Wspieranie hodowli
bydła poprzez innowacje
i technologię

Genomowe szacowanie
wartości hodowlanej bydła
Wycena genomowa została przeprowadzona
po raz pierwszy w 2010 roku (USA) i od tego
czasu stała się wiarygodną metodą selekcji
i dystrybucji młodych buhajów z uznanych
ośrodków hodowlanych na świecie.
Prace polegające na usprawnianiu technologii
i obniżaniu kosztów genotypowania zwierząt
spowodowały dostępność tego rodzaju
wyceny dla ostatecznego użytkownika, jakim
jest hodowca bydła. Wynikiem tego stanu
rzeczy jest ekonomicznie uzasadnione
szacowanie wartości hodowlanej krów
i jałówek w stadach produkcyjnych.

Wycena genomowa polega na określeniu
profilu genetycznego zwierzęcia na podstawie
Polimorfizmu Pojedynczego Nukleotydu
(SNPs). Ten profil z kolei porównywany jest
do populacji referencyjnej i zestawiany
z informacjami o parze rodzicielskiej tak, aby
jak najdokładniej oszacować przewidywaną
zdolność przekazywania cech (PTAs)
związanych z produkcją, funkcjonalnością
i pokrojem.

WYKORZYSTANIE WYCENY GENOMOWEJ
krów i jałówek
Wycena genomowa samic ma sens tylko wtedy, gdy jej wyniki będą właściwie
interpretowane i wykorzystane, co powinno mieć odzwierciedlenie w rozsądnych
decyzjach hodowlanych. Wykorzystując dane o wartości hodowlanej samic
hodowca może podjąć trzy ważne decyzje:
1.

Jeśli w danym stadzie mamy do czynienia z nadwyżką jałówek remontowych,
genomowanie wszystkich młodych zwierząt umożliwi dokładniejszą
selekcję jałówek i podjęcie decyzji o pozbyciu się ze stada tych jałówek,
które nie spełniają wymagań hodowcy, a których koszt odchowu jest równie
wysoki, co jałówek o wysokim potencjale genetycznym. Innymi słowy: które
jałówki przeznaczyć do sprzedaży, a które pozostawić w stadzie.

2.

Nie wszystkie młode zwierzęta spełnią hodowlane kryteria selekcyjne.
Zdarza się, iż niektóre młodsze krowy (w 1 lub 2 laktacji) mogą
reprezentować poziom genetyczny porównywalny z młodszym pokoleniem
jałówek. Informacja o wartości hodowlanej tych zwierząt pozwoli podjąć
hodowcy ważne decyzje dotyczące replikowania i powielania ich materiału
genetycznego w stadzie (czyli pozyskiwanie najlepszych genetycznie
jałówek od najlepszych genetycznie matek).

3.

Informacja o wartości hodowlanej samic pozwala na umiejętne ułożenie
dokładnego planu kojarzeń, gdzie dla krowy / jałówki dopasowany
jest buhaj „pokrywający” jej słabe cechy. Dodatkowo takie kojarzenia
pozwalają na unikanie chowu w pokrewieństwie (inbredu) oraz depresji
inbredowej, gdzie zarówno samica, jak i samiec są nosicielami genu
niepożądanego z punktu widzenia hodowli bydła mlecznego.

Oferowana przez TOP GEN usługa genomowania krów i jałówek
oraz klucz do precyzyjnej i wydajnej hodowli bydła.
Na podstawie próbki małego wycinka z ucha
zwierzęcia jesteśmy w stanie określić profil
genetyczny danej sztuki zawierający zarówno cechy produkcyjne, funkcjonalne jak
i pokrojowe. Wszystko to dla potwierdzenia i precyzyjnego zdefiniowania wartości
hodowlanej krów i jałówek.
W procesie genomowania używa się macierzy o gęstości 70K, która pozwala na uzyskanie danych o wartości hodowlanej zwierzęcia z taką wiarygodnością i dokładnością, do jakiej nigdy przedtem hodowca nie
miał dostępu (w porównaniu do standardowej macierzy o gęstości 50K czy 9K).

Czy wiesz,

że…

Korzystając z usługi genomowania krów
i jałówek na macierzy 70K, hodowca uzyskuje wiedzę na temat wartości hodowlanej
zwierząt przeznaczonych na remont stada
już w kilka tygodni po ich narodzinach.
Wiarygodność Indeksu Rodowodowego
(indeks obliczany dla potomstwa na podstawie informacji o parze rodzicielskiej) wynosi
zaledwie 30-35%, nie uwzględniając błędnej identyfikacji cieląt, co dodatkowo obniża tę wartość.
Korzystając z macierzy 70K możemy
podnieść wiarygodność tego indeksu do
65-70%, zależnie od cechy, jaką mierzymy.

Szacuje się, że w typowym
stadzie produkcyjnym objętym
oceną użytkowości, średnie PTA
rodziców wykazuje wiarygodność
30 – 35 % (nie wliczono błędów
rodowodowych, które średnio pojawiają
się u 11% potomstwa (Banos, 2001).
Jeśli weźmiemy pod uwagę błędy
rodowodowe, wiarygodność PTA
rodziców spada do 27%.

Bardzo duże
znaczenie ma identyfikacja
negatywnie skorelowanych
haplotypów, które
mogą wpływać
na płodność zwierząt.

Wysoka dokładność
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TOP GEN DNA umożliwia hodowcy uzyskanie w kolejnym pokoleniu zwierząt o wyższym potencjale genetycznym.
Jest to projekt współdziałający z programem

, utworzonym przez ST Genetics.

Celem jest dobranie właściwego buhaja do krowy/jałówki, z wykorzystaniem możliwości genomowania samic.

WŁAŚCIWY WYBÓR

Program jest idealnie skrojony na miarę indywidualnych potrzeb każdego hodowcy. Wykorzystując
dane o produkcji, funkcjonalności i pokroju samic
tak dobiera buhaja,
aby kojarzenie każdej pary pozwalało uzyskać potomstwo spełniające oczekiwania hodowcy. Słabe strony krów „kryte są” mocnymi stronami buhajów.

Amerykańska baza genetyczna

Wyniki testowana TOP GEN DNA prezentowane są na bazie
amerykańskiej (TPI)

INDEKS PF
Istnieje również możliwość prezentacji wyników badania
DNA na polskim indeksie PF.

PROGRAM DO KOJARZEŃ

Genetyka jak na dłoni

Przyspieszenie
postępu
genetycznego

Zarządzanie
poziomem
inbredu i plan
hodowlany

Kontrola liczby
kojarzeń dla
każdego buhaja

Zobacz, jak
z powodzeniem skojarzyć
Twoje krowy i jałówki
z najlepszymi buhajami
ze światowych
rankingów

Dodatkowa
informacja
o poziomie
genetycznym
stada

to...
Dobór pod
względem
rodowodu

Dobór pod względem
wyceny genomowej
samic

Szacuje indeksy potomstwa
w oparciu o średnią wartość
hodowlaną pary rodzicielskiej

Optymalizuje wykorzystanie i dystrybucję
najlepszych genów w kolejnych
pokoleniach

Dlaczego
Celem
jest optymalizacja cech
ekonomicznych, mając na
uwadze poziom inbredu
zwierząt.

jest unikalny?
Wynik kojarzeń przeliczany
jest tak, aby jak najmocniej
podkreślić cechy ważne
z ekonomicznego punktu
widzenia.

optymalizuje wynik
kojarzeń dla całego
stada, a nie pojedynczej
samicy.

ponad
SexedULTRA 4M to produkt o kluczowym znaczeniu dla
nowoczesnego hodowcy, w którym płeć przyszłego cielęcia
określana jest z ponad 90% dokładnością. Koncentracja
plemników w słomce wynosi 4 miliony, w porównaniu ze
znanym dotychczas produktem 2M (2 miliony plemników).
Im dokładniejsze informacje na temat poziomu genetycznego swego stada posiada hodowca, tym szybszy postęp
genetyczny w kolejnych pokoleniach (wyższej jakości jałówki
remontowe).

dokładności
w określaniu
płci

Przykładowy plan hodowlany przy
wykorzystaniu wyceny genomowej
samic:

BUHAJE RAS MLECZNYCH
BUHAJE RAS MLECZNYCH
(NASIENIE TRADYCYJNE)
BUHAJE RAS MIĘSNYCH

Ekonomiczne korzyści genomowania samic
Główną zaletą genomowania samic jest przyspieszenie postępu genetycznego,
a co za tym idzie - podniesienie wartości genetycznej stada. Ten wpływ najlepiej
obrazuje uproszczona wersja „Równania Hodowcy” (Falconer i Mackay 1996):

R=iσ_A r
R = Reakcja na selekcję, inaczej zwana
postępem genetycznym. Pokazuje wartość
genetyczną przyszłego pokolenia,
w porównaniu do obecnego poziomu stada.
i = Intensywność selekcji, czyli próg
brakowania zwierząt ze stada.
σA = Standardowe Genetyczne Odchylenie.
Oznacza miarę zmienności cechy
r = Wiarygodność. Oznacza, jak wiarygodne
są dane, na podstawie których dokonujemy
selekcji.

Efekty genetyczne nakładają się i kumulują w kolejnych
pokoleniach (Simm, 1998). Oznacza to, iż decyzje podejmowane
dziś skutkują efektami nie tylko w następnym pokoleniu,
ale ujawniają się też w kolejnych.

Z
już dziś odkrywasz cechy
samic, które jutro
zyskają na znaczeniu.

Innowacje w hodowli
Testy genomowe o wysokiej wiarygodności
danych na macierzy 70K

Unikalny program do kojarzeń. Koryguje najsłabsze
cechy stada poprzez dobór odpowiednich buhajów.

TopGENETYKA
Szeroka oferta nasienia buhajów ras mlecznych
i mięsnych

Ponad 90% urodzonych jałóweczek

Nowoczesne rozwiązania dla potrzeb Twojego
gospodarstwa, służące poprawie opłacalności
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