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Drago BABNIK

Problematika prehrane visoko 

produktivnih krav molznic

Povezani dejavniki

– Neustrezna kakovost voluminozne krme 

– Velike potrebe živali (telesna masa –
vzdrževalne : produkcijske potrebe, stadij 
laktacije) 

– Omejena sposobnost zauživanja krme

– Dopolnjevanje obrokov  in struktura obrokov 
(krmni dodatki)

– Okoljski vplivi (vročinski stres, menedžment,…)

– Zdravje živali in plodnost 
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VSEBNOST NETO ENERGIJE ZA LAKTACIJO (NEL) 

V VZORCIH MRVE V ZADNJIH LETIH
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(n = 611; Verbič in sod., 2011)

(n = 175; Lukač 

in sod., 2017)

V letih 1970 - 1998 se je kakovost sena izboljšala za 4 % (Verbič, 2012). 

V zadnjih 16 letih ni opaziti trenda, ki bi nakazoval izboljšanje, čeprav potencial je!

Podobno velja za travno silažo kjer se je v tem obdobju vsebnost NEL gibala med 
5,80 in 6,04  MJ/kg SS

Velike potrebe

Potrebe po vsebnosti energije in hranljivih snovi pri 650 kg težki kravi

Mlečnost

(kg)

Zauživanje

kg SS/dan

NEL
MJ/kg SS

PB
g/kg SS

Ca
g/kg SS

P
g/kg SS

Na
g/kg SS

10 12,5 5,7 107 4,1 2,6 1,3

25 18,0 6,6 146 5,5 3,5 1,4

50 26,5 7,3 177 6,7 4,1 1,5

Krava Dayana 8 dosegla 19.782 kg mleka v standardni 
laktaciji, v povprečju 64,9 kg mleka na dan
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Radenci, 10.11.2016 ZED 2016

Povezava med telesno maso in mlečnostjo 

krav po pasmah v Sloveniji 

Vir: Obšteter in sod., 2016

LS LS ČB ČB

Telesna masa kg 500 900 500 900
Mlečnost kg/305 5095 5810 7724 9128

Dnevna mlečnost 40 dni po 
telitvi

21,0 24,2 31,6 37,0

Dnevna mlečnost 150 dni po 
telitvi

17,1 19,5 26,1 31,2

Poraba energije MJ NEL/kg 

mleka
5,35 6,01 4,71 5,10

Poraba močne krme kg SS/kg 

mleka
0,13 0,16 0,29 0,33

Poraba močne krme kg/dan 2,6 3,2 8,6 11,5

Zauživanje kg SS/dan 14,2 18,4 18,3 23,6

Telesna masa krav, zauživanje sušine, prireja mleka, 
učinkovitost, poraba močne krme  

+11,0 %

+18,8 %

+7,6 %

+ 12,1 %



10.2.2020

4

Sposobnost zauživanja, mlečnost in telesna masa v odvisnosti 

od stadija laktacije
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Posledice vročinskega stresa

• Izgubljanje elektrolitov in vode,

• Zmanjšanje pH vampa in krvi,

• Zmanjšano zauživanje voluminozne krme, 

• Zmanjšana prireja mleka,

• Manjša vsebnost beljakovin in laktoze v mleku,

• Hormonske spremembe >> spremenjeno obnašanje živali >> težje

odkrivanje estrusov, 

• Spremenjen krvni obtok >> slabša vgnezditev oplojenih jajčnih celic

v maternici >> plodnostne motnje,

• Lažja teleta ob rojstvu, 

• Povečana pogostnost acidoze, laminitisa in mastitisa,  

• Zdravstvene težave, ki se pojavljajo zaradi zmanjšane odpornosti 

živali 

Nivoji oskrbe z mikroelementi in njihov učinek 

na živali

Impact of Decline in Trace Mineral Status on 

Animal Performance
Dr Gordon Carstens Texas A&M  University
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Clinical SymptomsKlinični znaki
Normalna rast in plodnost

Največji prirasti in plodnost
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Čas

Vpliv pomanjkljive oskrbe živali z mikro-elementi

Potrebe po mikroelementih pri kravah molznicah so zelo različne odvisne od 
mlečnosti, stadija laktacije, stresa (telitev, vročinski stres,…)
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Z mlečnostjo se povečuje pogostnost obolevanj 
(Metzner in sod., 1996) 
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Genetska odpornost na vročinski stres

• Genetska variabilnost znotraj pasme je 
precejšnja
– Obstoječa selekcija je neučinkovita 

– Negativna povezava med mlečnostjo in sposobnostjo 

uravnavanja telesne temperature

– Uvajanje genomske selekcije na odpornost krav na vročinski 

stres 

• Indijske pasme so odpornejše na vročinski stres kot 
evropske pasme

– Imajo večjo sposobnost znojenja in manj intenzivno presnovo 
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Učinki selekcije krav na večjo 
telesno maso 

Telesno maso krav povečujemo z neposredno 
selekcijo (okvir živali), kakor tudi posredno s 
selekcijo na večjo mlečnost (brez upoštevanja 
telesne mase). Posredni učinki pa so:

• Manjša učinkovitost izkoriščanja energije pri prireji 
mleka- večja poraba energije na kg prirejenega mleka

• Povečuje se potreba po vsebnosti (koncentraciji) 
energije in hranljivih snovi v obroku (povečujejo se 
potrebe po močni krmi)

• Povečuje se občutljivost krav na vročinski stres.



11.2.2020

1

KONTROLA MLEČNOSTI NA KMETIJAH
DANES IN V PRIHODNJE

dr. Janez Jeretina
dr. Daša Jevšinek-Skok

Mija Sadar

Pomembnejši poudarki

Po potrebi je tu prostor še za kakšen drug podatek, logotip, ime…

• Uporaba priznanih merilcev s strani ICAR (www.icar.org)
• Čiste in tehnično brezhibne merilne naprave
• Zagotovljeni ustrezni pogoji dela
• Sodelovanje rejec – kontrolor –žival
• Poznavanje delovanja merilnih naprav in pravilno nameščanje
• Doslednost pri odčitavanju količine mleka in identifikaciji živali
• Pravilno vzorčenje in konzerviranje vzorcev
• Pazljivost pri označevanju vzorčnih stekleničk s črtnimi kodami
• Kadar vpisujemo podatke na formular – čitljivost zapisov!

• V prihodnosti bo vpis podatkov možen tudi preko telefona
• Čim prejšnja oddaja vzorcev v laboratorij za analizo mleka
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Prenosni merilec Waikato - opis

Prenosni merilec Waikato - rokovanje

Pred molžo vsake krave ocenite, kateri valj boste uporabili (32 ali 42 kg)

Odčitek količine mleka na 0,2 kg natančno

Pred vzorčenjem mešanje mleka v menzuri (0,5 sek/kg mleka) 
Slabo/nič mešanja – nizke vsebnosti maščob
Veliko mleka v valju – mešanje vzorca!

Količina vzorčka – približno do  ¾ stekleničke. 
Polna steklenička - v LAB ne morejo premešati.

Pozornost na odstopanja v delovanju merilca med molžo

Občasno preverjanje izmerjenih količin mleka z namolzeno količino v bazenu.

Pravilna lega spustnega ventila 
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Prenosni merilnik – identifikacija, umerjanje,..

ICAR –> preverjanje prenosnih merilnih naprav 
1x letno. Enako velja tudi za vgrajene 
elektronske merilce.

Poleg tovarniške oznake merilcem nalepimo 
dodatno oznako – črtna koda 

Letni pregledi so zavedeni v CPZ Govedo in dostopni preko spleta (GOVEDO.si).

Mobilna aplikacija “mGOVEDO“ za vnos na 
terenu
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Mobilna aplikacija “mGOVEDO“ za vnos na 
terenu

Od prenosnih k elektronskim merilcem

Kontrolna služba zaenkrat še ne razpolaga s prenosnimi elektronskimi 
merilci (visoka cena, zapletenost rokovanja in občutljivost)

Souporaba vgrajenih elektronskih merilcev je dovoljena:
• če so enote vzdrževane in redno servisirane,
• če omogočajo prenos podatkov količin mleka krav v kontroli (MK),
• če so zavedene v CPZ Govedo,
• če so na seznamu dovoljenih merilnih naprav ICAR.

Neizpolnjeni pogoji → kontrolor mora uporabi3 svoje merilce

K formularju MK priložimo izpis podatkov MK iz baze podatkov kmetije. 
Namesto izpisa lahko v obliki datoteke (.TXT, .PDF,Excel), poslano po e-pošti.

Večja verodostojnost podatkov
Postopen prehod na elektronsko poslovanje
Razvoj sistema 
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Evidentiranje elektronskih merilnikov

Evidenca merilcev mora biti vzdrževana, kar zabeležimo preko GOVEDO.si

Namen

Vodenje stanja merilcev v souporabi - evidenca o statusu (pregledi)

Poleg merilnikov v souporabi zabeležimo tudi tiste, ki so instalirani v 
molziščih, vendar jih ne uporabljamo za namen kontrole mlečnosti.

Razlog: Nekatere programske rešitve za pripravo podatkov iz CPZ 
Govedo za potrebe rejcev so vezana na zabeležke o vrstah in številu 
elektronskih merilcev v molzišču!

Novo!

Elektronski merilec, ki ga uporablja 
samo rejec, se zavede v sistem enako 
kot tisti, ki so v souporabi kontrolne 
službe. Tak merilec posebej označimo.

Preverite stanje !
- posodobitev
- vrste merilcev
- število enot

Vnos in posodobitev merilnih naprav
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Robotska molža

102 robotov

Priprava podatkov za UVOZ v AMS 

Rejec vnese datum od katerega dalje
mu sistem pripravi podatke
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Priprava podatkov za UVOZ v AMS - rejec 

Primer datoteke, ki jo bo kasneje shranil na točno določeno mesto v
programu – prenos se bo izvedel v sistem na kmetiji.

ADIS/ADED protokol priprave /izmenjave podatkov med 
napravami in podatkovnimi zbirkami.

1

1

Izmenjava podatkov med AMS in CPZ Govedo
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Izmenjava podatkov med AMS in CPZ Govedo

Na primeru AMS Fullwood
smo praktično izpeljali 
izmenjavo podatkov .

Novejši / obstoječi AMS 
sistemi – lastna analitika 
M, B, LA, EP

Za zagotavljanje 
zanesljivosti analitike 
potrebujejo referenčne 
vrednosti

- Krmljenje na osnovi FCM
- Rejec dobi več podatkov o 

gibanju M, B => večja 
odzivnost pri prehrani

- Spremljanje zdravja živali

Zakaj ?

CPZ Govedo
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Laboratorij za …

Zaključki

• Posodobitev sedanjega sistema izvajanja kontrole v načinu 
zajema podatkov (mobilna aplikacija),

• Vzpostavitev podatkovnega toka med AMS in CPZ Govedo, 
skladno z ISO standardi,

• Rejcem omogočamo uporabo referenčnih vrednosti analiz za 
kalibracijo analitskih sistemov,

• Rejcem z avtomatizirano izmenjavo podatkov omogočamo 
integracijo podatkov AMS in  CPZ Govedo.
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UPORABA ANALITSKIH PODATKOV 
VZORCEV MLEKA  KONTROLE 

MLEČNOSTI

dr. Janez Jeretina
dr. Daša Jevšinek-Skok

Pomembnejše sestavine mleka

Maščobe
Beljakovine
Laktoza
ŠSC (število somatskih celic)
Sečnina
Zmrziščna točka
SŠMO (skupno število somatskih celic
BHB (beta hidroksi butirat)
Aceton
DŠSC (diferencirano ŠSC)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EP Elektroprevodnost

Tehnološke lastnosti
mleka

Zdravje

Prehrana
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β-hidroksi butirat (BHB), aceton (Ac)

Indikatorja presnovnih težav pri kravah (KETOZA)

IZGUBA MLEKA PLODNOST OBOLENJA IZLOČITVE

Kdaj se pojavi Do 3 tedne po telitvi (tip II) 3 - 6 tednov po telitvi (tip I)

Vzroki • Prehrana pred telitvijo
• Prehrana po telitvi
• Genetika
• Okolje

Enote v mmol/l mleka 0,0
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BHB in Ac na spletnem portalu GOVEDO.si

BHB pod 25 mmol/l
Ac pod 0,30 mmol/l
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Somatske celice (SC) v mleku

Indikator vnetnih procesov v mlečni žlezi(MASTITIS)

IZGUBA MLEKA SLABA KAKOVOST OBOLENJA IZLOČITVE

Kdaj se pojavi: V obdobju laktacije

Vzroki: • Okoliški dejavniki
• Genetika

Normalno število 50.000 do 150.000 SC/ml mleka

Zdrava žleza

40 – 60 % makrofagi
do 20 % limfociti
10 – 20 % polimorfnuklearne celice
2-5 % epitelne celice

Shematiziran prikaz vdora bakterij v vime
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SC na spletnem portalu GOVEDO.si

Kdaj se je prvič pri kravah pojavil problem ŠSC in v katerem obdobju laktacije?
Kakšno je bilo/je zdravstveno stanje (SUBKLINIČNI MASTITISI) v določenih obdobjih leta?
Katere in koliko je problematičnih krav?
Koliko SC posamezna krava prispeva v bazen?
Kako uspešni smo z ukrepi sanacije?
Kolikšen delež krav je potencialno obolelih, 
kronično bolnih?
Ali imamo kakšne zabeležke o zdravljenju?

Rejec ima težave z mastitisi in povečanimi SC.

Prvih 100 dni 1. laktacije je bilo 1x preseženo ŠSC

Pojavljivost povečanega ŠSC pri kravah
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1 = odlično … 5 = zelo slabo

Indeks števila somatskih celic

Slabi obeti za prirejo mleka pri 
prvesnicah!

- V katerih mesecih je ISC najbolj povečan
- Kdaj po telitvi je povečan ISC
- Vzorec gibanja ISC / žival
- Kako so startale prvesnice

Presežek števila somatskih celic (PSC)

PSC kaže na bolehnost krav (poudarek na zdravju vimena). Interpretiramo ga na nivoju 
laktacije in nivoju krave kot povprečje (Me) vseh laktacij. Zaželena je vrednost ≤5 %.
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Prispevek krave v 
Skupnem ŠSC
bazena

Delež somatskih celic (DSC) v bazenu

sp
rem

em
b

a

Razsevni diagram ŠSC, ki kaže na spremembe 
stanja v čredi med dvema kontrolama 

Želene 
spremembe

Neželene 
spremembe
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Diferencialno število somatskih celic (DŠSC)

SUBKLINIČNI
MASTITIS

POVEČANJE
ŠSC

Zdrava žleza

40 – 60 % makrofagi
do 20 % limfociti
10 – 20 % polimorfnuklearne

celice

POVZROČI

Obolela žleza

> 60 % polimorfnuklearne
celice

do 20 % limfociti
10 – 20 % makrofagi

DŠSC je delež vnetnih somatskih celic od skupnega števila SC  v 
mleku. Kadar ta predstavlja več kot 60 %, sum na mastitis (SKM).

V redu

SKMSKM

Evidentiranje dogodkov v povezavi z 
zdravstvenim varstvom mlečne žleze

• Vnos kliničnih in subkliničnih mastitisov
• Vnos presušitev 
• Vnos oglušelih četrti

Datum + opomba + četrt + zabeležka o uporabi antibiotikov

Zabeležka o 
mastitisu 2. in 3. 
četrti, 30.06.19 

Lahko bi povezali s podatki 
iz veterinarskih evidenc
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Elektroprevodnost mleka (EP)

Lastnost povezana z vnetnimi 
procesi v mlečni žlezi.

Enota: (mS/cm)
4,5 – 5,2 mS/cm - zdrave krave

Vsebnosti mineralov (Na+, Cl-)
in hranil v mleku vplivajo na 
fizikalno-kemijske lastnosti. 

- Razlike med rejami
- Z zap. Lakt. Se EP povečuje
- Večje ŠSC => večja EP (r2=0,37)
- Večja EP, nižja laktoza (r2=-0,44)

Zaznavanje subkliničnih mastitisov z
merjenjem elektroprevodnosti mleka
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Primerjava elektroprevodnosti s somatskimi
celicami

Kakšne so povezave med ŠSC, EP,  količino 
mleka?

Vse jasno?
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Kontrola prireje mleka

13. in 14.02.2020

dr. Drago Babnik 

Peter Podgoršek

Mija Sadar

Metoda testiranja

Na kmetijah s kravami molznicami

• AT4 (3.126 kmetij)
• A4 (105 kmetij; MS 11, PT 19, CE 19, 

KR 21, LJ 7, NG 1, NM 27)
• kontrolo opravljamo pri vseh živalih v čredi

Po potrebi je tu prostor še za kakšen drug podatek, logotip, ime…
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Izvedba kontrole

• Izvaja pooblaščena oseba

• Izvaja se izmenično, en mesec pri večerni molži (PM), drugi 

mesec pri jutranji (AM). 

• Kontrola poteka izmenično, le enkrat letno je lahko opravljena 

izjemoma dvakrat zaporedoma pri jutranji oziroma pri večerni 

molži.

Izvedba kontrole

• Dovoljen razmak med dvema kontrolama v čredi

od 22 do 37 dni,

izjemoma 75 dni (velja za posamezno žival ali vso čredo pri 

letnem dopustu ali veterinarski omejitvi

• Prva kontrola od vključno 5. dne do 51. dne po telitvi
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Izvedba kontrole

1. Kontrolor izmeri količino namolzenega mleka na 0,2 kg natančno 

(količine mleka ni dovoljeno oceniti) 

2. odvzame zadostno količino reprezentativnega vzorca mleka (3/4 stekleničke). 

*Robotska molža: v molzišču priključimo enoto za avtomatsko jemanje vzorcev

3. Vzorec označi s črtno kodo in ga v najkrajšem možnem času (priporočeno 24 
ur) skupaj s zapisniku o odvzemu vzorcev dostavi v območni laboratorij

Meje za dnevno kontrolo

Izpisani dokumenti

– rejcu na dom (pošta in/ali e-pošta, SMS)

– rejci dostopajo do podatkov o svoji čredi na portalu 

GOVEDO https://www.govedo.si

• prireja v čredi krav (mesečni zaključek)

• prireja in plodnost živali

• letni pregled „sumarnik“

• nasvet za preprečevanje parjenja v sorodstvu

• osemenjevanje prvesnic
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Tok podatkov

Nadkontrola

• Preverjanje delovanja korekcijskih faktorjev

• Ocene izvedbe osnovne kontrole

Dve stopnji:

1 Interni nadzor priznane organizacije nad opravljenim delom             
kontrolorjev, opravi vodja kontrolorjev

2 nadkontrola, po priporočilih ICAR obvezni sestavni del kontrole 
prireje
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Nadkontrola

• letno pri ~10% kmetij v kontroli prireje mleka pri metodi AT4

• Navodila za izvedbo:
1. nenajavljena za kmeta in kontrolorja

2. molža poteka ob enakih urah kot sicer, pri dveh zaporednih molžah 
(po 12 urah) po modificirani A4 metodi

3. takoj po redni kontroli (12 ali 36 ur po redni kontroli)

4. izpolnimo pred tiskan formular zabeležimo količino mleka ob večerni 
in jutranji molži, dogodke ne beležimo

5. poteka enako kot redna kontrola, le da za vsako kravo vzamemo 2 
vzorca mleka (enega za večerno in enega za jutranjo molžo)

6. analiza mleka se opravi za vse sestavine mleka (vsebnost maščobe, 
beljakovin in laktoze, priporočljivo tudi za vsebnost uree in somatskih 
celic)

Ocenjevanje kvalitete kontrole 

Razpršenost Pristranost

% meritev znotraj 

1 SD razlik med 

kontrolo in 

nadkontrolo

Ocena % meritev nad/pod 

povprečjem razlik

med kontrolo in 

nadkontrolo

Ocena

≥ 90 4 ≥ 40 in ≤ 60 4

≥ 68 in < 90 3 ≥ 30 in < 40 

oz. 

> 60 in ≤ 70

3

≥ 50 in < 68 2 ≥ 20 in < 30 

oz. 

> 70 in ≤ 80

2

< 50 1 < 20 

oz.

> 80

1
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Primerjava kontrole in nadkontrole: opozorilo vodjem 
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Primerjava kontrole in nadkontrole: opozorilo vodjem 

Ukrepi ob “sumljivih” razlikah

• Pregled zapisnika kontrole in nadkontrole in preveritev 
morebitne napake pri vnosu rezultatov mlečne kontrole.

• V primeru, da napake ni bilo mogoče najti se naveže stik z 
vodjo kontrolorjev na območnem zavodu, ki na podlagi 
pogovora s kontrolorjem in nadkontrolorjem, pregledom 
njune opreme in postopka dela skuša odkriti vzroke, ki so 
povzročili razlike v rezultatih in jih odpraviti
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Ukrepi ob “sumljivih” razlikah

• Če se pri pregledu ugotovi, da so rezultati kontrole ali rezultati 
nadkontrole nepravilni, se nepravilne rezultate kontrole ali 
nadkontrole označi kot neveljavne

• V primeru, da so pristranski rezultati kontrole in nadkontrole, 
se kot neveljavni rezultati označijo oboji

• Če razmak od predhodne kontrole še dopušča, kontrolo 
ponovimo

Hvala za pozornost!
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Peter Podgoršek , 2020

Izvajanje

kontrole prireje mesa

Metoda

� A – izvede kontrolor

� B – izvede rejec

� C – kombinacija obojega

Rejci so opravili izobraževanje.
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Rojstna masa

� do 48 ur po rojstvu

� na 1 kg natančno

� tele mora biti suho

� zabeležimo na tetovirnem listku

(skupaj s težavnostjo telitve)

Izvedbe tehtnic

� vzmetna potezna tehnica

( od 20 – 100 kg)
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Uporaba vzmetne tehtnice

� s pomočjo traku

Dvig vzmetne tehtnice
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Osebna tehtnica

Opozorilo

� tehtanje teleta je nevarno

� nikoli med kravo in teletom

� pes vznemiri živali

� krik teleta vedno vznemiri kravo

(lahko ga držimo za gobček)
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Kasnejša tehtanja

� na 2 kg natančno

� vsaj eno med 90 in 500 dnem

masa ob odstavitvi med 90 in 280

masa ob letu po 280 dnevu

� ostale ocene niso potrebne

� (nov obrazec)

� tehtanja krav niso potrebna

Tehtnica

� mora biti varna

� z nedrsečo podlago

� trdno stoječa

� čista

� umerjena

(npr. z vrečami gnojila)
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Izvedbe tehtnic

� enostavne

� lovilne

(cattle crush)

Izvedbe tehtnic

� merilne palice
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Povzetek

� rojstna masa do 48 ur

� tele suho

� vsaj eno tehtanje do 500 dneva

� samopreizkus tehtnice

� varnost je na prvem mestu
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Kontrola, registriranje in vodenje 

porekla

Usposabljanja za izvajalce strokovnih nalog v živinoreji,

najzahtevnejši nivo

Betka Logar 

Ljubljana, 13.-14. februar, 2020

Vsebina

• Kontrola, registriranje in vodenje porekla pri ET

• Preverjanje porekla
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Vodenje porekla pri ET

Domači zarodki (pridobljeni v Sloveniji)

• Osnovno preverjanje porekla

–Potrdilo o osemenitvi matere

–Potrdilo o pridobivanju zarodkov

–Potrdilo o vsaditvi zarodka

–Potrdilo o telitvi in označitvi, ki se veže na podatke v zgoraj 
navedenih dokumentih

• Dodatno preverjanje porekla

–Genske karte/SNP podatke za starša in potomca

Vodenje porekla pri ET

Tuji zarodki 

• Osnovno preverjanje porekla

– Poreklo za starša in embrio (ali drug dokument, ki to izkazuje)

– Potrdilo o vsaditvi zarodka

– Potrdilo o telitvi in označitvi, ki se veže na podatke v zgoraj navedenih 
dokumentih

• Dodatno preverjanje porekla

– Genske karte/SNP podatke za starša in potomca
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Registriranje porekla pri ET

• Vsa potrebna dokumentacijo za ET žival se 
zbere na zavodu

• Dokumentacijo za posamezno žival se 
posreduje na KIS

• Registracija –ET živali se opravi na KIS

– Na KIS posredujte le popolno dokumentacijo!

Naključno preverjanje porekla

Pasma % ovrženih 2019 

RJ 4,1 

LS 5,0 

ČB 11,8 

KR 2,7 

SKUPAJ 7,2 
 

Analize:
• Mikrosateliti ½
• SNP označevalci ½

• Doprinos k genomski
selekciji

•
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GenoEx-PSE

7

• GenoEx-PSE (Genotype Exchange Parentage SNP Exchange)–
platforma za izmenjavo  standardnih setov označevalcev (SNP-
jev) za potrebe preverjanj porekel

• Preverjanje porekla (že na voljo)

• Iskanje porekla

• Imputacija mikrosatelitov

• GenoEx-PSE pri Interbull centru, koordinacija ICAR

• Dostop imajo le pri ICARju akreditirani Centri za interpretacijo 

genomskih podatkov

Povzetek

• Kontrola, registriranje in vodenje porekla pri ET

– Za registracijo –ET živali je potrebna popolna 
dokumentacija (-> zavod -> KIS)

• Preverjanje porekla

– Skoraj 12 % ovrženih porekel pri ČB pasmi

– Vse več porekel se preverja s SNP-ji

Hvala 

za 

pozornost!
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RAZMNOŽEVANJE IN GENOTIPIZACIJA PRI 
ČEBELAH

Janez Prešern, Ajda Moškrič

Spored

• Razmnoževanje 

• Genotipizacija
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Razmnoževanje

• Matica (1 x)
– Vir ženskih spolnih celic

– Vektor moških spolnih celic

• Delavke
– Niso spolno aktivne

• Troti
– Prisotni občasno

Razmnoževanje

• Individualno razmnoževanje

– Delavke

– Troti

– Matice

• Razmnoževanje družin

– Rojenje

• Praha mlade matice
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Haplodiploidnost

• Matice, delavke

– 16 x 2 kromosoma

– Diploidne

• TROTI

– 16 kromosomov

– haploidni

Sorodnost

• Naravno parjenje

– 0.75: supersestre

– 0.25: polsestre

• Izolirana plemenilna postaja

– 0.75: supersestre

– 0.50: polsestre

• Oprašitev z 1 trotom 
(eksperimentalno)

– 0.75: le supersestre



12.02.2020

4

Sorodnost

• Določanje spola

– Complementary sex determiner 
(csd)

– Heterozigotnost

– Hemizigotnost

Sorodnost

• Določanje spola

– Complementary sex determiner 
(csd)

– Heterozigotnost

– Hemizigotnost

– Homozigotnost
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Genotipizacija

• V raziskovalne namene

– iskanje kavzalnih polimorfizmov za higiensko vedenje

• Preverjanje porekla kot zaščita potrošnika, ugotavljanje genske 
pestrosti

– V Slovenskem rejskem programu za kranjsko čebelo

• Genotipizacija za pripadnost liniji C

– Verifikacija porekla čebeljih proizvodov

Genotipizacija: preverjanje porekla

• 31 podvrst medonosne 
čebele Apis mellifera L.

• Linije A, C, M, O

• V Evropi prevladujeta 2 liniji 
(C in M)

De La Rua et al., 2009
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Genotipizacija: preverjanje porekla

• DraI test (mitohondrialna DNA)

Zaporedje fragmenta COI-COII z mestom restrikcije z 
encimom DraI - diagnostični test za ločevanje linij in 
podlinij (Techer et al., 2017)

Genotipizacija: preverjanje porekla

• DraI test (mitohondrialna DNA)

• Mreže mt haplotipov

Mreža haplotipov za A. m. 

mellifera.
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Genotipizacija: preverjanje porekla

• DraI test (mitohondrialna DNA)

• Mreže mt haplotipov

Mreža haplotipov gena ND2, ki predstavlja obsežno študijo 
evolucijskega izvora linij v Evropi in Afriki (Tetcher et al., 2017)

Genotipizacija: preverjanje porekla

• DraI test (mitohondrialna DNA)

• Mreže mt haplotipov

• Mikrosateliti

PCA graf - 149 vzorcev čebel iz 5 lokacij (Grčija (n = 12), Makedonija (n = 50), Bolgarija 
(n = 31), Albanija (n = 14), Slovenia (n = 42)). Kranjska sivka iz Slovenije se loči od 
ostalih (Uzunov et al., 2014)
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Genotipizacija: preverjanje porekla

• DraI test (mitohondrialna DNA)

• Mreže mt haplotipov

• Mikrosateliti

• SNPs (za ugotavljanje porekla in 
pomembnih rejskih lastnosti)

SNPs določeni med 
podvrstami Apis mellifera.

(A) Število SNPs identificiranih 
v 4 skupinah A. mellifera. Vsak 
SNP is glede na to, v koliko 
skupinah je polimorfen. Le 
majhen delež SNPjev je 
omejen zgolj na eno skupino.

(B) Genetska variabilnost med 
podvrstami A. mellifera. (Han 
et al., 2012)

Genotipizacija: preverjanje porekla

• (Ne)invazivno vzorčenje

– Noga ali antena matice / delavke (= invazivni vir)

– Košček krila matice (= semi-invazivni vir)

– Ostanek hitina oz. lev bube matice (= neinvazivni vir)

– Iztrebek matice (= neinvazivni vir)

– Med
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Genotipizacija: preverjanje porekla

Genotipizacija: raziskave

• Odpornost na varojo
– Geni v povezavi z higienskih vedenjem

– Geni v povezavi z vedenjem, 
povezanim z odpornostjo na varojo
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Genotipizacija: raziskave

• Odpornost na varojo
– Geni v povezavi z higienskih vedenjem

– Geni v povezavi z vedenjem, 
povezanim z odpornostjo na varojo

M
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Genotipizacija: v praksi

• Edini ponudnik komercialnega genotipiziranja je Eurofins

– Ponuja čip za poreklo

– Odpornost na varojo ni implementirana

• Zakaj ne? 
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Zaključek

• Hvala za pozornost!
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PROIZVODNI TIPI PERUTNINE

TEŽKI (MESNI) TIP LAHKI (NESNI) TIP

Pitovni piščanci (brojlerji) Nesnice jedilnih jajc
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TEHNIKA DESETLETJE VPELJAVE

Masovna selekcija 1900

Zaklopna gnezda 1930

Hibridizacija 1940

Osemenjevanje 1960

Selekcijski indeks 1980

Ocenjevanje plemenske vrednosti po metodi 
BLUP

1990

DNA označevalci 2000

Genomska selekcija 2010

EVOLUCIJA REJSKIH IN SELEKCIJSKIH METOD

SELEKCIJSKO DELO NA VELIKIH SELEKCIJSKIH CENTRIH

Veliko število linij z rodovnikom = vir genetskega napredka.

Kokoši težkega tipa: >>>> 30 linij
- Različne barvne variacije.
- Ne-selekcionirane kontrolne populacije.
- Počasi rastoče pasme.

Pure: >>>> 40 linij
- Različne barvne variacije.
- Počasi rastoče pasme.



12.2.2020

3

4 – LINIJSKO KRIŽANJE

SELEKCIJSKA PIRAMIDA

Pri kokoših traja približno 3 leta, da se genetski napredek prenese od elitnih živali 

(živali z rodovnikom) do komercialnih križancev za meso ali jajca.
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Za prirejo mesa koristimo KRIŽANCE, ki jih dobimo z medsebojnim križanjem
različnih linij.

Najbolj znana trgovska imena (provenience): Ross, Cobb, Arbor Acres, Hubbard ...

KRIŽANCI ZA PRIREJO MESA

Za prirejo jajc koristimo KRIŽANKE, ki jih dobimo z medsebojnim križanjem
različnih linij.

Najbolj znana trgovska imena (provenience): Lohmann, Hy-Line, ISA, ...

KRIŽANKE ZA PRIREJO JAJC
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TEŽKI (MESNI) TIP KOKOŠI

SELEKCIJSKE LASTNOSTI PRI REJI KOKOŠI TEŽKEGA TIPA

RAST REPRODUKCIJA

Dnevni prirast

Telesna masa pri določeni starosti

Trajanje pitanja

Učinkovitost izkoriščanja krme

Sestava telesa

Izplen in kakovost mesa

Vitalnost

Odsotnost poškodb nog

Odsotnost poškodb prsi

Odsotnost vodenice

Odpornost na vročinski stres

Odpornost na bolezni

Hitrost operjanja

Barva perja

Barva kože

Starost ob spolni zrelosti

Nesnost

Vitalnost

Oplojenost jajc

Valilnost

Seksiranje piščancev po barvi puha

Seksiranje piščancev po hitrosti operjanja
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SELEKCIJSKE LASTNOSTI – TEŽKI (MESNI) TIP KOKOŠI

Telesna masa (dnevni prirast)

LETO STAROST ŽIVALI 
OB KLANJU

TELESNA MASA IZKORIŠČANJE 
KRME

POGIN

1975 56 dni 1,70 kg 2,10 5,0 %

1995 47 dni 2,11 kg 1,95 5,0 %

2016 47 dni 2,82 kg 1,87 4,8 %

Telesna masa
56. dan

SELEKCIJSKE LASTNOSTI – TEŽKI (MESNI) TIP KOKOŠI

Izkoriščanje krme – FCR (Feed Conversion Ratio)

Načini selekcije:

Individualne kletke (vsaka kokoš v svoji 

kletki).

Talna (skupinska) reja – uporaba 

transponderjev in mest za krmljenje. 

Strošek krme predstavlja cca. 60-65 % stroškov

pri prireji piščančjega mesa.
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SELEKCIJSKE LASTNOSTI – TEŽKI (MESNI) TIP KOKOŠI

Izplen mesa s prsi

Masa prsne mišičnine predstavlja cca. 27 % mase 

očiščenega klavnega trupa pitovnega piščanca.

Načini selekcije:

Neposredno testiranje na bratih in sestrah 

rodovniških živali (sib selekcija).

Posredna merjenja: ultrazvok, magnetna 

resonanca, tomografija.

SELEKCIJSKE LASTNOSTI – TEŽKI (MESNI) TIP KOKOŠI

Kakovost mesa - pH vrednost mesa

STANJE MESA
pH VREDNOST MESA 

(24 ur po zakolu)

Bledo, mehko, vodeno (BMV) 5,61 – 5,83

Normalno 5,93 – 5,97

Temno, čvrsto, suho (TČS) 6,07 – 6,30
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pH VREDNOST MESA

SPOSOBNOST ZA 
VEZANJE VODE

BARVA MESA OBSTOJNOST MESA

Nizek pH:

- Boljša obstojnost mesa

- Boljša penetracija soli

- Slabša SVV

- Bledo meso

Visok pH:

- Pospešena bakterijska rast

- Neprimerno za sušenje

- Boljša SVV

- Bolj temno meso

� S selekcijo bi lahko učinkovito izboljšali tehnološke lastnosti mesa (heritabilitete za
lastnosti kakovosti mesa so visoke, ni negativnih genetskih korelacij med parametri
kakovosti mesa in drugimi proizvodnimi lastnostmi).

� Relevanten kriterij bi lahko bila pH vrednost mesa (močna povezava z barvo mesa,
sposobnostjo vezave vode in teksturo mesa).

GLOBOKA PRSNA MIOPATIJA 
(Oregonska bolezen, pojav zelenih mišic) 

Pri dvigovanju peruti se globoka prsna
mišica poveča za okrog 20 % (večji pretok
krvi), uklešči se med kosti in ovojnico,
krvne žile se pretisnejo, pride do nekroze
(odmiranja) tkiva.
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Pitovni piščanci oziroma pure
gredo zelo zgodaj v zakol =
nezrelost oziroma nerazvitost
intramuskularnega veznega tkiva
(ovojnic, ki obdajajo mišična
vlakna oziroma snope vlaken).

OKVARE INTRAMUSKULARNEGA VEZIVNEGA TKIVA

BELA PROGAVOST PRSNE MIŠICE

- Večje število atrofiranih in degenerativnih mišičnih vlaken.

- Rešitev proteomika???
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Celulitis je vnetje veznega tkiva 
(skupki fibrina v podkožju, med 
mišicami), spremembe na koži 

(finančne izgube).

Pogostnost: cca. 1,2 %

CELULITIS

Vodenica (angl. „ascites“)

SELEKCIJSKE LASTNOSTI – TEŽKI (MESNI) TIP KOKOŠI

Vodenica je stanje, za
katerega je značilno, da
se v trebušni votlini
pitovnega piščanca
nakopiči vodenična
tekočina (limfa + krvna
plazma).

Načini selekcije:
Pulzna oksimetrija – merjenje nasičenosti arterijske krvi s kisikom. Za pleme se 

odbira živali, katerih vrednost je nad povprečjem družine iz katere izhajajo.
Identifikacija genetskih označevalcev.
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SELEKCIJSKE LASTNOSTI – TEŽKI (MESNI) TIP KOKOŠI

Deformacije kosti nog

Tibialna dishondroplazija Spondilolistezija (“kinky back”) Deformacije intertarzalne vezi 
vagus

Načini selekcije:
Spremljanje hoda živali, rentgen
Stalno izločanje živali s težavami pri hoji

Selekcija je najbolj učinkovit način
preprečevanja ne kužnih deformacij
skeleta.

SELEKCIJSKE LASTNOSTI – TEŽKI (MESNI) TIP KOKOŠI

Selekcija na robustnost živali

TESTIRANJE RODOVNIŠKIH 
ŽIVALI (SELEKCIJSKIH 

KANDIDATOV) V OPTIMALNEM 
OKOLJU.

TESTIRANJE BRATOV IN 
SESTER SELEKCIJSKIH 

KANDIDATOV V KOMERCIALNIH 
POGOJIH REJE.

Informacije od 
bratov in sester 
služijo za odbiro 
selekcijskih 
kandidatov.
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SELEKCIJSKE LASTNOSTI – TEŽKI (MESNI) TIP KOKOŠI

Kontaktni dermatitis na stopalih

SELEKCIJSKE LASTNOSTI – TEŽKI (MESNI) TIP KOKOŠI, PURE

Poraba vode, obnašanje pri pitju

- Količnik poraba vode/poraba krme je velik ⇒ moker nastil = več vnetij kože na nogah.

- Izločitev rodovniških živali, ki prekomerno močijo nastil.
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SELEKCIJSKE LASTNOSTI – TEŽKI (MESNI) TIP KOKOŠI

Odpornost na vročinski stres

Ko se okoljska temperatura dvigne nad 27°°°°C piščanec težko oddaja odvečno toploto 
→ začetek vročinskega stresa (upočasnjena rast, slabša kakovost mesa, večji 

pogin).

GENI V POVEZAVI Z ODPORNOSTJO NA VROČINO

Gen za gol 
vrat

Gen za 
nakodrano 

perje

Gen za 
pritlikavost

Gen, ki povzroča gol vrat 
se skuša prenesti v jate 

pitovnih piščancev, da bi ti 
v vročih predelih sveta lažje 

oddajali telesno toploto.
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LAHKI (NESNI) TIP KOKOŠI

SKUPINA LASTNOSTI

Prireja jajc

Starost pri prvem znesenem jajcu
Število jajc na kokoš
Nesna vztrajnost
Nesne pavze
Masa jajc

Kakovost proizvodov

Oblika jajc
Deformacije jajc
Debelina, trdnost, barva, poroznost, tekstura 
lupine
Kakovost beljaka in rumenjaka
Krvne in mesne pege

Učinkovitost prireje
Odrasla telesna masa
Učinkovitost izkoriščanja krme

Reprodukcijske lastnosti (starševske jate) Nesnost kokoši, oplojenost jajc in valilnost
Lastnosti povezane s prirejo mesa Sestava telesa kokoši na koncu izkoriščanja

Funkcionalne lastnosti (starševske jate in 
končne križanke)

Prilagodljivost na okolje (npr. vročino, hlad)
Odpornost na bolezni
Trdnost kosti nog, grodnice
Vitalnost (pogin)
Obnašanje pri krmljenju
Agresivno kljuvanje perja - Kanibalizem
Temperament

Ostale lastnosti Barva perja

SELEKCIJSKE LASTNOSTI PRI SELEKCIJI KOMERCIALNIH NESNIC
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SELEKCIJSKE LASTNOSTI – LAHKI (NESNI) TIP KOKOŠI

Nesnost (število znesenih jajc)

Spremljanje nesnosti: individualne kletke Spremljanje nesnosti: zaklopno gnezdo

Spremljanje nesnosti po družinah

SELEKCIJSKE LASTNOSTI – LAHKI (NESNI) TIP KOKOŠI

Individualno spremljanje nesnosti v talni reji ⇒ izločanje kokoši, ki nesejo po tleh.
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SELEKCIJSKE LASTNOSTI – LAHKI (NESNI) TIP KOKOŠI

Izkoriščanje krme

Strošek krme predstavlja cca. 45 % stroškov v 
lastni ceni jajc (baterijska reja, jarčke kupimo).

Individualno spremljanje 
zauživanja krme
na vrhu nesnosti

Pretvarjanje krme v jajca je
odvisno od:
- števila jajc
- velikosti jajc
- telesne mase živali

SELEKCIJSKE LASTNOSTI – LAHKI (NESNI) TIP KOKOŠI

Izkoriščanje krme – „ostanek zaužite krme“

Dnevno zauživanje krme

Presnovna telesna masa

Dnevna prireja jajčne mase

Dnevni prirast v telesni masi

cca. 25 % variance nepojasnjene

Pozitiven (+) ostanek zaužite krme ⇒ količina zaužite krme presega potrebe živali 
po krmi za vzdrževanje, prirast telesne mase in prirejo jajčne mase.

Negativen (-) ostanek zaužite krme ⇒ a) žival potrebuje manj krme od ocenjene ali 
b) za enako količino prirasta in prirejene jajčne mase porabi manj krme. 

Izločamo kokoši z velikimi pozitivnimi (+) vrednostmi za ostanek zaužite krme!
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SELEKCIJSKE LASTNOSTI – LAHKI (NESNI) TIP KOKOŠI

Kakovost jajc

Masa jajca Barva lupine Barva rumenjaka

Trdnost lupine
Višina gostega beljaka

Krvne & mesne pege

Kakovost jajc – trdnost lupine in debelina kutikule

SELEKCIJSKE LASTNOSTI – LAHKI (NESNI) TIP KOKOŠI

Lupina brez kutikule

Lupina s kutikulo

Debelejša kutikula ⇒ manjša možnost vdora
bakterij v jajce ⇒ upočasnijo se procesi
kvarjenja jajca.

Objavljenih več kvantitativnih lokusov
(QTL) za kakovost lupine.
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SELEKCIJSKE LASTNOSTI – LAHKI (NESNI) TIP KOKOŠI

Kakovost jajc – barva lupine

Nesnice jajc z 
belo barvo 

lupine.

Nesnice jajc z 
rjavo barvo 

lupine.

Barva lupine: pomembna z vidika trženja jajc, lastnost z visoko heritabiliteto.

SELEKCIJSKE LASTNOSTI – LAHKI (NESNI) TIP KOKOŠI

Koncentracija 
beljakovin v beljaku Število znesenih jajc

Negativna
povezava

Šibka genetska korelacija med višino gostega beljaka in 

vsebnostjo beljakovin v njem!

Ne-destruktivni metodi za določitev vsebnosti beljakovin v 

jajcih:

- Infrardeča spektroskopija – slabi rezultati

- Jedrska magnetna resonanca – slabi rezultati

- Identifikacija genskih lokusov za kakovost beljaka

Kakovost jajc – količina beljakovin v beljaku
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SELEKCIJSKE LASTNOSTI – LAHKI (NESNI) TIP KOKOŠI

Kakovost jajc – trdnost vitelinske membrane

Trdnost vitelinske membrane je pomembna zaradi 

ločevanja rumenjakov od beljakov pri strojnem 

odpiranju jajc. Prisotnost ostankov rumenjaka v 

beljaku otežuje penjenje beljaka!

SELEKCIJSKE LASTNOSTI – LAHKI (NESNI) TIP KOKOŠI

Kakovost jajc – odprava neprijetnega vonja po ribah

� Nekatere kokoši, ki nesejo jajca z rjavo barvo lupine, imajo okvaro FMO3-gena in ne
proizvajajo dovolj encima, da bi oksidirale TMA v TMA oksid.

�Možno je izvesti DNK test s katerim se ugotovi, ali je neka kokoš nosilka genetskega defekta v
FMO3 genu.
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Kakovost jajc – krvne in mesne pege

SELEKCIJSKE LASTNOSTI – LAHKI (NESNI) TIP KOKOŠI

� Estetski problem, ugodnejši pogoji za razvoj 

mikroorganizmov.

� Heritabiliteta nizka 0,0 – 0,18.

� Težave pri jajcih z rjavo barvo lupine: 

podobnosti v pigmentu lupine, krvnih in mesnih 

peg.

� Na spolnem kromosomu Z ugotovljen QTL in 

predlagan domnevni kandidatni gen.

Talna (hlevska) reja Voljere

Prosta (pašna) reja  /  
Ekološka reja

Obogatene kletke 
(baterijska reja)

SELEKCIJSKE LASTNOSTI – DOBROBIT KOKOŠI
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Kljuvanje perja in kanibalizem

SELEKCIJSKE LASTNOSTI – DOBROBIT KOKOŠI

� Med posameznimi 
pasmami/linijami 
kokoši velike razlike 
v nagnjenosti h 
kljuvanju perja.

� Poznani QTL, ki 
nastopajo v pozitivni 
povezavi z 
agresivnim 
kljuvanjem perja.

SELEKCIJSKE LASTNOSTI – DOBROBIT KOKOŠI

Poškodbe grodnice (prsnice)

Nepoškodovana 
grodnica

Poškodovana 
grodnica

Ugotavlja se genetsko ozadje poškodb grodnice.
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Zoonoze – vpliv na zdravje ljudi in živali, vpliv na ekonomiko reje: ptičja gripa (HPAI),

salmoneloze, klamidioza,…

Druge bolezni: Marekova bolezen, gumboro bolezen, kužni bronhitis, aviarni encefalomielitis,

atipična kokošja kuga, …

Borba z boleznimi: biovarstveni ukrepi, zaščitna cepljenja, zdravljenje.

Težave: rezistenca virusa do vakcine, rezistenca bakterij na antibiotike, ostanki v proizvodih.

Težave s selekcijo na bolezensko odpornost: majhna heritabiliteta (večinoma pod 10 %), 

evolucija kužnejših oblik patogenov, namerno izpostavljanje živali patogenim sevom.

Uporaba DNA označevalcev (Marekova bolezen, aviarna levkoza).

SELEKCIJSKE LASTNOSTI – ODPORNOST KOKOŠI NA BOLEZNI

BakterijeVirusi

GENOMSKA SELEKCIJA

i × rAI × σA
SN / čas = 

G

SN/čas = selekcijski napredek, dosežen v določenem času
i = intenzivnost selekcije (=SD/σP)
rAI = natančnost ocene plemenskih vrednosti (pri genomski selekciji se poveča!)
σA = genetska variabilnost
G = generacijski interval (pri genomski selekciji se ta skrajša!)

SNP (Single Nucleotide Polymorphism) označevalec:
DNA molekula 1 se razlikuje od DNA molekule 2 na
lokaciji enega samega baznega para.

SNP čipi – 3K, 60K (Cobb, Hendrix), 42K, 600K
(vključuje variante lahkega in težkega tipa kokoši)
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GENOMSKA SELEKCIJA

� Genomska selekcija temelji na oceni povezav med zelo številčnim setom genetskih označevalcev (SNP-jev) in
fenotipi v odbrani skupini živali: referenčni populaciji.
� Napovedne enačbe iz referenčne populacije nato uporabimo na SNP genotipih v populaciji, kjer izvajamo
selekcijo. V tej populaciji ocenimo genomske plemenske vrednosti (gPV) kandidatov za selekcijo ne da bi
pridobili njihove fenotipske podatke.

GENOMSKA SELEKCIJA

GOVEDO KOKOŠI

� Krajši generacijski interval.
� Izboljšana natančnost pri selekciji mladih
živali
� Zmanjšanje stroškov povezanih s progenim
testom bikov.
� Pri čistopasemskih proizvodnih sistemih je
delež genov 100 %.
� Od elitnih bikov se proda veliko število doz
semena (velik volumen semena, možnost
krioprezervacije semena).
� Razpolagamo s proizvodnimi podatki vsake
posamezne krave iz določenega rodovnika.

� Klasične metode selekcije – že sedaj kratek
generacijski interval.
� Veliko število kandidatov za selekcijo (več
deset tisoč/generacijo/linijo), velika
intenzivnost selekcije (1-3 % odbranih ♂),
majhna vrednost odbrane živali ⇒

genotipiziranje mora biti relativno poceni!
� Diseminacija genetskega napredka
ustvarjenega znotraj posamezne linije se vrši
preko selekcijske piramide ⇒ posamezna
linija prispeva k končnemu križancu samo 25
% genov.
� Ni učinkovite metode krioprezervacije
semena ⇒ elitne peteline je mogoče uporabiti
le lokalno, z njihovim semenom je mogoče
osemeniti zelo omejeno število kokoši v
omejenem časovnem intervalu.
� Pri komercialnih križancih ne razpolagamo
z rodovniškimi podatki ⇒ težko je zasledovati
prispevek posamezne živali k izboljšani
proizvodnosti na komercialnem nivoju.
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GENOMSKA SELEKCIJA PRI KOKOŠIH

Glavne prednosti genomske selekcije pred klasično (BLUP-osnovano na rodovniku):

Večja natančnost ocen plemenskih vrednosti (precej odvisno od lastnosti:

- Lastnosti s srednje veliko heritabiliteto ⇒ relativno izboljšanje v natančnosti ocene od 20 % 

(oplojenost jajc) do 45 % (nesnost).

- Lastnosti z veliko heritabiliteto ⇒ relativno izboljšanje v natančnosti > 50 % (zauživanje 

krme, telesna masa pitovnih piščancev).

Boljši nadzor nad inbreedingom

Od selekcije, ki poleg fenotipskih izkorišča tudi genotipske podatke si največ obetamo:

a.) Pri lastnostih z nizko heritabiliteto (npr. odpornost na bolezni). 

b.) Pri lastnostih, ki se v življenjskem ciklu živali izrazijo dokaj pozno in katerih merjenje je 

drago (npr. učinkovitosti izkoriščanja krme).

c.) Pri lastnostih, ki jih neposredno ne moremo meriti pri enem ali obeh spolih (npr. nesnost, 

kakovost klavnih trupov).

Prve aplikacije genomske selekcije:

Leto 2012 – Aviagen (težki tip kokoši)

Leto 2013 – Hy Line (lahki tip kokoši)

TRANSGENEZA PRI KOKOŠIH

� Transgena žival = žival, kateri smo trajno spremenili genom z dodajanjem, odvzemanjem 
ali zamenjavo določenih genov. 
� V današnjem času poteka razvoj transgenih linij kokoši, ki se uporabljajo za proizvodnjo 
farmacevtskih sredstev ali drugih koristnih proteinov v jajcih. 
� Doslej se transgeneza v selekcijskem delu na komercialnih jatah še ni uveljavila. 
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GENETSKO IZBOLJŠANJE 
PERUTNINE

KVANTITATIVNE TEHNIKE MOLEKULARNE TEHNIKE+

SELEKCIJA + KRIŽANJE


