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Teme

 Rejski - selekcijski program

 Genomska selekcija

 Dodatne možnosti

 Zaključek



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



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

• 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

Omejitve:
 Veliko število živali v bazni populaciji (PV+SNP)

 Velika investicija?!?

Hayes in Goddard (2008)

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

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


Primer dobre prakse
Genomska selekcija – FRA-13

• Osemenjevalni center  Genomski center

• Namesto bikov - seme,  telice- embriji

• Pravičen dogovor z rejci – odsotnost špekulacij

Vse pred ET

◦ Genomska selekcija embrijev

◦ Določitev spola

◦ Ocena rizika za bolezni – genetske napake

◦ Ocena genomske PV

◦ Ocena funkcionalnega inbridinga



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 za RP

• 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

Odbira za genotipizacijo Vsi ali najboljši po PA (min 3×
glede na potrebe)

Vse ali najboljše po PA (min 3×
glede na št. BM)

Kdaj genotipizacija čimprej po rojstvu

Zaupnost podatkov Brez ali do spolne zrelosti?

Kriteriji odbire SSI + pragovi ? (bolezni, kazeini, …)

Uporaba plemenjaka/ice Ob spolni zrelosti Kot BM ali donorko - ET?

Organizacija dela OC – alternativna vzreja TP – genomski center - rejci



Kaj pomeni uvedba GS v praksi

• Nacionalno

• Odločitev kako zbirati vzorce (vse živali?)

• OC + vzrejališča  OC + genomski center za ET

• Rejci

• Odbira v prvih mesecih življenja teličk

• Možnost za selekcijo na mono genske lastnosti

• Uporaba večjega števila bikov

• Previdnost – močnejše orodje v “+“ in v “–“ !?!



“Mono“ genske lastnosti

 Dedne bolezni

 Kapa kazein

 Beta kazein

 Beta – laktoglobulin

Selekcija na osnovi 
praga



Opis primera napake - Arahnomelija



Švica - SIM



ITA - BSW



Italija - HOL



The a2 Company







Kaj je smiselno storiti v naši situaciji?

• Genotipizacija čimvečjega števila živali

• Izločitev genetskih napak

• Izločitev inbridiranih živali

• Načrtna izbira partnerja glede na funkcionalni koeficient sorodstva

• Povečevanje frekvence zaželenih genov –alelov – monogenske lastnosti

• Genomski obračun

• Preračun na Slovensko skalo

• Razmislek o pomenu lastnosti vključenih v SSI

• Slediti Nemcem ali iti svojo pot (kakovost produktov ali kaj drugega)?

•VSE JE ODLOČITEV REJCEV!!



HVALA ZA POZORNOST!


