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Upowszechnienie inseminacji nasieniem mrożonym spowodowało, że 

wiele tysięcy krów można w krótkim okresie unasiennić nasieniem ma

łej liczoy )Juhajów. Już obecnie w Polsce gromadzi się od buhajów 

rasy czb po 60 tysięcy, a od buhajów rasy cb po 40 tysięcy da'tfek na

sienia. Oznacza to, że nasieniem 10-15 buhajów można rocznie zapłod

nić 300 tysięcy krów. 

Używanie tak malej liczby buhajów, prócz niewątpliwej korzyści 

t polegającej na umożliwieniu bardzo ostrej selekcji, może prowadzić 
~. do wzrostu homozygotyczności populacji. Wskutek intensywnego użytko
' wania rozpłodowego nielicznej stawki buhajów ich geny występują w po
t 
~.··•.·. pulacji z wyraźnie większą częstością. Jeśli w latach następnych -
~ po roku użycia nasienia wybranej stawki buhajów - do rozrodu użyje 

się buhajów spokrewnionych w nimi, może nastąpić wz~ost homozygotycz

ności wywołany niezamierzonymi kojarzeniami krewniaczymi. Nawet ko

jarzenie w odległym pokrewieństwie, lecz występujące z dużą częstoś

cią, prowadzić może do spadku produkcji wywołanego ujawnieniem się 

depresji inbredowej oraz do częstszego rodzenia się osobników z wa

dami genetycznymi. 

Tym negatywnym skutkom ograniczenia liczby używanych w rozrodzie 

buhajów można zapobiec, a przynajmniej je zminimalizować przez uni
kanie kojarzeń krewniaczych. Zapobieganie takim kojarzeniom po prze

prowadzeniu analizy rodowodów potencjalnych partnerów byłoby zaję

ciem bardzo żmudnym, wymagającym np. od hodowcy tworzenia i groma
dzenia rodowodów wszystkich krów, co w chowie masowym jest niereal

ne. 
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Inny sposób zmniejszania częstości kojarzeń krewniaczych opiera 
się na rejonizacji. Polega on na tym, że krowy (stada) dzieli się 
na rejony i do danego rejonu dobiera się buhaje w jak najmniejszym 
stopniu spokrewnione z krowami z tego rejonu. Wprawdzie rodowody 

indywidualnych krów nie są znane, jednak wiedząc, jakie buhaje _wcześ 

niej w tym rejonie były użytkowane, do danego rejonu można dobrać 
buhaje niespokrewnione (bądź spokrewnione w minimalnym stopniu) z 

wcześniej używanymi. 

Wśród wyselekcjonowanych buhajów, które mogą być 11dopasowywane 11 

do poszczególnych rejonów, praktycznie nie będzie takich, które nie 
są spokrewnione z buhajami wcześniej używanymi. Dlatego do rejonu 
dobiera się takie, które z krowami tego rejonu będą spokrewnione w 
jak najnraiejszym stopniu, a spokrewnienie to w przybliżeniu można 
określić na podstawie spokrewnienia buhajów dobieranych, zwa-iych da
lej probantami, z wcześniej używanymi. 

Aby to przeprowadzić, należy mie ć : 

1. Dane o wcześniej używanych buhajach, a więc: rodowody tych bu
hajów, liczbę porcji nasienia da'lego b-.ihaja użytych w danym rejonie 

oraz rok użycia. 
2. Dane charakteryzujące strukturę reprodukcyjną populacji, a ·,,ię< 

rozkład wiekowy w chwili pierwszego unasienniania krowy, przeżywal

ność do kolejnych skutecznych unasiennień i rozkład okresów między
wycieleniowych. 

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt AR we Wrocławiu opra

cowała na zlecenie OSHZ we Wrocławiu system komputerowy, realizowa

ny na emc O~RA 1305, który na podstawie wyżej wymienionych danych 
określa spokrewnienie między probantami a poszczególnymi rejonami 
(krowami z tych rejonów). 

Przez spokrewnienie probanta z rejonem rozumie się przeciętny 
współczynnik pokrewieństwa tego buhaja z krowami użytkowanymi w da-. 
nym rejonie, które potencjalnie mogą być unasiennioAe nasieniem pro
banta. Z uwagi na to, że rodowody poszczególnych krów nie są znane, 
szacowania można dokopać na podst awie informacji o buhajach wcześ
niej użytkowanych w rejonie, gdzie rodowody tych buhajów są znane. 
Jeżeli np. w 1983 r. wykorzystano .w rejonie 2000 porcji nasienia bu
haja N, to wystąpiło około 1000 skutecznych zapłodnień (skuteczno ść 

50%), z których urodziło się 800 cieląt (80% zdrowo ·donoszonych cią-
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ży), wśród których było 400 cieliczek. Wiek pierwszego krycia osiąg
nie 300 jałówek (przeżywalność 75%), a więc w 1985 r. dla 300 ja
łówek - córek buhaja N - znana będzie ojcowska strona rodowodu. Na 
podstawie innych parametrów charakteryzujących P,Opulację (rozkład 

wieków I ocielenia, rozkład okresów międzywycieleniowych, przeży-
1 

walności do wieku kolejnych kryć) można określić, ile będzie córek 
osiągających wiek drugiego, trzeciego i dalszych kryć. Dysponując 

informacjami o wszystkich buhajach użytkowanych wcześniej w rejonie, 
można oszacować, ile jest córek poszczególnych buhajów w aktualny.'ll 
roku. 

Matczyne strony rodowodów krów można częściowo uzyskać przez osza
cowanie (w podany wyżej sposób), ile w aktualnym roku będzie wnuczek 
lub prawnuczek buhaja N. 

Należy zwrócić uwagę, że do oszacowania przeciętnego pokrewier5.
stwa probanta z rejonem nie trzeba znać indywidualnych rodowodów, a 
jedynie: 

1) liczbę córek poszczególnych buhajów w danym roku (ich suma da 
ogólną liczebność krów w rejonie w danym roku), 

2) ważoną sumę liczby córek, wnuczek i prawnuczek, gdzie wagami są 

odpowiednie współczynniki pokrewieństwa - wielkoś ć ta wystąpi w licz
niku wzoru na przeciętne pokrewieństwo. Wielkości te można obliczyć 
raz i przedstawić w postaci liczb względnych, a więc liczebności có
rek, wnuczek czy prawnuczek przedstawić jako prawdopodobieństwo uzys
kania córki (wnuczki, prawnuczki) z 1 porcji nasienia, żyjącej w ak
tualnym roku. W opisywanym systemie zapisywane są one w dwuwierszowej 

tablicy MASK = [MASK (i, rIJ, przy czym w pierwszym wierszu (i= 1) 
zapisane są względne liczebności córek, a w drugim (i= 2) - ważone 

sumy dla roku r po roku wykorzystania nasienia buhaja, np ·. na pozy

cji MASK (1,19) występuje prawdopodobieństwo, iż w r = 10 lat po 
użyciu porcji nasienia będzie żyła córka. 

Przeciętne pokrewieństwo probanta z rejonami szacuje się według 
wzoru: 
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gdzie: 

~- sumowanie po wszystkich buhajach i latach użytkowania w re-

jonie, 
RA - rok aktualny, dla którego wykonuje się obliczenia (np. 1985), 
Z - rok użytkowania k-tego buhaja, 
Tk - liczba porcji nasieniak-tego buhaja użyta w rejonie w roku 

zk, 
WP (k,l) - współczynnik pokrewieństwa k-tego buhaja z 1-tym pro-

bantem. 
W skład systemu wchodzą trzy programy: REAK, REBR i REOR. 
Program REAK służy do zakładania oraz aktualizacji zbio-

runa taśmie magnetycznej, zawierającego dane niezbędne do właści
wych obliczeń. Zbiór ten składa si ę z nast~pujących tablic: 

A. Tablica NR zawiera wartości opisujące strukturę zbioru, m.in. 
liczbę okręgów hodowlanych, nazwę okręgów oraz numery rejonów inse

minacyjnych w poszczególnych okręgach. 
B. Tablica MASK zawiera liczby ·okre ślające frakcje córek hipotety

cznego buhaja, dożywające do kolejnych lat, a ści śle - prawdopodo

bieństwa P1 (1 = 1, 2, •.. , 15), że z jednej porcji nasienia uzyska 
się córkę, która będzie mogla by ć unasienniana w l lat po roku uży
cia tej porcji. W tablicy tej występują też ważone sumy frakcji có
rek, wnuczek i prawnuczek dożywających do kolejnych lat, przy czym 

wagami są współczynniki pokrewieństwa z buhajem. Rozkłady liczby có

rek, wnuczek i prawnuczek okre śla się na podstawie następujących da
nych, charakteryzujących strukturę populacji krów: 

a) rozkład liczby krów w wieku pierwszego unasiennienia (frakcje 
jałówek krytych pierwszy raz w określonym wieku), 

b) rozkład okresów międzywycieleniowych, 

c) przeżywalno ści, tzn. frakcje krów dożywających do kolejnego 
skutecznego unasiennienia. 

Zawartość tablicy MASK określa się raz (np. przy zakładaniu zbio

ru na taśmie magnetycznej), może być ona jednak zmieniona, jeśli 
zmienią się wymienione wyżej dane. 

C. Tablica 11RODOWODY 11 zawiera dane o buhajach używanych w popula
cji, a więc numer buhaja, rok os tatniego użycia jego nasienia oraz 
rodowód obejmujący numery rodziców, dziadków, babek i pradziadków. 

Podczas aktualizacji zbioru automatycznie usuwane są z tej tabli-
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cy rodowody buhajów, o ile od roku ostatniego użycia nasienia minął 
określony w parametrach sterujących działaniem programu okres czasu; 
ponadto można wprowadzić rodowody nowych buhajów, usunąć (np. błęd-
ne) rodowody oraz zaktualizować rbk ostatniego użycia nasienia (por. 

tablice 11 REJON 11 ). 

D. Tablice 11 REJON" - po jednej dla każdego rejonu - zawierają da
ne o użytkowości rozpłodowej poszczególnych buhajów, a więc numer 
buhaja, rok użycia nasienia oraz liczbę użytych porcji nasienia w 
danym roku i danym rejonie. Podczas aktualizacji zbioru automatycz-
nie usuwane są dane, jeśli od roku użycia nasienia minął określony 
czas, a ponadto wprowadza się dane z ostatniego roku; w ostatnim 
przypadku automatycznie aktualizowany jest rok ostatniego użycia na-

i sienia w tablicy 11 RODOWODY 11 • 

Pr ogr a ro REB R służy do wykonania właściwych obliczeń 
(spokrewnienie między probantami i rejonami), Dane o probantach są 
wczytywane z kart, a pozostałe potrzebne informacje pochodzą ze zbio
ru na taśmie magnetycznej, Dane o probancie zawierają ro.in. jego ro
dowód, a także inne informacje, które w obliczeniach nie są potrzeb
ne, lecz ułatwiają wykorzystanie wyników (np. nazwa probanta, jego 
właściciel, dane o jego wartości hodowlanej), W wynikach drukowane 

są współczynniki pokrewieństwa między probantami i wszystkimi używa
nymi wcześniej buhajami (występującymi w tablicy 11RODOWODY"), a tak-

, że tabela spokrewnień między probantami a poszczególnymi rejonami. 
W tej tabeli występują także dodatkowe informacje (opisane wyżej); 
zaznaczane są również spokrewnienia 11 zbyt duże" - większe od zadekla
rowanej w danych sterujących programem wartości. 

Pr ogr am RE OR służy do reorganizacji struktury zbioru 
na taśmie magnetycznej, a więc do zmiany wielkości tablic: 11RODOWODY 11 

bądź 11 REJON", zmiany liczby rejonów i ich przynależności do okręgów, 
itp. Omawiany system komputerowy jest aktualnie stosowany dla bydła 
rasy czarno-białej użytkowanego na Dolnym Śląsku oraz w całym rejo
nie użytkowania rasy czerwono-białej (5 okręgów: OSHZ-y Wrocław, 
Opole, Katowice, Kraków, Rzeszów). 
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COMPUTER SYSTEM OF FITTING BULLS TO INSEMINATION REGION 

S u m m a r y 

The average relationship between bulls qualified to reproduction 
(selected) and cows in insemination region is the basie task or the 
system. The chief point of applied method is to evaluate numbers 
of daughters, granddaughters and great granddaughters of assumed 
bull, which live in consecutive years. These numbers (precisely 
fraction) are astimated on the ground of such characteristics of 
population as distributions of age at first calving and calving pe
riod, and survival rate to consecutive ages. After multiplication 
those fractions by number of semen portions of particular bulls used 
earlier in the region, one estimate real numbers of female descen
dants in actual year. These descendant numbers in conection with re
lationship coefficients between the bull qualified to reproduction 
(proband) and all bulls used earlier in the region give basisto 
evaluation of the average relatioship between the proband and all 
cows 11living 11 in the region. 
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OcHOBHaR 3aAaąa CHCTeMw BWąHcneHHR cpeAHero POACTBa 6YKOB OT0-

6paHHWX AnR BOCilPOH3B0ACTBa H KOPOB B paAoHaX oceMeHeHHR. Cy~e

CTBOM MeTOAa asnReTCR onpeAeneHHe, Ha OCHOBe aKTyanbHWX napaMeTpos 

nonynR~HH, wpaK~HH AOąepeA H AanbHeHmHX •eHCKHX IlOTOMKOB rHnOTeTH

ąecKoro 6wKa npo•Hsa~~HX K oąepeAHYM roAaM. HCXOAHaH TOąKa 3TO 

ąHcno nop~HH cnepMY 6WKa Hcnonb30BaHHWX B paHOHe oceMeHeHHH BO Bpe-

MH 1 rOAa. nnH swąHcneHHR ąHcna •eHCKHX noTOMKOB 6~Ka HcnonbsyeTCH 

pacnpeAeneHHR sospacTos nepBoro OTena, Me•oTenbHWX HHTepsanos H 

BW&HsaeMOCTH Kopos AO oąepeAHYX sospaCTOB B peanbHOH nonynH~HH. 

Ha OCHOBe 3THX AaHHWX onpeAenHeTCH npeAYCMaTpHsaHHWe pacnpeAeneHHH 

KOpos s sospacTe oąepeAHYX OTenos H noMe~aeT HX Bo speMeHH (c 1 HH-

sapR roAa HCnOnbsosaHHH cnepMW 6wKa). 3aTeM cąHTaeTCR POACTBO Me•AY 

6YKaMH npeAYCMaTpHBaHWMH AnH B03npOH3BOACTBa H 6WKaMH paHee HCnOnb

syeMWMH B paHoHe oceMeHeHHH H Ha 3TOH OCHOBe swąHcnReTCH cpeAHee 

i POACTBO 6WKOB H scex "•HBY~HX 11 KOpos s paAoHe. 


