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Wyższa Szkoła Rolnicza w Krakowie 

i Zakład Hodowli Doświadczalnej Zwierząt PAN 

ODZIEDZICZALNOŚĆ WAGI SAMIC PO URODZENIU 
I PRZY ODSADZENIU W STADZIE MERYNOSA POLSKIEGO 

HODOWANEGO W JĘDRZYCHOWICACH* 

W związku ze wzrostem zapotrzebowania rynku mięsnego w kraju 

opracowanie metody pozwalającej na regulowanie wag jagniąt rzeźnych 

w mniemaniu autorów usprawiedliwia podjęcie badań określonych 

tytułem. 

Współczesny stan wiedzy zootechnicznej wskazuje, iż najlepszą me- 

todą zmiany w pożądanym kierunku cechy ilościowej, będącej przed- 

miotem zainteresowania hodowcy, jest selekcja prowadzona na podsta- 

wie szacowania odziedziczalności, Metoda selekcji w oparciu o szacowanie 

wartości odziedziczalności zależy przede wszystkim od wielkości tej 

ostatniej. 

Opierając się o syntetyczny artykuł A. L. Rae'go (8), oraz na pod- 
stawie prac Hazel'a (2), Karam'a i in. (4) oraz Nelson'a i in. (7) autorzy 
mieli podstawę, aby sądzić, że wobec dużej rozpiętości u poszczególnych 

ras owiec odziedziczalności wag jagniąt po urodzeniu i przy odsadzeniu, 

bo wahającej się od 0,06 do 0,61, należy rozpocząć podjęte badania od 

określenia h* wymienionych cech. 

Materiał 

Odziedziczalność oszacowano dla wag jagniąt po urodzeniu i przy od- 

sadzeniu (około 95 dni). Do obliczeń wykorzystano dane dla stada mery- 

nosa polskiego w gospodarstwie Jędrzychowice, należącym do Zespołu 

Hodowli Elitarnej Osowa Sień. Stado podstawowe składało się z około 

350 maciorek. Do obliczeń wykorzystano dane z lat 1954 — 1957, obej- 

mujące 514 jagniąt po 13 trykach. Oszacowano odziedziczalność na pod- 

stawie wag jagniczek-jedynaczek. Obliczeń dokonano analizą warian- 

cyjną przy zastosowaniu interpretacji genetycznej podanej przez Baker'a 
iin. (1), Hazel’a i in. (3), Lerner'a (5) oraz Le Roy'a i in. (6), porównu- 
jąc zmienność cytowanych wyżej wag dla półrodzeństwa po wspólnych 

ojcach (hs”). 
  Ss 

* Praca wykonana z zasiłku udzielonego przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne. 
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Zastosowane symbole i wzory statystyczne 

Przez: k — oznaczono określone jagnię ро określonym tryku w 
określonym roku; 

) — oznaczono określonego tryka w określonym roku: 
+ — oznaczono określony rok doświadczalny. 

Przyjmując te oznaczenia, wagę jagnięcia po j-tym tryku w i-tym 
roku oznaczono przez: 

X ijk; (1). 

sumę wag jagniąt po j-tym tryku w i-tym roku przez: 

X, ZKy: (2) K 

sumę wag jagniąt po wszystkich trykach w i-tym roku przez: 

X, > X, i 22 Z ij: (3). 
) jk 

sume wag jagniąt po wszystkich trykach we wszystkich latach objętych 

doświadczeniem przez: 

X=ZX,=2ZZX, = ZZZX,,. (4). 
i ij ij 

Ilości jagniątokreślić można następującymi wzo- 

rami: ilość jagniąt po j-tym tryku w i-tym roku przez: 

ij» (5). 

ilość jagniąt po wszystkich trykach w i-tym roku przez: 

п, = źn,, (6). 
„ ay? 

) 

ilość jagniąt po wszystkich trykach we wszystkich latach przez: 

n=2n, = 22n,,, (7). 
i ij 

Średnie arytmetyczne wag jagniąt obliczyć moż- 
na według wzorów: średnia arytmetyczna wagi jagniąt dla j-tego 

tryka w i-tym roku (na podstawie wzorów 2 i 5): 

s X;, 
Хх, = nu | (8). 

ij 

średnia arytmetyczna wagi jagniąt dla i-tego roku (na podstawie wzo- 

rów 316): 

xX; 
X, = —, (9). 

nj
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średnia arytmetyczna wagi jagniąt dla całego doświadczenia (na podsta- 
wie wzorów 4 i 7): 

X =—, (10). 

Ilości tryków kryjących oraz współczynnik n,. 
liość tryków, które kryły w jednym roku cznaczono przez: 

ть, (11). 

ogólną ilość tryków, które krviv we wszystkich latach obliczano wg 
WZOTU: 

m =<m, (12). 
, i 
i 

Współczynnik n, dla frakcji zmienności genetycznej przypadającej na 

jednego tryka według wzoru: 

ij 

n 

  по = (13). 
  

1 | 22ni | 

т — 1 |, a | 

Suma kwadratów odchyleń. Do analizy wariancyjnej ob- 

liczono sumy kwadratów odchyleń dla następujących źródeł zmienności: 

1) zmienność ogólna, 

2) zmienność pomiędzy latami, 

3) zmienność w obrebie lat, i z kolei: 

a) zmienność pomiędzy trykami w obrębie roku i 

b) zmienność w obrębie tryków — pomiędzy półrodzeństwem. 

Poszczególne sumy kwadratów odchyleń obliczono według wzorów: 

1) sumę kwadratów odchyleń dla zmienności ogólnej (na pierwszym 

miejscu wzór klasyczny, na drugim — roboczy): 

xX? 

— X) = Z22Xi = (14). ijk SIZ (X,,, 
ijk ijk 

2) sumę kwadratów odchyleń dla zmienności pomiędzy latami: 

X X 
> Grn У Ш, 
+ (X, X) п, m n (15). 

3) sumę kwadratów odchyleń dla zmienności w obrębie lat: 

2 (X, - X, =222(X,,—X) (X, —X)*n,, (16). ? 
i ijk
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4) sumę kwadratów odchyleń dla zmienności pomiędzy trykami w ob- 
rębie lat: 

Xi = | (17). УХ, Ху. п, 272 _h 
ij 1 П,, т, 

5) sumę kwadratów odchyleń dla zmienności w obrębie tryków (i tym 
samymi w obrębie lat ): 

22 (X, i 7 M,  =2 ( KŻ A) — + (X, —X,)'n,, (18). 

Ilości stopni swobody obliczono według wzorów: 

1) dla zmienności ogólnej: 

n—1, (19). 

2) ilość stopni swobody dla zmienności pomiędzy latami: 

s—1, (20). 

3) ilość stopni swobody dla zmienności w obrębie lat: 

п— $, (21). 

4) ilość stopni swobody dla zmienności pomiędzy trykami w obrębie 

lat: 

Ут. — 1 а (22). 

5) ilość stopni swobody dla zmienności w obrębie tryków: 

——s)—lZm — , (n -— s) > Mm, 1 | (23) 

Średnie kwadraty obliczono przez podzielenie sum kwadratów 

odchyleń przez odpowiednie ilości stopni swobody dla danego źródła 

zmienności. 

Omówione wzory zestawione są w tabeli analizy wariancyjnej (tab. 1). 

Wyniki 

Ilości jagniąt oraz średnie wagi jagniąt po urodzeniu i przy odsadzeniu 

dla poszczególnych lat oraz dla całego doświadczenia przytoczone są 

w tabeli 2. Wyniki analiz wariancyjnych, jak też obliczenia h* dla ba- 

danych cech podane są w.tabeli 3 i 4. 

Jak wynika z tabel 2, 3 i 4, występują istotne różnice pomiędzy wa- 

gami po urodzeniu i przy odsadzeniu w różnych latach oraz brak jest 

różnic w tychże wagach pomiędzy różnymi trykami w obrębie lat. Osza- 

cowane wartości h2 wynoszą dla wagi po urodzeniu 0,039 oraz dla wagi 

przy odsadzeniu 0,038.
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Tabela 1 
Analiza wariancyjna — analysis of variance 

Żródło Stopnie nedn; Interpretacja 
zmienności swobody Suma kwadratów ее genetyczna 
Source of Degrees of | Sum of square kwadrat Composition 
variance freedom Mean square of mean square 

Ogólna n— 1 22d (Х ук — X) 

Total tik 

Miedzy latami $—1 2 (Х,—Х)?.п, 

Between years 

W obrebie lat n— s 5 (Хик — R)? 

Within years t 

pomiedzy zm, — 1 22 (Xi, —X,)? ny, oż Qtn,.S 
trykami ! 2 

Between 

sires 

w obrebie (n—s)— 22 (Xj, — X,,)? 0% Q 
tryków (m, —1) '! 
Within 
sires 

gdzie: h* — odziedziczalnosé — heritability, 

eż — stosunek zmienności wywołanej czynnikami środowiskowymi do ogólnej 

zmienności fenotypowej. 

И, + е? =1, 

© = е? + 3/4 П-, 

S = 1/4 h?, 

S*4 

$ — $ + Q 4 

Tabela 2 

Waga jagniat po urodzeniu i przy odsadzeniu (merynos polski) 
  

  

        
  

  

, , Waga ро urodzeniu , 
Liczba Liczba - Waga przy odsadzeniu 

- b Rok tryków jagniąt Weight new-born lambs 

Year Number | Number | 
= V 

of sires of lambs tos у == $ 

1954 6 88 4,39 + 0,68 15,5 221-259 13,1 

1955 5 146 4,28 + 0,76 17,8 20,8 + 2,9 13,9 

1956 6 148 4,56 - 0,79 17,3 229 = 3,1 13,5 

1957 8 132 4,58 - 0,80 17,5 24,9 + 3,2 12,9 

Ogółem 25 514 4.46 + 0,77 17,3 22.7 + 3,4 15,0 

Total
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Tabela 38 

Analiza wariancyjna wagi jagniąt po urodzeniu (merynos polski) 

| , | , 

Żródło zmienności | ALA Suma Średni р 

Source of variance Degre s f kwadratów kwadrat С iti Brees Of | sum of square! Mean square |~°™Pposition of 
freedom mean square 

Ogolna 513 308,56 

Total 

Miedzy latami 3 8,50 2,83** 

Between years 

W obrebie lat 510 300,06 0,59 

Within years 

miedzy trykami 21 14,68 0,699 Q+n,°S 

Between sires 

w obrebie trykow 489 285,38 0,584 © 

Within sires 

Q + п, ‘5 = 0,699 

Q = 0,584 

n, * S = 0,699 — 0,584 = 0,115 

n, = 20,3 

5 = 0,6057 

О + 5$ = 0.584 - 0.0057 = 0,5897 

0,0057 * 4 0,0228 
| == — = 0,039 

° 0,5897 0,5897 

*. ** — różnica statystycznie wysoce istotna 

values significant at the 1% level. 

Omówienie wyników 

Tabele 3 i 4 wskazują, że wielkość h* w badanych latach w omawia- 

nym stadzie dla wagi po urodzeniu i przy odsadzeniu nie może stanowić 

podstawy do selekcji masowej w celu uzyskania wyższych wag jagniąt. 

Tabela 2 pozwala odcyfrować, że zmienność wagi po urodzeniu jest 

większa niż zmienność wag jagniąt przy odsadzeniu. Autorom wydaje 

się, że sugeruje to, iż we wszystkich badanych latach wpływ żywienia 

mlekiem matki działa jako czynnik ujednolicający wagę przy odsadzeniu 

badanego materiału. Warto jest zdaje się wskazać, że polepszające się 

z roku na rok warunki w badanym stadzie powodują tendencję wzros- 

tową wagi jagniąt.
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Tabela 4 

Analiza wariancyjna wagi jagniat przy odsadzeniu (merynos polski) 

Stopnie Suma Sredni Interpretacja 
Źródło zmienności swobody kwadratów kwadrat genetyczna 

Source of variance Degrees of Sum of Mean Composition of 

freedom square square mean square 

Ogólna 513 6 024,60 

Total 

Między latami 3 1 250,51 416,837** 

Between years 

W obrębie lat 510 4 774,09 9,361 

within years 

między trykami 21 232,98 11,094 Qtn,'S 

Between sires 

w obrębie tryków 489 4541,11 9,287 Q 

Within sires 

Qtn,'S=11,094 
Q = 9,287 

n, *S = 11,094 — 9,287 = 1,807 

n, = 20,3 

S = 0,089 

О + S = 9,287 + 0,089 =:9,376 

0,089 * 4 0,356 
łą = = = 0,038 

9,376 9,376 
  

  

** — różnica statystycznie wysoce istotna 
values significant at the 1% level. 

W nioski 

Postęp hodowlany w zakresie wag jagniąt po urodzeniu i przy odsa- 

dzeniu w badanym stadzie merynosa polskiego nie może być osiągnięty 

selekcją masową. Wielkości h* oszacowane w tej pracy na podstawie 

porównania półrodzeństwa po ojcach wskazują, że dla rzeczonego stada 

l wysuniętego celu trzeba opracować odmienną metodykę selekcyjną. 

Można sądzić, że następnym krokiem w podjętych badaniach powinna 

być próba ocenienia wpływu matek na kształtowanie badanych cech. 

Autorzy w tym miejscu spełniają miły obowiązek podziękowania 

prof. dr $ Jełowickiemu — założycielowi i selekcjonerowi rzeczonego 

stada za udostępnienie i pomoc przy wykorzystaniu koniecznych dla tej 

pracy materiałów. 

Autorzy uprzejmie dziękują prof. dr J. Burzyńskiemu za sprawdzenie 

poprawności symboliki matematycznej zastosowanej w tej pracy,
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