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Izpusti toplogrednih plinov in onesnažil
zraka v živinoreji – novosti na področju
priprave nacionalnih strateških načrtov
in projekcije izpustov
Jože Verbič
Usposabljanje za izvajalce najzahtevnejših strokovnih nalog v živinoreji
Ljubljana, 13. – 14. feb. 2020

Kmetijstvo - emisije v zrak (2017)
Toplogredni plini (metan,
didušikov oksid, ogljikov
dioksid*)
– 9,7 % vseh emisij v
Sloveniji
– 15,5 % emisij v ne-ETS
sektorjih
* Brez CO2, ki se sprosti zaradi
rabe fosilnih goriv

Amonijak
– 90,7 % vseh emisij v
Sloveniji
NMVOC
– 19,7 % vseh emisij v Sloveniji
PM 10
– 3,9 % vseh emisij v Sloveniji
PM 2,5
– 1,1 % vseh emisij v Sloveniji
NOX
– 0,02 % vseh emisij v Sloveniji
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Kmetijstvo -struktura emisij TGP (2017)
Po panogah:
Govedoreja

67,6 %

Rastlinska pridelava

26,4 %

Prašičereja

2,4 %

Perutninarstvo

1,5 %

Konjereja

0,7 %

Kozjereja

0,2 %

Kunčereja

0,1 %

Kmetijstvo -struktura emisij amonijaka
(2017)
Po panogah:
Rastlinska pridelava*

55,4 %

Govedoreja

28,5 %

Perutninarstvo

7,4 %

Prašičereja

6,4 %

Reja drobnice, konj in kuncev

2,3 %

* Gnojenje z živinskimi gnojili je zajeto v rastlinski
pridelavi. Če jih pripišemo živinoreji, je 66,9 % emisij
povezanih z govedorejo.
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Emisije TGP – cilji do 2030
(NEPN, nacionalni podnebno energetski načrt, v javni obravnavi)
Uredba o delitvi bremen*:
- EU; 30 % zmanjšanje do leta 2030 glede na leto 2005 v ne-ETS
sektorjih, Slovenija 15 %
Slovenija si je zadala ambicioznejši cilj, t.j. 20 % zmanjšanje glede
na leto 2005 v ne-ETS sektorjih
Sektorski cilji 2030/2005
–
–
–
–
–
–

promet: + 12 %
široka raba: - 76 %
kmetijstvo: - 1 %
ravnanje z odpadki: - 65 %
industrija: - 43 %
energetika: - 34 %

* UREDBA (EU) 2018/842 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
z dne 30. maja 2018 o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za države članice v obdobju od
2021 do 2030 kot prispevku k podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ter o spremembi
Uredbe (EU) št. 525/2013

Emisije TGP – cilji do 2050
(Dolgoročna podnebna strategija, v fazi priprave)
Pariški sporazum:
- 4. člen: “da bi bilo v drugi polovici tega stoletja doseženo
ravnovesje med emisijami toplogrednih plinov iz
antropogenih virov in njihovim odstranjevanjem v ponorih”
(neto ničelne emisije TGP)
NEPN – sektorski cilji 2050/2017
–
–
–
–
–
–

promet: - 99 %
široka raba: - 93 %
kmetijstvo: - 21 %
ravnanje z odpadki: - 71 %
industrija: - 63 %
energetika: - 98 %

Napovedan delež
kmetijstva v strukturi
emisij v l. 2050:

59 %
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Emisije amonijaka v zrak – cilji do 2030
(Program zmanjšanja emisij onesnaževal zraka, v pripravi)

Emisije amonijaka ne smejo preseči 20.000 ton letno
(Direktiva o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala v zraku (2001/81/ES)

Emisije amonijaka morajo biti v letu 2020 vsaj za 1 %
manjše kot v letu 2005, zatem moramo slediti cilju – 15 %
glede na 2005 do leta 2030
(Direktiva (EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o zmanjšanju
nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka, spremembi Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi
Direktive 2001/81/ES …)

Kmetijstvo - predpostavke
Stopnja
samooskrbe
(2013-2017)

Predviden obseg
prireje

Govedoreja
- Prireja mleka
- Prirast telesne mase

126 %
106 %

650.000 t
82.000 t

Prašičereja
- Prirast telesne mase

37 %

60.000 t

Perutninarstvo
- Število jajc
- Prirast telesne mase

92 %
110 %

Drobnica
- Prirast telesne mase

88 %

400.000.000
100.000 t
3.500 t

Opomba

Mleko: na ravni
preteklega obdobja
Meso: ambiciozno, na
ravni 2016 in 2017
Zelo ambiciozno,
predvideno do 2030
Ambiciozno,
upoštevano povečanje
v zadnjih letih
Na ravni zadnjih let
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Prašičereja – pretekli trend in napoved
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Prirast telesne mase - prašiči
Projekcije 2050
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Ukrepi - učinkovitost reje, govedoreja
Obstoječi ukrepi Dodatni ukrepi- zelo
ambiciozno
Število molznic

2030: 109.200
2050: 109.200

2030: 96.600
2050: 81.100

Mlečnost (kg/leto)

2030: 5.950
2050: 5.950

2030: 6.540
2050: 7.440

Doba med telitvama molznice (dni)

2030: 420
2050: 420

2030: 408
2050: 390

Število mlade živine

2030: 309.000
2050: 309.000

2030: 293.000
2050: 267.000

Prirast telesne mase
(pitanci) (g/dan)

2030: 900
2050: 900

2030: 960
2050: 1050

Število krav dojilj

2030: 66.000
2050: 70.000

2030: 66.000
2050: 70.000

Doba med telitvama dojilje (dni)

2030: 420
2050: 420

2030: 409
2050: 380
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Ukrepi – anaerobni fermentorji (bioplin)
Obstoječi ukrepi Dodatni ukrepi ambiciozno
Govedoreja (% živinskih
gnojil na bioplinskih
napravah)

Dodatni ukrepizelo ambiciozno

2030: 0,4 %
2050: 0,4 %

2030: 8 %
2050: 20 %

2030: 17 %
2050: 45 %

Prašičereja (% živinskih gnojil 2030: 12 %
na bioplinskih napravah)
2050: 12 %

2030: 20 %
2050: 33 %

2030: 26 %
2050: 48 %

Scenarij z dodatnimi ukrepi - ambiciozno
590 govedorejskih, 100 prašičerejskih, 0
perutninskih kmetij
Scenarij z dodatnimi ukrepi – zelo ambiciozno
2360 govedorejskih, 320 prašičerejskih, 170
perutninskih kmetij

Ukrepi – gnojenje z majhnimi izpusti,
primer gnojevke
Obstoječi ukrepi Dodatni ukrepi ambiciozno
Njive- gnojenje ob
ugodnem vremenu

2030: 20 %
2050: 20 %

2030: 0 %
2050: 0 %

Njive- zadelava z obdelavo 2030: /
tal
2050: /

2030: 60 %
2050: 50 %

Njive – gnojenje v pasovih
in vbrizgavanjem v tla

2030: 12 %
2050: 12 %

2030: 40 %
2050: 50 %

Travinje- gnojenje ob
ugodnem vremenu

2030: 20 %
2050: 20 %

2030: 20 %
2050: 20 %

Travinje – gnojenje v
2030: 0,2 %
pasovih in z vbrizgavanjem 2050: 0,2 %
v tla

2030: 20 %
2050: 70 %
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Ukrepi – usmerjanje fermentacije v prebavilih
in genomska selekcija na manjše izpuste
Ukrep

Obstoječi
ukrepi

Dodatni
ukrepi ambiciozno

Dodatni ukrepi- zelo
ambiciozno

Nenasičene maščobne kisline
v obrokih (laneno seme)

/

/

po l. 2030 (v 2050 molznice
100 %, drugo govedo 50 %)

Dodajanje nitratov v obroke

/

/

po l. 2040 (v 2050 molznice
100 %, drugo govedo 50 %)

Vakcinacija proti
metanogenim arhejam

/

/

po l. 2040 (v 2050 molznice
100 %, drugo govedo 50 %)

Genomska selekcija na
majhne emisije metana

/

/

učinek po l. 2040

Emisije TGP v kmetijstvu – projekcije
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+4%
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Informacije

VERBIČ, J., ĐORIĆ, M., URBANČIČ, A., PETELIN-VISOČNIK, B. Podnebno
ogledalo 2019. Kmetijstvo. Ljubljana, Inštitut Jožef Stefan, 2019. 45 str.
https://www.podnebnapot2050.si/wpcontent/uploads/2019/06/Podnebno_Ogledalo_2019_Zvezek4_Kmetijstvo_K
ONCNO-2.pdf
VERBIČ, J., JERETINA, J., PERPAR, T., PETELIN-VISOČNIK, B. Podnebno ogledalo
2019. Ukrep v središču - emisije v govedoreji. Ljubljana, Inštitut Jožef Stefan,
2019. 32 str.
https://www.podnebnapot2050.si/wpcontent/uploads/2019/06/Podnebno_Ogledalo_2019_Zvezek8_US_Govedore
ja_KONCNO-2.pdf

Financiranje
• LIFE Podnebna pot 2050, Slovenska podnebna pot do sredine
stoletja (LIFE ClimatePath2050 »Slovenian Path Towards the
Mid-Century Climate Target«, LIFE16 GIC/SI/000043)
• CRP Zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in amonijaka
na kmetijskih gospodarstvih (V4-1816) (MKGP in ARRS)
• Strokovna in tehnična podpora ter priprava predloga
celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta
(MZI)
• Program ukrepov za nadzor nad onesnaževanjem zraka
(OPNEC) (MOP)
• Dolgoročna podnebna strategija (MOP)
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Pomen migracij za populacije

Doc. dr. Špela Malovrh

Uvod
• Sistematični procesi, ki spreminjajo frekvence alelov:




Mutacije
Migracije
Selekcija

• Lahko jim napovemo smer in obseg sprememb
• Migracija – fizični premik dela populacije, skupine ali
posameznikov; povzroči ∆ frekvence alelov genov (ti.
genski tok, ang. gene flow)
12.2.2020
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(I)Migracija
Populacija 2‘
Frekvence alelov:

′2, ′2
Migranti
(prišleki)

Populacija 1

Populacija 2
Frekvence alelov:

2, 2

12.2.2020

Frekvence alelov:

Frekvence alelov:

1, 1
 3, 3

1, 1
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Migracija in frekvenca alelov
Nova populacija = domačini + prišleki

Frekvence alelov:

Delež v novi populaciji:

12.2.2020
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Migracija in frekvenca alelov
Sprememba frekvence alelov po (enkratni) migraciji


      

∆p

  

    

POMNI! Sprememba frekvence alelov je odvisna od
deleža migrantov in razlike med frekvenco alelov pri
opazovani populaciji in migrantih

12.2.2020
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Pomen migracij v evoluciji
• Homogenizacija frekvenc genov v populacijah (ob
odsotnosti selekcije – najmočnejši proces)
• Deluje povezovalno znotraj speciesa (izenačevanje
frekvenc genov med podpopulacijami)
• Vnašanje nove genetske variabilnosti v populacijo 
• Če se geni migrantov obdržijo v populaciji
(postanejo del genskega sklada populacije)
• Nasprotovanje lokalnim prilagoditvam (adaptaciji)
12.2.2020
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Oblike migracij pri rejnih živalih
• Osveževanje
občasno križanje živali ene populacije s pripadniki druge
populacije z namenom preprečevanja depresije zaradi
inbridinga
• Oplemenjevanje
vnašanje funkcionalno zanimivih lastnosti ene pasme v
drugo pasmo z namenom izboljšanja slednje
• Pretapljanje
postopek, s katerim se v več zaporednih generacijah
samice ene pasme in kasneje križanke pari s samci
druge pasme, ki je boljša v želenih lastnostih, do
• Nakupi semena/plemenjakov iz tujih populacij
12.2.2020
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Ponavljajoče (i)migracije
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m=0.01
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Ponavljajoče (i)migracije + selekcija
Življenjski ciklus
selekcija
zigote
"'(

migracija
odrasli
"∗

naključ. združ.
gamete

zigote
"

"∗∗

Frekvenca po selekciji, pred migracijo v generaciji *
+
"'(  +,"'(  +,"'
1  ,"'(

"∗

(brez dominance)

Frekvenca po migraciji in razmnoževanju v generaciji *


1

"∗
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Ponavljajoče (i)migracije + selekcija (nadalj.)
Dva vezana bialelna lokusa
Lokus A: A2 ↑ prirejo

m=0.2, s=0.02
m=0.2, s=0.2

Lokus B: B2 ↑ prilagojenost na
slabše okolje

m=0.02, s=0.02

Migranti

A2
B1
Naša populacija

m=0.002, s=0.02
m=0.02, s=0.2

A1
B2

12.2.2020

m=0.002, s=0.2
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CRO: lisasto govedo, količina mleč. beljak.
73,9 %
43,5 %
16,1 %

33,9 %
22,1 %

9,7 %

(Špehar in sod., 2011)
12.2.2020
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CRO: lisasto govedo, neto dnevni prirast
81,7 %
57,0 %
38,5 %
17,5 %

4,5 %

0,8 %

(Špehar in sod., 2011)
12.2.2020
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Poleg imigracije poznamo tudi emigracijo

Poznate kak primer?
Beg možganov
12.2.2020
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Emigracije pri rejnih živalih
Primer iz prašičereje,
na nivoju črede

Prodaja najboljših živali
Povprečne živali

Najslabše živali

Najboljše živali

Plemenska vrednost
12.2.2020
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Menedžment malih populacij

Doc. dr. Špela Malovrh

Majhne populacije
• Končno velike populacije


Vzorčenje gamet



Naključni tok (∆ frekvenc genov)



Parjenje sorodnih osebkov



Depresija zaradi inbridinga

12.2.2020
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Selekcija & ohranjanje
Genetski
napredek

Stopnja
inbridinga (∆F)

Program ohranjanja

Selekcijski program
Maksimiranje

Ciljna vrednost

12.2.2020

Ciljna vrednost

Minimiziranje
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Gen. var. (in ∆G)

Genetski napredek in genetska var.

Gen. var. (in ∆G)

Generacija

Genetski napredek (%)

100

Tvegano

0 Neumno
0

Idealno

Stabilno

Genetska variabilnost (%) 100

Generacija
12.2.2020
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Selekcija

ohranjanje

• Selekcija na osnovi optimalnih genetskih prispevkov
 James, Meuwissen, Kinghorn, Gorjanc …
 GENCONT, OCSELEC, EVA, AlphaMate …
 Kontrola inbridinga ob hkratnem načrtovanem
genetskem napredku pri želenih lastnostih
 Odbira plemenjakov in plemenic glede na optimalno
zastopanost v parjenjih/njihov prispevek v naslednjo
generacijo

12.2.2020
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Optimalni genetski prispevki
• Genetski nivo staršev G (in s tem nasl. generacije)

G = c' aˆ

c - vektor genetskih prispevkov
aˆ - vektor napovedi plemenskih vrednosti

• Potrebno poiskati opt. gen. prispevke
n

∑c

i

=1

oz. 0.5 pri vsakem spolu

i =1

• Omejitev prispevkov po spolih

c' Q = r
12.2.2020

Q – matrika dogodkov za spol
r = [0.5, 0.5]

Izobraževanje - zahtevne strok. naloge
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Optimalni genetski prispevki (2)
• Nadzor nad inbridingom preko omejevanja
sorodstva v skupini

K = 0.5 * (c' Ac )
K = C P + ∆F (2 − C P )

A – matrika sorodstva
Cp – povpr. sorodstvo v sedanji populaciji
∆F – ciljna stopnja inbridinga

• Optimum za c, ki maksimira G preko obj. funkcije
H = c' aˆ − λ0 (2 K − c' Ac ) − λ (c' Q − r )
λo, λ – Lagranževi množitelji

12.2.2020
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Optimalni genetski prispevki (3)
• Z obj. funkcijo dobimo:
c = A −1 (aˆ − Qλ ) / 2λ0
• Iz omejitve za K sledi:
2
0

λ =

aˆ ' A −1 − A −1Q Q 'A −1Q


(
)−1 Q 'A −1 aˆ
−1
8 K −1'(Q 'A −1Q ) 1

• Sam postopek iskanja OGP – iterativen

12.2.2020
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F in delež genov sattleschwein v populaciji KP
27 %
7.3 %

Leto 2019:

∆F ~ 1%
Ne ~ 51
AR ~ 14 %

12.2.2020
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Genetska struktura KP

Krškopoljski prašič

3 skupine KP

Satelschwein

Slovenski
mesnati
landras

Ločeni skupini

Na osnovi mikrosatelitov primerjali:
63 živali KP, 7 sattelschwein,
16 slovenski mesnati landras (55)
12.2.2020
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Živeča populacija KP: vplivni predniki

♂
En merjasec 12 % v skladu genov
6 prednikov 51 % v skladu genov
26 prednikov 90 % v skladu genov
Neenakomerna zastopanost!

9.12.2016
12.2.2020

♀

Stanje
in izzivi v- zahtevne
selekciji domačih
živali
Izobraževanje
strok. naloge
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Nadaljevanje …
• Genetsko vrednotenje pri KP pripravljeno
• Uvedba metode OGP – ni brez težav
 Ne-pravočasno pošiljanje podatkov
 Populacija se povečuje (±)
 Shema parjenja: uporaba AI omejena, ni vsak
merjasec razpoložljiv povsod, za mladice ne vemo,
ali so (bodo) odbrane …
 Vsak rejec – svoja selekcija?
„slovenska interpretacija“ EU zakonodaje
12.2.2020
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Skupna plemenska vrednost
S - kupna
P - riljubljena
V - eja

Kaj pomeni
SPV?

Milena KOVAČ, Špela Malovrh
Univerza v Ljubljani

Skupna plemenska vrednost
Agregatna genotipska vrednost
Selekcijski indeks (TMI)
Napoved skupne
plemenske
vrednosti

^
^
T = wT â*= wT CV-1(y - Xβ)

Bio-ekonomske
teže
Napovedi plemenskih
vrednosti za selekcionirane
lastnosti

Fenotipska
varianca

Opazovanje, očiščeno
sistematskih vplivov

C = cov(a*, yT)
Genetska kovarianca med merjenimi in
gospodarsko pomembnimi lastnostmi

1

Selekcijski indeks –
skupna plemenska vrednost
(delno)
sorodstvo

Selekcijski indeks

●

TMI = w'Gay V-1 (y - Xβ)

Odstranitev znanega
prispevka
primerjalnih skupin

Skupna plemenska vrednost

●

^ = w'â
SPV = w'Gay V-1 (y – Xβ)
Odstranitev
ocenjenega prispevka
primerjalnih skupin

sorodstvo

Enolastnostne analize
Lastnost 1

EMMM

NPV 1

kg

Lastnost 2

EMMM

NPV 2

%

:
:

:
:

SPV

Lastnost t
:
:

EMMM

NPV t
:
:

Lastnost s

EMMM

NPV s točk

mm

2

Lastnost 1
Lastnost 2
:
:
Lastnost t
:
:

Metoda mešanega modela

Večlastnostne analize

Lastnost s

NPV 1

kg

NPV 2

%

:
:
NPV t
:
:

SPVm
mm

NPV s točk

tudi kombinacija eno- in večlastnostnih modelov

Bio-ekonomske teže
•

•

•

Določitev ekonomskega pomena posamezne lastnosti
Lastnost, ki ni gospodarsko pomembna, ima ekonomsko
težo 0
Nekaterim lastnostim težko določimo ekonomsko težo in
določimo biološki pomen

•

Lahko so različne pri

•

različnih usmeritvah in kakovosti produktov

•

različnem izboru lastnosti

•

različnih sistemih reje (ekološka, konvencionalna reja)

•

...
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Lastnost 1
Lastnost 2
:
:
Lastnost t
:
:
Lastnost s

Metoda mešanega modela

Skupne plemenske vrednosti
za različne namene
NPV 1

kg

NPV 2

%

SPVf

:
:
NPV t
:
:

SPVm
mm

NPV s točk

SPVkup.

(krojenje podmladka)

Skupna plemenska vrednost

SPVf

= Σwfi × âi

Dve ali več usmeritev
znotraj rejskega programa

SPVm = Σwmi × âi
SPVk1 = Σw1i × âi

Za kupca specifične
skupne plemenske vrednosti

SPVk2 = Σw2i × âi
Vse ven

4

Prikazovanje skupnih plemenskih
vrednosti

SPV ~ N (0, 1)

SPV ~ N (0, 6)

SPV ~ N (100, 6)

Objava skupne plemenske vrednosti
•

»Neobdelana« skupna plemenska vrednost je lahko

•

Pozitivna (nadpovprečna)

•

Negativna (podpovprečna)

•

•

•

•

Narediti jo razumljivo, »prikupno«
da jo bodo rejci uporabili
Lahko popravimo povprečje, da so vrednosti večje
Lahko spremenimo predznak, ker se lepše vidi, če se
genetski trend povečuje
Lahko poskrbimo, da razlike povečamo

5

Skupna plemenska vrednost

Zakaj rabimo
SPV?

S – ortiramo in
P – rodamo čisto
V - se
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Uvajanje genomske selekcije v
naše populacije
Klemen Potočnik in Barbara Luštrek
Ljubljana, 13. in 14.2.2020

Teme
 Število genotipiziranih živali
 Nacionalni in mednarodni obračuni po pasmah
 Možnosti – potrebe po spremembah rejskih programov
 Zaključek
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Število genotipiziranih živali

Aktualno stanje obračunov - RJ
• Nacionalni obračun
• Klasični vse živali, ki so povezane z meritvami – kontrolo v Sloveniji
• Bikov 816 (2 047)
• Krav 58 803 (73 406)

• Genomski razširjeni ssGBLUP – v razvoju, referenčna populacija?
• Relativno veliko uporabnih informacij prek Interbull-a

• Mednarodni obračun
• Klasični - MACE 381 (11 233)
• Genomski - InterGenomics 592 (34 474) + 1 606 ženskih živali DGV
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Aktualno stanje obračunov - ČB
• Nacionalni obračun
• Klasični vse živali, ki so povezane z meritvami – kontrolo v Sloveniji
• Bikov 1 227 (4 455)
• Krav 199 969 (239 615)

• Genomski razširjeni ssGBLUP – v razvoju, referenčna populacija?
• Relativno malo uporabnih informacij prek Interbull-a

• Mednarodni obračun
• MACE 575 (157 070)
• IG – HOL – testni obračun v testu

Aktualno stanje obračunov - LS
• Nacionalni obračun
• Klasični vse živali, ki so povezane z meritvami – kontrolo v Sloveniji
• Bikov 1 415 (3 887)
• Krav 174 700 (208 454)

• Genomski obračun – skromno število genotipiziranih živali

• Mednarodni obračun
• MACE 645 (33 543)
• Genomski na populaciji DEA ~ 500 (90 % biki)
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Kaj pomeni uvedba GS za RP
• Sheme mladi – čakajoči – testirani bik NI več  le še TESTIRANI biki
• Potencialna bikovska mati - BM NI
• Sprememba RP
Kaj

več

Biki

Odbira za genotipizacijo

Krave

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
Uporaba plemenjaka/ice
Organizacija dela

SSI + pragovi ? (bolezni, kazeini, …) + sorodstvo na osnovi genoma
Ob spolni zrelosti

Kot BM ali donorko - ET?

OC – alternativna vzreja

TP – genomski center - rejci

“Mono“ genske lastnosti

 Dedne bolezni
 Kapa kazein
 Beta kazein

Selekcija na osnovi
praga

 Beta – laktoglobulin
…
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Primer kapa kazein
• ‚brezplačna lastnost‘ na SNP čipu, že zelo dolgo obvezna za plemenske bike
• Stanje pri RJ
•
•
•
•

10 od 18 bikov v katalogu bikov za 2020 ima genotip AB
44% bikov je BB
V 28 % bodo prenesli alel A, če bodo enakomerno uporabljeni
V ITA populaciji je frekvenca B alela preko 90%

• Stanje pri ČB
• 5 bikov (15%) od 34 je nosilcev alela E
• Več kot 7 % potomk bo ‚dobilo‘ E alel, če bodo enakomerno uporabljeni

• Stanje pri LS
• 2 bika BB, po 12 bikov AB in AA
• če bodo enakomerno uporabljeni, bodo prenesli B elel v 30%, sicer A alel

Kaj si bomo zapomnili
• Uvedba genomske selekcije
• Smiseln je prilagojen pristop k izvajanju rejskih programov
• Vsa teleta so potencialno plemenske živali – vzrejališča?!
• Bolj intenzivno razmnoževanje najboljših telic – IVF – ET
• Iskanje telet za genotipizacijo je učinkovitejše od odbire BM

• Monogenske lastnosti
• V primeru vključitve je potrebno dosledno izvajanje selekcije

• Preverjanje porekla na osnovi SNP
• Namesto SNP panela ali MS za preverjanje porekla – selekcijski SNP čip
• Hkrati tudi za preprečevanje parjenja v sorodstvu

5
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HVALA ZA POZORNOST!
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Gensko urejanje

Janez Jenko in Jana Obšteter
Ljubljana, 13. 2. 2020

Selekcija


Genetsko izboljševanje populacij
−







Odbira najboljših posameznikov

Kvantitativne lastnosti
−

Veliko vzročnih lokusov

−

Majhen učinek

Konvencionalne metode: počasna sprememba
frekvence alelov (nizka stopnja rekombinacije)
Alternativa = promocija alelov z genskim
urejanjem (PAGE)
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Gensko urejanje









Tehnika za odstranjevanje /
dodajanje / zamenjavo DNA
Dvojni prelomi DNA v tarčni sekvenci
Lahko brez vnosa eksogenega genetskega
materiala
Lahko ustvarimo trajne in dedne spremembe

Gensko urejanje - zgodovina








Najprej naključne spremembe: inducirana
mutageneza
Prvo urejanje genoma sesalcev: 1980 (miš),
netarčno
Tarčne tehnike:


homologna rekombinacija



specifične nukleaze (ZFN, TALEN)



CRISPR-Cas9 sistem

Vendar: nizka učinkovitost, urejanje izven tarč
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Gensko urejanje - selekcija


Komplement selekciji



Monogenske / kvalitativne lastnosti:
−

Dvojna omišičenost, gen miostatin (govedo, ovce,
prašiči)

−

Brezrožnost, “polled” lokus (govedo)

−

Odpornost na PRRS (prašiči)

Gensko urejanje v praksi
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Gensko urejanje - selekcija


Komplement selekciji



Monogenske / kvalitativne lastnosti:



−

Dvojna omišičenost, gen miostatin (govedo, ovce,
prašiči)

−

Brezrožnost, “polled” lokus (govedo)

−

Odpornost na PRRS (prašiči)

Kvantitativne lastnosti
−

PAGE




Povečanje frekvence želenih alelov
Neodvisno gibanje vzročnih lokusov
Koliko mest moramo urediti?

Promocija alelelov z genskim urejanjem
QTN 1

QTN 2

Genetska vrednost

2 kopiji materinega
kromosoma

+3

-1

+2

+3

-1

+2

2 kopiji očetovega
kromosoma

-1

+2

+1

-1

+2

+1

Prekrižanje
+3

-1

+2
+3
Promocija alelov
z genskim
-1
-1
urejanjem: -1PAGE +2

+2
+5

+3

+2

+5

+3

+2

+5

+3

+2

+5

+3

+2

+5

-2
+1

+3

-1

+2

-1

+2

+1

+3

-1

+2

-1

+2

+1
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Zahteve in omejitve
Odkritje vzročnih mest

Genotipiziranje /
Sekvenciranje milijonov
posameznikov bo omogočilo
odkritje mnogo vzročnih
mest z značilnim vplivom na
fenotip(e)

Ta vzročna mesta
bodo kandidati za
PAGE

GS

Simulacija




Kompleksna lastnosti, 10,000 vzročnih mest
Urejanje vseh 25 bikov, najboljših / najslabših
10 bikov, najboljših 5 bikov
−

Urejanje na 1 / 5 / 10 / 20 / 50 /100 mestih
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Urejanje vzročnih mest
Genotip
bika
alel 1 alel 2

Absolutni vpliv

QTN 1
QTN 2
QTN 3
QTN 4
QTN 10,000

A
A
B
B

B
A
B
B

A

A

Urejanje
1
urejanje

Urejen
genotip bika

A
A
B
B

A
A
B
B

A

A

Kandidati za urejanje

A – želeni alel
B – neželeni alel

Urejena vzročna mesta

Genetski napredek – urejanje bikov
Urejanje vseh 25 odbranih bikov
Genetski
napredek (od
generacije 0)

Genetski
napredek

Uredimo:0

(od
generacije -20)

20 mest
10 mest
5 mest
1 mesto
Genomska selekcija
brez urejanja
Generacija
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Genetski napredek – urejanje bikov
Urejanje na 25 mestih
Genetski
napredek (od
generacije 0)

Genetski
napredek

Uredimo:0

(od
generacije -20)

Vseh 25 bikov
Najboljših 10 bikov
Najslabših 10 bikov
Genomska selekcija
brez urejanja
Generacija

Genetski napredek – urejena mesta / generacijo
Urejanje 500 mest na generacijo
Genetski
napredek (od
generacije 0)

Genetski
napredek

Uredimo:0

(od
generacije -20)

Vseh 25 bikov
Najboljših 5 bikov
Genomska selekcija
brez urejanja

Generacija
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Zaključki
• Gensko urejanje spremeni / doda / odstrani zaporedje
nukleotidov
• PAGE:
−
−
−

Je komplement selekciji za kvantitativne lastnosti
Poveča frekvence alelov
Omogoči neodvisno gibanje vzročnih lokusov

• Prisotno tveganje: urejanje izven tarč
• Uporaba v praksi: veliko podatkov in dobre tarče
• “klasična” selekcija bo ostala metoda izbire za
neodkrita vzročna mesta

Genomska selekcija
•
•
•
•

Poveča genetski napredek za težko
merljive lastnosti in lastnosti z nizko
heritabiliteto
Poveča točnost plemenskih vrednosti
za mlade živali brez lastnih fenotipskih
vrednosti
Skrajša generacijski interval
Poveča intenzivnost selekcije (več
živali lahko testiramo)
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Novosti pri selekciji prašičev

Milena KOVAČ, Špela Malovrh
Univerza v Ljubljani

Selekcijska piramida
Tropasemsko
MATERE
križanje
A

B

razmnoževanje
čistih pasem
razmnoževanje
staršev križancev
A x B
prireja
tropasemskih
pitancev

Plemenski prašiči

nukleus

OČETJE

(A x B)

C

x C

1

Selekcijska piramida - novejše
Super nukleus

MATERE
A

B

Plemenski prašiči

nukleus

OČETJE

razmnoževanje
čistih pasem
AxA
BxB
razmnoževanje
staršev križancev
A x B
prireja
tropasemskih
(A x B)
pitancev

Preizkus v pogojih reje

Tropasemsko
križanje

C

CxC

x C

Zatečeno stanje SloHibrid
Trajanje pitanja
Debelina hrbtne slanine

MMM

Štev. živorojenih pujskov
Interim obdobje
Dolgoživost

MMM

NPV 1
NPV 2
NPV 3
NPV 4
NPV 5

Štev. funkcionalnih seskov

MMM

NPV 6

€

SPV
4 – glede
na namen

MHS
Lastnosti zunanjosti

2

Kriteriji v majhnih populacijah
SPV

Manj kot 5 %

Lastnosti zunanjosti
MHS
Sorodstvo
Uvoz

+
+

D

<D

?

DO
T

Preizkus mladic
• Obdobje: od rojstva do ~120 kg 100 kg
• Oskrba: »standardizirana« znotraj reje
● V primerjalni skupini hkrati vsaj 10 mladic istega genotipa
● Primerjalno skupino lahko dopolnimo s kastrati (>10 živali)
● Skupinska uhlevitev, ločeno od pitancev, prašičev drugega
spola, genotipa ali starostne skupine
2
● Talna površina: 0,65 m + 20 % ali več
● Krma ni predpisana
● Stimulacija spolne zrelosti z merjascem od 160 dni dalje
• Meritve:
● Rojstna masa, število funkcionalnih seskov
● Masa pri naselitvi v preizkus (~30 kg)
● Telesna masa, debelina hrbtne in stranske slanine
● Število funkcionalnih seskov, ocena zunanjosti

3

Masa, starost in dnevni prirast- mladice

Preizkus merjascev v pogojih reje
• Obdobje: od rojstva do ± 100 kg
• Oskrba: standardizirano med rejci
V primerjalni skupini hkrati vsaj 10 merjascev istega genotipa
● Lahko dopolnimo obseg s kastrati (> 10 živali)
● Skupinska uhlevitev. ločeno od pitancev, prašičev drugega spola ali
genotipa
2
● 1 m talne površine/žival ali več
● Predpisana sestava krme, krmljenje po volji

●

• Meritve:
Tehtanje ob rojstvu, odstavitvi, naselitvi v preizkus in nato vsakih 14 dni
● Pri zadnjih dveh tehtanjih merimo debelino hrbtne in stranske slanine
● Število funkcionalnih seskov ob rojstvu in koncu preizkusa
● Ob zaključku preizkusa: število ocena zunanjosti
● Meritev debeline (površine) hrbtne mišice
●

• Med preizkusom vzorec za genetske teste

4

Preizkušnja plodnosti
• Gospodarnost prireje se povečuje s
številom odstavljenih pujskov na svinjo letno
• Lastnost
● Velikost gnezda (število živorojenih pujskov na gnezdo)
● Rednost reprodukcije (dolžina interim obdobja pri
prvesnicah)
● Dolgoživost svinj (verjetnost preživetja 2. prasitve)
● Starost ob 1. prasitvi
● Peri- in postnatalne izgube
● Rojstna masa pujskov
● Dedne napake
● Število preživelih pujskov na 5. dan
• Problemi: zamik pri pošiljanju podatkov
in doslednosti zapisa

Velikost gnezda
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Nove lastnosti
Konverzija krme v skupini
Obnašanje pri krmljenju
Štev. živih pujskov na 5. dan
Preživetje, izgube
Materinske lastnosti
Starost ob prvi prasitvi
Slepi seski
Ocena nog in spolnih organov
Dedne napake
Klavne lastnosti
Lastnosti kakovosti mesa

Kaj moramo storiti?
- meriti, šteti, ocenjevati
- imeti opremo
- posredovati v obdelavo
- izvajati preizkus

Agresija
Robustnost

Nove metode in genetski napredek
Rejci v
sodelovanju
s službami

100 %
90 %

Rejec sam
30 %
0%

60 %

Genomska
selekcija

+ sorodniki (BLUP)

Lastni preizkus

Odbira po izgledu

Odbira brez informacij
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Konec zbiranja

Podatki iz vseh rej
- preizkusa mladic
- preizkusa merjascev
- preizkus sorodnikov
- plodnosti
- seski + tetov.

Ponedeljek

Kontrola
in
popravki

torek

Začetek obdelave MMM
izračun SPV,
razvrščanje,
Določanje kakovostnih razredov
Objava rezultatov

Urnik napovedi PV

sreda četrtek

petek

Uvozi
Načrtni

Kampanjski

– Izbor

izvora

– Priložnostni

– Izbor

po zadnji NPV

– Dokument

nakup

iz spleta

– Karantena

– Brez

karantene

– Načrt

– Brez

preizkusa z načrtom

– SLO

preizkusa

– NPV

– Primerjava

– ??

z domačimi

NPV

– Tuje

je vse boljše

Oddaljenost v km
ni oddaljenost
v pogojih reje!
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Tuji standardi pri vzreji plemenskega
podmladka

Zaključki
●

Selekcija se začne in konča z rejcem v hlevu

●

Uspešnost selekcije je odvisna od
–

Kakovosti preizkusov, vestnosti meritev ...

–

Zamika pri prenosu podatkov

–

Kakovosti in možnosti logične kontrole podatkov

–

Dobro izbranih statističnih metod in drugih metod

–

Uporabe skupne plemenske vrednosti pri odbiri
živali

–

Rejcev, ki delajo v isto smer

8

11.2.2020

Afriška prašičja kuga
Povzeto po:
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_zivali/bolezni/afriska_prasicja_
kuga
Andrej Kastelic, KGZS-Zavod NM, 13. in 14.2.2020

Klasična prašičja kuga na Hrvaškem 2006/2007
• do 20. julija pogin 15 prašičev, 40 usmrtitev na petih kmetijah v Borovem in Lipovači
(Vukovarsko-srijemska županija)
PAŠA NA PROSTEM
• 25. julija usmrčenih 768 prašičih na 48 kmetijah v Borovu, Lipovači, Trpinji in Bršadinu,
Ministrstvo za poljedelstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Hrvaške pričakovalo zaključek
epidemije
PRENOS
• 1. september pogin 17 prašičev, 155 usmrtitev v Belem Brdu (Osječko-baranska županija), ena
kmetija
PREMIK ŽIVALI
• 23. september v Borovu je bilo usmrčenih 346 prašičev, v Belem Brdu 124
PRENOS
• 21. oktober kuga na farmi Prkos med Daljem in Erdutom v Osječko-barans. županija 3600
prašičev ena farma, usmrtitev 7 dni
ELEKTRIČARJI
• 28. oktober usmrtitev 4 prašiči v kraju Selo ob Sisku

OSTANKI HRANE

• 16. november evtanazija 5700 prašičev v Lipovači, drugem delu farme Prkos – Lipovača,
skupno v petih mesecih 11.000 prašičev
PRENOS
• 23. novembra je bila potrjena klasična prašičja kuga tudi na kmetiji s 34 prašiči v Turanj pri
Karlovcu.
OSTANKI HRANE
• 1.3.2007 je bila kuga potrjena ponovno v Vukovarju, Međimurju in Varaždinu

• 8.3.2007 je bila potrjena svinjska kuga na Hrvaškem v Volčičevem, dobrih 500 m od
Slovenske meje. V okuženo trikilometrsko območje spadajo tudi kraji v Sloveniji
severno od Župelevca s 112 kmetijami (2000 prašičev), v rizičnem območju 10 km
pasu okoli žarišča pa je 550 slovenskih kmetij.
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SLIKE HR TV

Afriška prašičja kuga (APK) v primerjavi z KPK
Cepiva ni!
Razkužilo Ecocid S
3% koncentracija 15 minut (30 g / l)
Inaktiviramo ga z:
-vročino:
pri 56 ̊ C / 70minut,
pri 60 ̊ C / 20 minut,
-virus je občutljiv na eter in kloroform,
-na natrijev hidroksid v razredčitvi 8:1000 (30 minut),
-hipoklorid - 2,3 % klorid (30 minut),
-formalin v razredčitvi 3:1000 (30 minut),
-3 % ortofenilfenol (30 minut) in
-na jodove spojine.
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Bolezen je navedena v Pravilniku o bolezni živali UL RS 81/2007
in 24/2010.
Spada med OBVEZNO prijavljive bolezni,

OB POJAVU ZNAKOV NAJ LASTNIK PRAŠIČEV TAKOJ POKLIČE SVOJEGA VETERINARJA!
Zaposleni v javni službi naj takoj pokliče svojega nadrejenega,
nadrejeni obvesti UVHVVR ali Inšpekcijo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
(IVHVVR)!
Ob odhodu s kmetije naj izvede vse potrebne ukrepe, da ne prenese bolezni
- na druge kmetije
- domov

Poti okužbe z APK
• Vir so lahko divje svinje in prašiči
• Prašiči se okužijo tudi s termično neobdelanim
mesom okuženih prašičev
• Možnost prenosa tudi preko glodalcev, klopov
• Vozila, škornji, oprema (pomembno razkuževanje pred
vstopom v prašičje reje – dezbariere)
• Ni učinkovitega zdravljenja ali vakcinacije
• Arbovirus, družina Asfarviridae
• DNA virus, z ovojnico

– v manj kot dnevu od
okužbe že poteče replikacija virusa
v gostitelju

• visoko nalezljiv
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O APK

Povzročitelj
Bolezen povzroča virus Afriške prašičje kuge, ki spada med DNA viruse, v rod Asfivirus.
Inkubacijska doba
Od časa okužbe, do pojava kliničnih znakov ponavadi preteče 3 – 15 dni, v akutni obliki le 3 – 4 dni.
Značilnosti bolezni
Gre za zelo nalezljivo bolezen (VIRUS PA MORA PRITI V GOBEC PRAŠIČU), ki lahko prizadene prašiče (domače
in divje) vseh kategorij in starosti. Klinični znaki niso specifični, vendar pa lahko na podlagi neobičajne visoke
stopnje pogina med prašiči vseh kategorij posumimo na APK. Bolezen je podobna Klasični prašičji kugi (KPK).

Oblike APK
Pri HITRI (perakutni, akutni) obliki se lahko pojavijo naslednji klinični znaki:
• nenaden pogin, brez očitnih znakov,
• povišana telesna temperatura (40,5 - 42°C),
• rdečina po koži – vršički ušes, repa, spodnjih delov okončin, deli prsi in
trebuha,
• zmanjšan apetit, apatičnost, cianoza, motnje v koordinaciji, ki se pojavijo v
24 – 48 urah pred poginom,
• bruhanje, driska (včasih krvava) in izcedek iz oči
• pogin v 6 – 13 dneh, včasih v 20 dneh,
• abortusi in
• smrtnost včasih 100%.

4
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Oblike APK
• Za POČASNO (subakutno) obliko je značilen milejši potek kot pri
akutni obliki. Poginjajo predvsem mlajše živali. Do pogina ali
ozdravitve pride v 3 – 4 tednih.
• Za KRONIČNO obliko so značilne respiratorne težave in abortusi,
smrtnost je nizka.

Zatiranje APK
Cepljenje proti APK
• Zaenkrat cepivo ne obstaja. Najboljša ukrepa sta preventiva in v primeru izbruha bolezni
predpisani ukrepi (prijavljanje, poročanje, izolacija in takojšnje pobijanje prašičev na okuženih
gospodarstvih).
• Zdravljenja ni.
Postopek ob sumu
• V primeru kliničnih znakov, značilnih za APK, je imetnik živali dolžan nemudoma obvestiti svojega
veterinarja, ki bo ukrepal v skladu s predpisi.
• Poročanje o sumu je obvezno!
Nadzor nad APK v Sloveniji
• Aktivni in pasivni nadzor UVHVVR v populaciji domačih in divjih prašičev.
• APK spada med obvezno prijavljive bolezni.
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Virus zelo odporen
Odpornost virusa na zunanje razmere je precejšnja:
-ni posebno občutljiv na pH, saj prenese od pH 4 do pH 13.
-preživi 11 dni v blatu (sobna temperatura),
-1 mesec v umazanih prašičjih boksih,
-70 dni v krvi na lesenih deskah (ko živali krvavijo),
-15 tednov v razpadajoči krvi,
-18 mesecev v krvi, ki je shranjena na 4ºC.
Še bolj grozljiva je preživitvena sposobnost virusa v mesnih proizvodih in ostane
kužen za prašiče:
-15 tednov v ohlajenem mesu,
-300 dni v zorjenih pršutih,
-15 let v zamrznjenih trupih.
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Ukrepi v Sloveniji
• Pregled in posodobitev načrta
ukrepov
• Priprava navodil za
•
•
•
•

Rejce
Lovce
Prevoznike
Obiskovalce….
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Situacija APK v EU v obdobju
2014 - 2016

• APK pri domačih prašičih
Država

Prijavljenih izbruhov
(2014 – 2016)

ESTONIJA

24

ITALIJA

79

LATVIJA

45

LITVA

38

POLJSKA

23

Skupna vsota

209

Pojavi APK pri domačih prašičih (1. 1. 2014 – 31. 12. 2016)
Države EU
Regije s prijavljenimi primeri/izbruhi

Situacija APK v EU v obdobju
2014 - 2016
• APK pri divjih prašičih
Država

Prijavljenih primerov
(2014 – 2016)

ESTONIJA

1.816

ITALIJA
LATVIJA

312
1.765

LITVA

459

POLJSKA
Skupna vsota

163
4.515

Pojavi APK pri divjih prašičih (1. 1. 2014 – 31. 12. 2016)
Države EU
Regije s prijavljenimi primeri/izbruhi
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Primeri APK v letu 2017
(do 31. 12. 2017)
• Primeri APK v letu 2017
• 265 pri domačih
• 3.988 pri divjih
• Izbruhi, najbližji Sloveniji
•

•

Češka
•

Divji prašiči

•

Oddaljenost 295
km

Romunija
•

Domači prašiči

•

Oddaljenost 500
km

Pojavi APK v letu 2017 (do 31. 12. 2017)
Države EU
Divji prašiči
Domači prašiči

Primeri APK v letu 2018
(do 23. 4. 2018)
• Primeri APK v letu 2018
• 35 pri domačih
• 2.386 pri divjih

Pojavi APK v letu 2018 (do 23. 4. 2018)
Države EU
Divji prašiči
Domači prašiči
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Primeri APK v letu 2018
(do 24. 5. 2018)
• Primeri APK v letu 2018
• 40 pri domačih
• 2.750 pri divjih

Pojavi APK v letu 2018 (do 24. 5. 2018)
Države EU
Divji prašiči
Domači prašiči

Primeri APK v letu 2018
(do 19. 6. 2018)
• Primeri APK v letu 2018
• 109 pri domačih
• 2.989 pri divjih

Pojavi APK v letu 2018 (do 19. 6. 2018)
Države EU
Divji prašiči
Domači prašiči
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Primeri APK v letu 2018
(do 30. 7. 2018)
• Primeri APK v letu 2018
• 674 pri domačih
• 3.570 pri divjih

Pojavi APK v letu 2018 (do 30. 7. 2018)
Države EU
Divji prašiči
Domači prašiči

Primeri APK v letu 2018
(do 26. 8. 2018)
• Primeri APK v letu 2018
• 987 pri domačih
• 3.843 pri divjih

Pojavi APK v letu 2018 (do 26. 8. 2018)
Države EU
Divji prašiči
Domači prašiči
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Ecocid S je razkužilo za APK
Ecocid S ima poseben način učinkovanja, ki uniči virus APK:
• Kalijev peroksimonosulfat učinkuje tako na ovojnico, kot tudi na jedro
• Optimalna učinkovitost v kislem okolju
• Surfaktant zagotovi kontakt s površino virusa in uniči lipidni sloj virusa
• Organske kisline povečajo antivirusno aktivnost
• Puferski sistem omogoči učinkovitost v terenskih pogojih

Ecocid S
3% koncentracija, delovanje 15 minut (30 g / l)
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Predlog preventive za javne uslužbence v
živinoreji – dokler ni potrjenega primera
• Hlev z govedom, kontrola prireje mleka*

• Ob vstopu: čista obutev, razkužiti z Ecocidom
• Ob izstopu: očistiti obutev in jo razkužiti z Ecocidom

• Hlev z govedom, označevanje, ocenjevanje prvesnic,…*
• Ob vstopu: čista obutev, razkužiti z Ecocidom ali škornje za enkratno uporabo
• Ob izstopu: očistiti obutev in jo razkužiti z Ecocidom, če niso uporabljene škornje za enkratno uporabo

• Hlev s prašiči,…*

• Ob vstopu: čista obutev in oblačila**, obutev razkužiti z Ecocidom, namestiti škornje za enkratno uporabo
• Ob izstopu: očistiti obutev in jo razkužiti z Ecocidom
• Upoštevati morebitne dodatne zahteve kmeta

* Uporaba škorenj za enkratno uporabo je na spolzki površini smrtno nevarna. Zato uporaba ni
zahtevana v hlevih z govedom. Namestitev in uporaba le na suhi površini, nikakor na snegu in
ledu ter strmem in vlažnem pobočju!
** zaščitna oblačila je potrebno prati pri temperaturi najmanj pri 56 ̊ C / 70minut, pri 60 ̊ C / 20
minut, transport čistih in umazanih oblačil v vrečkah, ki se zavržejo

Preventiva javnih uslužbencev v živinoreji –
ko je potrjen primer

• PRAVLA DOLOČI UVHVVR
• Območje omejenega gibanja – nadzor vojske
• Nadzorovano območje – ravnati po navodilih UVRVVH
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Zaključki

• Ali je virus afriške prašičje kuge v Sloveniji?
• Virusa ni nikjer v Evropi
• Virus je v Evropi, lahko je tudi že v Sloveniji, ravnati moramo preventivno
• Virus ni nevaren za človeka, zato se me ne tiče

• Kaj moramo storiti, da APK ne prinesemo k domačim prašičem?

ZATO NE KUPUJTE mesa iz kombijev, kjer ni jasnega izvora
mesa, da ne raztrosite bolezni po naši državi!

Tipična→
rdeča ušesa
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Rastni performans lokalnih
pasem prašičev
Marjeta ČANDEK-POTOKAR, Nina
BATOREK LUKAČ, Urška TOMAŽIN,
Martin ŠKRLEP, Rosa NIETO

Vsebina odraža stališče avtorjev in Agencija Evropske unije ni odgovorna za
uporabo informacij, ki jih vsebuje.

& TREASURE konzorcij

The content reflects only the author’s view and the European Union Agency is
not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Rastnost lokalnih pasem
preučevanih v projektu TREASURE
=> „ohranjeni fenotip“
Viri podatkov:
razpoložljivi viri - novejši, ne zgodovinski
• članki, disertacije, kongresni prispevki;
• neobjavljeni podatki partnerjev/rejskih združenj;
• podatki, zbrani v poskusih projekta TREASURE;

DOI: 10.5772/intechopen.83749

• Reprodukcijske lastnosti
• Rastni performans
• Telesna sestava, klavne lastnosti
• Kakovost mesa in maščobe
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Metodologija in omejitve
METODOLOGIJA

OMEJITVE
•
•

•

velike razlike med študijami glede
(končne) teže in krmljenja
kakovost razpoložljivih informacij
zelo raznolika pri različnih pasmah
(konzumacija in hranilna vrednost
krme redko podani) = > problem
za analizo in oceno

• podatki dovolj kvalitetni za
modeliranje rasti z InraPorc® v
primeru 9 pasem
Mangulica, Moravka, Iberico, Alentejano, Cinta Senese,
Basque, A.Calabrese, Bísara, Krškopoljski p.

le manjši del študij dejansko
omogočil oceno rastnega
potenciala; večina študij odraža
praktično uporabo

Konzumacija
•

• preprosta, opisna statistika

Prirast => odvisen od oskrbe
z energijo in hranili

Podatki o konzumaciji so relativno redki

2
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Konzumacija (kg/prašiča/dan)

• Zgodnje faze rasti – poročane
vrednosti v okviru teoretičnih za
ad libitum
• Pozne faze pitanja – poročane
vrednosti pod teoretičnimi za ad
libitum
• Najvišje vrednosti kažejo na to,
da imajo lokalne pasme večjo
zmogljivost zauživanja kot
selekcionirane
Teoretična ad libitum ( NRC, 1998)

Prirast (g) v laktaciji
206 g/d (101 – 363)
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Prirast (g) po odstavitvi (do ≈ 30 kg BW)
354 g/d (192– 417)

IBR (ad libitum): krmilo z 201 g (ideal) SB/kg SS …. 416 g/d prirast
Conde-Aguilera et al. 2011

Daily gain (g) in fattening phase I (≈ 30-60 kg BW)
474 g/d (342– 855)

IBR (0.95×ad libitum): Krmilo z 129 g (ideal) SB/kg SS …. 559 g/d prirasta
Nieto et al., 2002
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Prirast (g) v pitanju (≈ 60-100 kg BW)
503 g/jour (334– 689)

IBR (0.95×ad libitum): Krmilo z 95 g (ideal) SB/kg SS …. 854 g/d prirasta
Barrea et al., 2007

Prirast (g) v pitanju (> 100 kg BW)
569 g/d (322– 730)

IBR (0.95×ad libitum): Krmilo z SB:ME ratio (4.82 g/MJ) … 918 g/d prirasta
García-Valverde et al., 2008
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Povzetek
• Malo podatkov za krmljenje po volji,
ki omogoča oceno potenciala rasti

• Specifičen način reje – Iberico/Alentejana
Pozicija pasme glede na prirast v zgodnjem in poznem obdobju rasti
Čandek-Potokar et al. 2019. Analytical Review of Productive Performance of
Local Pig Breeds. IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.84214.

Modeliranje rasti z InraPorc®
!! PRVA OCENA IN PRIMERJAVA
Modeliranje omogoča oceno
• Nalaganja beljakovin
• Izračuna indikatorja zgodnje/pozne zrelosti
• Potreb po beljakovinah (Lys)
• Učinkovitosti (Energija, N)
Kalibracija (parameterizacija s funkcijo Gompertz) z uporabo
podatkov iz poskusov TREASURE oz. objavljenih raziskav

Omejitve
• Rezultati so se izkazali kot „odvisni od
raziskave„
• Zanesljivost podatkov?? ; ad libitum ??
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Nalaganje energije in proteinov

• Večji del energije za
nalaganje maščob =>
velik potencial za
nalaganje maščob
• Pomembne razlike med
pasmami

Nalaganje proteinov potrebe

PDm sorazmeren prirastu

PDm 41-116 g SB/d;
• Iberico 71 g/d (Barrea et al., 2007)
• PDm za moderne pasme 130-166 g/d
(Vautier et al., 2013)

• lokalne pasme imajo manjši potencial za
nalaganje proteinov
• razlike med lokalnimi pasmami so velike
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Indikator zrelosti
(zgodnje/pozne)

Bgompertz 0.0024-0.0183/d
Bgompertz za moderne pasme 0.0129-0.0256/d (Vautier et al., 2013)
• lokalne pasme imajo manj intenzivno, a persistentno rast
• velike razlike med njimi

Zaključek
•

Rezultati raziskave odražajo heterogenost sistemov reje (in
prehrane)

•

Rastnega potencialov lokalnih pasem ne poznamo dobro,
prav tako ni optimalno izkoriščen

•

Za optimizacijo pitanja je potrebno poznavanje njihovih
prehranskih- raziskave

Lokalne pasme so bolj zgodaj zrele in imajo bistveno manjše
potrebe po proteinih v obroku kot moderne pasme.
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Hvala za pozornost

Vsebina odraža stališče avtorjev in Agencija Evropske
unije ni odgovorna za uporabo informacij, ki jih vsebuje.
The content reflects only the author’s view and the
European Union Agency is not responsible for any use
that may be made of the information it contains.

9

12.2.2020

KAKOVOST MESA IN IZDELKOV
PRI RAZLIČNIH KATEGORIJAH
SPOLA PRAŠIČEV
Martin Škrlep, Marjeta Čandek-Potokar, Nina Batorek Lukač,
Urška Tomažin, Klavdija Poklukar

Rationale
Različne kategorije spola (moški pitanci):
• Merjaščki (nekastrirani samci) - EM
• Kirurški kastrati (kastracija v prvih 7d) - SC
• Imunokastrati (imunizacija proti GnRH, učinek enak SC) – IC
Zakaj se pojavlja/uvaja reja alternativ kirurške kastracije v EU?
• Reja EM za presno meso že stalna praksa (GB, IE, ES, PT, CY, GR)
• Kastracija brez anestezije predstavlja problem dobrobiti živali, negativen
odziv EU javnosti, aktivno lobiranje nevladnih organizacij za prepoved.
• Odziv nekaterih velikih deležnikov v prašičerejski verigi, namera o
prenehanju kastracije, povečanje tržnega deleža alternativ (predvsem EM)
• Situacija v Evropi: 60% SC (kastracija z anestezijo v CH, NO, LU, SE, DK, DE,
FI), ostalo večinoma EM (porast v FR, DE, NL – 20 do 50%)
• IC majhen delež (Evropa: 2.8%, BE 15%, + posebni sistemi reje, EM in tudi
svinjke)
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Situacija pri nas
V SLO večinoma SC brez
anestezije
Nizka (30%) samooskrba, odvisnost od
uvoza
Spremembe tržnih
deležev (EM!)
Potrebno poznati
kakovost surovine
Vpliv na primernost za
predelavo in kakovost
mesnih izdelkov

•
•

•
•
•

Vir: Backus in sod., 2018: Second progress report on alternatives to surgical
castration of pigs. https://www.boarsontheway.com/wpcontent/uploads/2018/08/Second-progress-report-2015-2017-final-1.pdf

Kategorije – splošne značilnosti
MERJAŠČKI
↑ proizvodni rezultaJ , ↑ mesnatost, ni kastracije

?

Dobrobit (↑agresija), ekonomska dobit (↑obrat živali,
↓klavna masa, potrebna kontrola vonja)
Možost pojava spolnega vonja, ↓kakovost mesa in
maščobe (→ ? izdelki)
IMUNSKI KASTRATI (pozna kastracija)
Minimalna bolečina, izkoriščanje rast. potenciala EM,
eliminacija spolnega vonja in agresije, ↑ kakovost mesa
Nevarnost avtoimunizacije, monopol nad vakcino, strah
pred odzivom potrošnikov, ↑ nalaganje maščob po V2
merjaščki
Rojstvo

(imuno) kastrati
V1 vsaj 4 tedne V2

4-6 tednov Zakol

KIRURŠKI KASTRATI (zgodnja kastracija)
Ni agresije, spolnega vonja, ugodna kakovost mesa in
maščob
Slabša konverzija, zamaščevanje, problem dobrobiti živali
(kastracija)
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Klavni trupi, zamaščenost
•

Majhne razlike v teži trupov in omišičenosti

Vir: Škrlep in sod., 2010, SloVetRes, 47:65-72

•

Zamaščenost SC > IC > EM; obratno pri mesnatosti

•

Zamaščenost pri IC se skoraj linearno povečuje s časom V2-zakol

Vir: Škrlep in sod., 2010, SloVetRes, 47:65-72

Vir: Batorek in sod., 2012, JAnimSci., 90: 4593-603

Vir: Škrlep in sod.,2012, ActaAgricSlov, S3: 247-51

Sestava maščobnega tkiva
• Nasičenost maščobe se povečuje EM > IC > SC
• PoziJvna korelacija z debelino maščobe (↑de novo sinteze)
MERJASCI
• ↑ PUFA pri isJ debelini mašč. kot pri SC (Wood in sod., 1989, LivestSci,22:351-62)
• Razlike v PUFA > 3% točke
• ↑ vode, kolagena in ↓ lipidov kot SC (Wood et al., 1982, AnimProd,35:65-74)
• maščoba mehkejša in ↓ povezana z okoliškimi tkivi
Voda, %
Lipidi, %
Proteini, %

EM
32.3
57.4
10.2

SC
23.5
69.1
7.3

Sign.
***
***
***

Sestava podkožnega maščobnega tkiva (vir: Wood

in sod., 1982, AnimProd,35:65-74)

IMUNOKASTRATI
• Sestava odvisna od razmika V2 – zakol
 3-5 tednov: IC > SC PUFA (Mackay in sod., 2014, JAnimSci, 91:395-404)
 6-8 tednov: IC ≈ SC PUFA (Tavarez in sod., 2014, JAnimSci, 92:3736-44)
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Barva in pH mesa
• Literaturni viri1 se ne strinjajo o
učinku kategorije spola
• Za pH meta-analize kažejo le
majhne razlike
• EM – nekaj indikacij za temnejšo
barvo ( bolj oksidativen
metabolizem, več agresije in
stresa pri zakolu  ? odvisnost od
predklavnih postopkov)
• IC – nekaj indikacij za svetlejšo
barvo mesa (razlog nepojasnjen,
? več IMM, ↓SVV)

1Vir: Škrlep &

Čandek-Potokar, 2018, 69th EAAP.

Sposobnost vezanja vode v mesu
• Več konsistence med viri1
• SC največja sposobnost vezave vode
• Indikacije po slabši vezavi vode pri EM,
pa tudi pri IC (naše raziskave – IC so
intermediarni)
• Razlogi nepopolno pojasnjeni,
najverjetneje razlike v oksidaciji zaradi
nenasičenih maščob.
• Razlike lahko znatne (EM>SC za 25 do
45%).

Škrlep in sod., 2019, Animals, 9, 74

1Viri: Škrlep &

Čandek-Potokar, 2018, 69th EAAP; Škrlep in sod.,
2019, Animals, 9, 74
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Trdota mesa
• Največja trdota potrjena za EM (meta analize,
individualne študije)1
• IC mehkejši od EM in nekoliko trši od SC
• Razlike lahko znatne (EM>SC za 20 do 25%)
• Razlogi:
- slabša SVV (izgube vode  oksidacija)
- manj IMM
? več veziva (EM več kolagena)
? vpliv hlajenja trupov (↓ zamaščenost EM)
? proteoliza (? mehčanje mesa z zorenjem –
↑ fragm. mišičnih vlaken pri EM)

1Viri: Škrlep &

Čandek-Potokar, 2018, 69th EAAP; Škrlep in
sod., 2019, Animals, 9, 74

Kakovost izdelkov – primer pršut
MERJASCI
• vonj po merjascu (maščobno tkivo, sušenje ne zniža)
• poškodbe trupov (medsebojna agresija)  ↓ izgled

• ↓ zamaščenost in IMM, ↓ SVV, nenasičene maščobe
- ↑ izgube pri sušenju, navzemanje soli, ločevanje tkiv
- trša tekstura, ↑ slanost, ↓sočnost, ↓ senz. kakovost
- ? pojav oksidacije/žarkosti (raziskave ne navajajo razl.)
IMUNOKASTRATI
• Podobnost EM ali SC odvisna od intervala V2 – S
• Klasični protokol cepljenja (4-5t)  IC bolj podobni EM,
ni pa vonja po merjascu.
Vir: Čandek-Potokar in sod., 2020, Animals, 10, 239.
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Drugi mesni izdelki (EM/IC vs. SC)
MERJASCI
- ↓navzemanje slanice, ↑izgube pri predelavi in rezanju (kuhana mesnata slanina,
šunka) (Wood in sod., 1982, AnimProd, 35:65-74; Mottram in sod., 1983, AnimProd, 35:75-80)
- ↑ izgube pri sušenju, trši izdelek (fermenJrane suhe klobase) (Corral in sod., 2017, MeatSci, 123:1-7)
- ↑oksidacija (dolgotrajno zmrzovanje presnih mesnih izdelkov); z oksidacijo povezane
arome (mesni sir) (Hallensvedt in sod. 2012, MeatSci, 90:244-51; Garcia-Zapeda in sod., 1993, JFoodSci, 58:53-8)
- pri sušenih surovih mesninah (klobase) izdelkih ne poročajo o ↑ oksidaciji (?↓
maščobe) (Corral in sod., 2018, JSciFoodAgric, 98:2121-30; Muller in sod.,2012, Fleischwirtsch, 1:93-8)
- mleti paster. izdelki (posebna salama) – ni razlik v teksturi (Uppman in sod., 2016, Proj. 28100E150 report)
- ↑ mesnatost (npr. potrebušina, ↑ sprejemljiva za potrošnike) (Bonneau & Lebret, 2010, MeatSci, 84, 293-300)

IMUNOKASTRATI ( malo raziskav, surovina večinoma podobna SC)
- Boljša mesnatost ter podoben izplen predelave in senzorična kakovost (kuhana
mesnata slanina) (Lowe in sod., 2016, MeatSci, 112:103-9; Kyle in sod., 2014, JAnimSci, 92: 4223-33)
- Ni razlik v oksidaciji ali trajnosti (zmrznjeno mleto meso za klobase, mesnata slanina)
(Jones-Hamlow in sod., 2015, FoodSciNutr, 4:355-63; Herrick in sod., 2016, JAnimSci, 94: 3084-92)

Zaključki
• Kakovost mesa in maščobenga tkiva merjascev se precej
razlikuje od kirurških kastratov in je lahko pomemben
razlog za spremenjeno kakovost mesnih izdelkov
(posebno sušenih).
• Imunokastrati  manj razlik s kirurškimi kastrati,
prednosti pred merjasci.
• V primeru vhoda surovine iz merjascev ali imunokastratov
je potrebno poznavanje razlik ter sprotno preverjanje
kakovosti surovine in prilagajanje predelave.

6

12.2.2020

HVALA ZA POZORNOST !

Raziskave na predstavljeni tematiki so bile financirane iz projektov/programov Trajnostno
kmetijstvo P4-0133, projekt L4-5521, MR štipendija Klavdije Poklukar in Nine Batorek Lukač,
ERA-NET SusAn SuSi (g.a. 696231) ter COST akcije IPEMA (CA 15215).
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PROMET S PLEMENSKIMI
ŽIVALMI
Špela Malovrh, Tina Flisar

Kupujemo:
• Živali:
 mladice
 merjasce
 stare svinje
 starejši merjasci
• Seme
13. februar 2020

Usposabljanje za izvajalce strokovnih nalog v
živinoreji

2

1

Pred nakupom
izbor genotipa

izbor dobavitelja

izbor mladice oz. merjasca/seme

13. februar 2020

Usposabljanje za izvajalce strokovnih nalog v
živinoreji

3

Izbor genotipa
• izbira genotipov skladna z rejskim programom
• vsak genotip ima svoje prednosti
• izbira ustreza namenu reje

13. februar 2020

Usposabljanje za izvajalce strokovnih nalog v
živinoreji

4

2

Izbor dobavitelja
• Vzpostavitev poslovnega odnosa:


o terminih nakupa



številu



kakovost

• Pogodba
• Pomembno je zaupanje, a vključevanje v čredo
kljub temu preko KARANTENE!
13. februar 2020

Usposabljanje za izvajalce strokovnih nalog v
živinoreji

5

Pravica in dolžnost kupca
• Pridobitev informacij
 Zdravstveni nivo črede
 Način reje
 Oskrba živali
 Reference
 Način preizkusa živali
 Število preizkušenih, kriteriji odbire
13. februar 2020

Usposabljanje za izvajalce strokovnih nalog v
živinoreji

6

3

Izbor živali
• plemenska žival

>

žival za razplod

označena z ušesno številko

+
preizkušena

+
odbrana po SPV

+
ustrezne funkcionalne lastnosti

+
značilnosti genotipa

+
zdrava
13. februar 2020

Usposabljanje za izvajalce strokovnih nalog v
živinoreji
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Zootehniško spričevalo

13. februar 2020

Usposabljanje za izvajalce strokovnih nalog v
živinoreji
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4

Koeficient sorodstva <0.0625
• Delež po poreklu identičnih (skupnih)
genov, ki jih imata dva sorodna osebka
• Pri križanjih ni parjenja v sorodu
11 x 22 12 x 44
55 x 44
• Pomembno pri čistopasemskih parjenjih
11 x 11 44 x 44
55 x 55
88 x 88
• Za pravi izračun je nujno AKTUALNO stanje v
populaciji
poreklo, premike živali je potrebno JAVITI
• Izračuna ga organizacija, ki skrbi za vodenje
podatkovne zbirke

Nakup iz tujih populacij
• vloga „Namera o nabavi plemenskih prašičev“
• podatki o:








državi izvoznici in rejski organizaciji
dobavitelju
številu živali in pasemski strukturi
posredniku
rejcu – uporabniku
namenu nakupa
možnosti karantene ali izolacije

• odda jo organizaciji, zadolženi za vodenje
rodovništva
13. februar 2020

Usposabljanje za izvajalce strokovnih nalog v
živinoreji
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Pomembno
• Nenačrtno ne preizkušamo novih genotipov
• Ne iščemo novih dobaviteljev, razen če …
• Izobraževanje rejcev o:
 križanju
 pomenu genetskega vrednotenja
 informacijah na zootehniškem spričevalu
 pomenu koeficienta sorodstva
13. februar 2020

Usposabljanje za izvajalce strokovnih nalog v
živinoreji
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SELEKCIJA REJNIH ŽIVALI IN
BIOVARNOST
Janja Urankar, Milena Kovač

Namen izvajanja biovarnosti
• Preprečevanje vnosa novih bolezni v rejo
• Preprečevanje širjenja bolezni znotraj reje
• Preprečevanje prenosa zoonoz in
razvoja poklicnih bolezni pri ljudeh
Reja
TGE

PED
PRRS

BTV
bruceloza
listeria

steklina

Okolje

1

Kdo mora izvajati biovarnostne ukrepe?
•
•
•
•
•
•
•

Rejec in domači,
Veterinarji,
Svetovalci,
Kontrolorji,
Inšpektorji,
…
Morebitni obiskovalci

13.-14. februar 2020

Usposabljanje za izvajalce najzahtevnejših
strokovnih nalog v živinoreji

3

Možne poti okužbe
Človek

Plemenske živali

Druge živali

Izločki

Seme

Krma
Zrak
Voda

Oprema
Kadavri
Transport

2

Organiziranost v živinoreji
• Nukleusi




Selekcija čistopasemskih živali
Preizkus, odbira in prodaja plemenjakov
Višji zdravstveni nivo

• Razmnoževalni nivo


Vzreja (čistopasemskih in) hibridnih pl. podmladka

• Proizvodni nivo (vzorčne kmetije)
• Reja pitancev
13.-14. februar 2020

Usposabljanje za izvajalce najzahtevnejših
strokovnih nalog v živinoreji
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Zunanja ureditev reje

SANITARNI
VOZEL
OGRAJENO
GOSPODARSKO
DVORIŠČE

13.-14. februar 2020

VHOD
V REJO

DEZBARIERA
ZA DELOVNA VOZILA

Usposabljanje za izvajalce najzahtevnejših
strokovnih nalog v živinoreji

IZVEN OGRAJE:
• parkirišče
• odvoz kadavrov
• nakladalna rampa
• dostop do silosov
6

3

Človek
•
•
•
•

Omejevanje vstopa ljudem
Uporaba zaščitnih oblačil in obutve, ki jih priskrbi
rejec
Urejena dezbariera
Uporaba sanitarnega vozla

•

Obiskovalci 48 ur prej ne smejo biti v stiku s prašiči

13.-14. februar 2020

Usposabljanje za izvajalce najzahtevnejših
strokovnih nalog v živinoreji
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Sanitarni vozel
3

1

Izvedba sanitarnega vozla:
• Ob vhodu v rejo
• Trodelen




2
13.-14. februar 2020

Nečisti del
Tuš
Čisti del

Učinkovit samo, če:
 Edini prehod v ali iz hleva
 Uporabljajo ga vsi
 Izvajamo tudi vse potrebne
biovarnostne ukrepe
Usposabljanje za izvajalce najzahtevnejših strokovnih
nalog v živinoreji
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4

Prodaja plemenskih živali
• Kupcem živali ne dovolimo vstopa v hlev
• Za prodajo uredimo prodajno mesto



Kupci živali izbirajo preko stekla
Živali imajo na voljo dovolj prostora za gibanje

13.-14. februar 2020

Usposabljanje za izvajalce najzahtevnejših
strokovnih nalog v živinoreji
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Nakup plemenskih živali
• Izbira stalnega dobavitelja za mladice in merjasce
• Znan zdravstveni status živali
• Uhlevitev v
•
•

karanteno (druga lokacija) ali
izolatorij (sanitarno ločen od drugih objektov)

• V karanteni živali ne oskrbuje rejec ali preko
sanitarnega vozla ob prehodu v/iz karantene
13.-14. februar 2020

Usposabljanje za izvajalce najzahtevnejših
strokovnih nalog v živinoreji
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5

Nakup tekačev ali pitancev
• Tekače in pitance kupujemo od enega
dobavitelja s poznanim zdravstvenim statusom
• Naseljevanje po metodi „hkrati noter-hkrati ven“
• Samo v čiste, razkužene in suhe kotce lahko
naselimo novo skupino živali

13.-14. februar 2020

Usposabljanje za izvajalce najzahtevnejših
strokovnih nalog v živinoreji
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Transport
• Nalaganje/razlaganje živali in odvoz kadavrov
brez prihoda vozil na gospodarsko dvorišče
• Nakladalna rampa
• Prevoz s čistimi, razkuženimi in suhimi
transportnimi vozili

13.-14. februar 2020

Usposabljanje za izvajalce najzahtevnejših
strokovnih nalog v živinoreji

12

6

Drugi viri
•

Zatiranje insektov in glodalcev

•

Preprečevanje vstopa drugim živalim (psi, mačke)

•
•
•

Lastna oprema
Prepoved vnosa termično neobdelanega mesa
Krma (prepoved krmljenja pomij) in voda

13.-14. februar 2020

Usposabljanje za izvajalce najzahtevnejših
strokovnih nalog v živinoreji
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Ureditev izpustov
• Preprečevanje stika z ljudmi in drugimi živalmi

13.-14. februar 2020

Usposabljanje za izvajalce najzahtevnejših
strokovnih nalog v živinoreji
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7

Ureditev pašnikov
• Uporaba dvojne ograje (divji merjasci)

13.-14. februar 2020

Usposabljanje za izvajalce najzahtevnejših
strokovnih nalog v živinoreji
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Ureditev kotcev

13.-14. februar 2020

Usposabljanje za izvajalce najzahtevnejših
strokovnih nalog v živinoreji
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8

Upoštevamo dosledno brez izjeme
Reja
PED
TGE

BTV

bruceloza

PRRS
steklina
listeria

Okolje

Hvala za pozornost!

• Zdravja črede ne prepustimo naključju!
• Biovarnost ni izbira, ampak nuja!

13.-14. februar 2020

Usposabljanje za izvajalce najzahtevnejših
strokovnih nalog v živinoreji

18
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