učinkovitost selekcije pri lastnostih z manjšim h2

• Orodje za preprečevanje parjenja v sorodstvu – funkcionalni inbriding
• Preverjanje starševstva
• Na čipu so tudi ‚mono‘gentske lastnosti

http://jas.fass.org/cgi/content/full/86/9/2089


Poenostavljena shema SP –GS

POPULACIJA KRAV
BIKO. MATI

PROGENI TEST

Spremljanje lastnosti - kontrola: 

Poreklo, Prireja, Telesne lastnosti, 
PV(Prireja, …, Agregatni genotip)

Biki v direktnem testu: 

Dnevni prirast, Telesne lastnosti,
PV Prednikov

AI → OC
Izločitev

Naravni pripust
Biološki test: ♂♀ C.E.,Con., Gen. Def.

Pitovne in kla. l.: ♂ Kom. & Mes. p.

Telesne lastnosti:♀ prvesnice

Prireja & Repro.:♀ Kom. & Mle. p. 
AI biki

Elitni
biki

PV – Rejski cilji



Kaj pomeni uvedba GS

• Sheme mladi – čakajoči – testirani bik NI več – le še TESTIRANI biki

• PBM postane takoj, ko dobi rezultate (DGV), prej po obračunu PV

• Sprememba RP

Kaj Biki Krave

Z vidika populacije Najboljše se uporablja takoj ob 
spolni zrelosti

Najboljše se osemeni kot BM že v 
starosti 15 mesecev

Z vidika rejca Uporaba večjega števila bikov za 
osemenjevanje krav

Odbira teličk v starosti do 2 meseca

Dodatne možnosti 
populacija

Organiziran trg s plemenskimi 
biki OC in PP

Uporaba vrhunskih teličk za ET 

Dodatne možnosti rejec Prodaja najboljših teličkov –
bodoči plemenski biki: OC,PP

Odbira na kazeine ali …, 
konkurenčnejša predelava, nišna
prodaja



“Mono“ genske lastnosti

 Dedne bolezni (prej biološki test, BH2,…)

 Kapa kazein (BB, AB, AA, BE, AE,EE, ...)

 Beta kazein (A2A2, A2A1, A1A1)

 Beta – laktoglobulin (BB, AB, AA, ...)

Selekcija na osnovi 
praga



Opis primera napake - Arahnomelija



Švica - SIM



ITA - BSW



Italija - HOL



The a2 Company
Etiologija: 

diabetes tipa 1, 

ishemična bolezen srca, 

kot modifikator nevroloških bolezni 

(avtizem, sinzofrenija) 







Kaj si bomo zapomnili?

• Plemenska vrednost kot kriterij odbire je bolj učinkovita kot opažena ali 
izmerjena vrednost (fenotip)
• Predstavlja tisti del, ki se deduje (aditivni genetski)

• Genomska selekcija je učinkovitejše orodje od klasične selekcije
• Krajši generacijski interval

• Veliko dodatnih možnosti (mono geneske lastnosti, nadzor sorodstva, …)

• Manj točna ocena PV (v čredi je potrebno uporabiti več bikov, kot pri 
klasiki)

• Teleta z visoko genomsko plemensko vrednostjo
• Telički so potencialni plemenski biki

• Teličke potencialne bikovske matere

• So ob spolni zrelosti – plemenske živali v rangu glede na GPV (DGV, GEBV, GMACE)



HVALA ZA POZORNOST!


