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Mia rą cho wu wsob ne go jest współ -

czyn nik in bre du (wsob no ści) (Fx), 

któ ry in for mu je o praw do po do -

bień stwie wy stą pie nia u osob ni ka 

par al le li w ukła dzie ho mo zy go -

tycz nym wsku tek odzie dzi cze nia 

ich od spo krew nio nych ro dzi ców. 

Współ czyn nik ten naj czę ściej wy -

ra ża ny jest pro cen to wo (0-100%), 

rza dziej w ska li 0-1, gdzie 0 ozna -

cza brak in bre du, na to miast 100% 

lub 1 ozna cza peł ne zin bre do wa -

nie. Im bli żej osob ni ki są ze so bą 

spo krew nio ne tym wyż szym współ -

czyn ni kiem in bre du ce cho wał bę -

dzie się ich po to mek. Na le ży mieć 

na uwa dze też, że in bred w ho -

dow li jest po ję ciem względ nym, 

a wy ni ka to z fak tu, że wszyst kie 

zwie rzę ta wcho dzą ce do tej sa mej 

ra sy są ze so bą w mniej szym lub 

więk szym stop niu spo krew nio ne 

ze wzglę du na po cho dze nie od 

wspól nych przod ków tzw. za ło ży -

cie li ra sy. W prak tycz nym uję ciu 

okre śle nie in bred umow nie od -

no si się dla wy ni ku ko ja rzeń osob -

ni ków bar dziej spo krew nio nych 

niż prze cięt ny po ziom spo krew nie -

nia ca łej po pu la cji.  

NEGATYWNE  
SKUTKI INBREDU  

– DEPRESJA INBREDOWA 
 

Ogół nie ko rzyst nych zmian w za -

kre sie war to ści fe no ty po wej 

cech użyt ko wych ob ser wo wa -

nych wraz ze wzro stem in bre du 

na zy wa się de pre sją in bre do wą 

al bo wsob ną. Obec nie wia do mo, 

Kontrola inbredu
Terminem inbred, chów wsobny albo kojarzenie krewniacze określa się kojarzenia spokrewnionych 

ze sobą osobników. Efektem takich działań jest zwiększone występowanie homozygotyczności osobników 

wchodzących w skład populacji. Homozygotyczność w tym przypadku oznacza występowanie 

w genotypie identycznych wariantów alleli danego genu (AA lub aa) pochodzących od rodziców, którzy 

odziedziczyli je od wspólnego przodka lub przodków.
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Tab. 1. Wskaźnik inbredu (Fx) przy różnych rodzajach kojarzenia, 
przy złożeniu, że rodzice tych zwierząt nie byli spokrewnieni

Rodzaj kojarzenia Wskaźnik inbredu (%)

brat  ×  siostra 25,00

półbrat  ×  siostra 12,50

ojciec  ×  córka 25,00

babka  ×  wnuk 12,50

wspólni dziadkowie (kuzynostwo) 6,25



że in bred po wo du je wie le ne ga -

tyw nych skut ków, do któ rych na -

le żą spa dek pro duk cyj no ści, skró -

ce nie okre su użyt ko wa nia zwie -

rząt, a tak że po gor sze nie in nych 

cech funk cjo nal nych oraz z dru -

giej stro ny przy czy nia się on do 

wzro stu czę sto ści wy stę po wa nia 

rzad kich, le tal nych lub szko dli -

wych za bu rzeń ta kich m.in. BLAD, 

DUMPS czy CVM. 

Wy ni ki ba dań za gra nicz nych 

wska zu ją, że w przy pad ku tam tej -

szej po pu la cji by dła holsz tyń skie go 

1% pro cent in bre du od po wia da za 

ob ni że nie wy daj no ści ży cio wej mle -

ka na wet o 90 i wię cej ki lo gra mów, 

tłusz czu i biał ka o oko ło 3 kg. Tyl -

ko w pierw szej lak ta cji spa dek pro -

duk cji mle ka wy no si śred nio 20-

40 kg oraz tłusz czu i biał ka, od po -

wied nio o 0,85-1,0 i 0,7-0,8 kg oraz 

jej skró ce nie śred nio o 5 dni. Dla 

po rów na nia ba da nia prze pro wa -

dzo ne w Pol sce przez pra cow ni ków 

Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -

zna niu na pod sta wie da nych do ty -

czą cych krów uro dzo nych w la -

tach 1960-2004 wy ka za ły, że na 1% 

in bre du, śred nio w trzech lak ta -

cjach, wy daj ność spa da o 18,8 kg, 

a za war tość tłusz czu i biał ka od po -

wied nio o 0,8 kg i 0,58 kg. 

Wie le prze pro wa dzo nych ba -

dań wska zu je rów nież na ujem ne 

ko re la cje mię dzy po zio mem zin -

bre do wa nia zwie rząt a ich ma są 

uro dze nio wą, tem pem wzro stu 

i roz wo ju, a tak że ma są oraz wy -

mia ra mi cia ła już ja ko osob ni ków 

do ro słych czy wie kiem uzy ska nia 

peł nej doj rza ło ści. Te go ty pu do -

nie sie nia li te ra tu ro we zna ne są 

od lat 30 i 40 mi nio ne go stu le cia.  

Po ziom in bre du wpły wa rów -

nież ne ga tyw nie na płod ność 

i efek tyw ność roz ro du. Pro wa dzo -

ne do tych czas pra ce wska zu ją, 

że u zwie rząt o wyż szym współ -

czyn ni ku in bre du czę ściej ob ser -

wu je się utra tę cią ży, za mie ral -

ność za rod ków, a tak że niż szą 

prze ży wal ność cie ląt. 1% wzrost 

in bre du po wo du je wy dłu że nie 

okre su mię dzy wy cie le nio we go 

o 0,3-0,7 dnia, opóź nie nie wie ku 

pierw sze go wy cie le nia o 0,6 dnia. 

Współ czyn nik wsob no ści wyż szy 

niż 10% jest przy czy ną wy dłu że nia 

wie ku pierw sze go wy cie le nia od 8 

do na wet 26-27 dni. Za uwa żo no, 
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że im wyż szy jest Fx to więk sza jest 

rów nież róż ni ca wie ku mię dzy kro -

wa mi zin ber do wa ny mi i nie zin bre -

do wa ny mi przy pierw szym wy cie -

le niu. Ba da nia ir landz kie prze pro -

wa dzo ne w tym za kre sie wy ka za -

ły, że kro wy z Fx = 12,5% by ły w mo -

men cie pierw sze go wy cie le nia 

o 2,5 dnia star sze oraz mia ły o 4% 

niż sze szan se na prze ży cie do 

dru giej lak ta cji niż kro wy nie zin be -

do wa ne. We dług do nie sień li te ra -

tu ry za bu rze nia w roz ro dzie wy ra -

żo ne ob ni że niem wskaź ni ka za cie -

leń ob ser wu je się już u krów, u któ -

rych współ czyn nik in bre du wy no -

si 6,25- 12,5%. W jed nym z ba dań, 

sa mi ce, któ rych współ czyn nik 

wsob no ści mie ścił się w gra ni -

cach 12,5- 25% in deks ciel no ści 

(pre gna cy ra te) spadł o 2%, a przy 

Fx > 25% o 6%, w sto sun ku do sa -

mic nie zin bre do wa nych. Ba da nie 

to wska za ło rów nież, że po mi mo 

bra ku wy raź ne go tren du, kro wy 

o wyż szym Fx wy ka zy wa ły ten den -

cję do trud niej szych po ro dów, co 

tłu ma czo ne jest mniej szy mi roz mia -

ra mi zwie rząt ce chu ją cych się wyż -

szym współ czyn ni kiem in bre du. 

Co cie ka we w ba da niach stwier -

dzo no, że cie lę ta ce chu ją ce się wy -

so kim Fx w przy pad ku zin bre do wa -

nych ma tek przy cho dzi ły na świat 

ła twiej niż te o niż szym wskaź ni ku 

wsob no ści, co z ko lei przy pi su je 

się mniej szym roz mia rom cie ląt 

wy ni ka ją cym z za bu rzeń roz wo jo -

wych. Część ba dań wska zu je in -

bred ja ko przy czy nę po ro nień. 

Dowiedziono, że 1% zin ber do wa nia 

sa mi cy przy czy nia się do wzro stu 

czę sto ści po ro nień o 0,06%, na to -

miast 1% wzro stu in bre du u cie lę -

cia zwięk sza ry zy ko je go utra ty 

(mar twe go po ro du lub pro mie nie -

nia) 0,2%. Kro wy o niż szych współ -

czyn ni kach in bre du wska zu ją rów -

nież ten den cje do ła twiej sze go 

za cho dze nia w cią że mie rzo ne go 

licz bą za bie gów in se mi na cyj nych. 

Więk szy in bred sa mic wią że się 

także z wy dłu że niem okre su usłu -

gi (od pierw szej do sku tecz nej in -

se mi na cji). 

W przy pad ku bu ha jów niż szy 

po ziom in bre du sprzy ja wyż sze mu 

li bi do oraz lep szej ja ko ści na sie nia 

niż w przy pad ku roz płod ni ków 

w wy so kim współ czyn ni ku in bre du.  

Po ziom in bre du wpły wa rów -

nież na dłu go wiecz ność zwie rząt. 

Już w la tach 50 XX w. ba da cze 

wska zy wa li, że zwie rzę ta bar dziej 

zin bre do wa ne by ły eli mi no wa ne 

ze stad szyb ciej niż te o niż szych 

wskaź ni kach wsob no ści. Li te ra tu -

ra wska zu je, że gdy po ziom im bre -

du prze kra cza 6,25%, ry zy ko bra -

ko wa nia krów zwięk sza się o 14%, 

choć już 1% wzrost po wo du je 

zmniej sze nie szans na prze ży cie 

krów do dru giej lak ta cji o 0,3% 

oraz skró ce nie okre su użyt ko wa -

nia zwie rząt o 13 dni. 

In nym waż nym efek tem ubocz -

nym, o któ rym na le ży wspo mnieć, 

jest ob ni że nie zmien no ści ge ne -

tycz nej i re duk cja po ten cjal ne go 

po stę pu ge ne tycz ne go. 

Przed sta wio ne wy żej przy kła dy 

jed no znacz nie wska zu ją, że wzrost 

in bre du w sta dzie bę dzie po wo do -

wać istot ne stra ty eko no micz ne. 

 

 

POZIOM I PRZYCZYNY 
WZROSTU INBREDU 

 

Do po cząt ków XX wie ku po ję cie 

in bre du oraz je go ne ga tyw ne skut -

ki nie by ły po wszech nie zna ne, 

zna na na to miast by ła za sa da „po -

dob ne ro dzi po dob ne”, co skut ko -

wa ło czę stym ko ja rze niem w bli -

skim po kre wień stwie w ce lu uzy -

ska nia wy bit nych osob ni ków ku mu -

lu ją cych naj lep sze ce chy swo ich 

przod ków. In bred do po ło wy 

XX wie ku nie sta no wił więk sze go 

pro ble mu, lecz sy tu acja ta ule gła 

zmia nie wraz z opra co wa niem 

i upo wszech nie niem się tech nik 

sztucz nej in se mi na cji. W tym też 

cza sie wpro wa dzo no w Pol sce 

pierw sze dzia ła nia w ce lu ogra ni -

cze nia ko ja rzeń krew nia czych 

w ho dow li zwie rząt go spo dar skich. 

Obec nie w naj więk szym stop niu 

pro blem wzra sta ją ce go in bre du 

do ty czy pół noc no -ame ry kań skiej 

sub po pu la cji by dła HF, ale ze 

SŁOWNICZEK 
POJĘĆ: 

 

● Ho mo zy go ta – or ga nizm 
po sia da ją cy iden tycz ne al -
le le da ne go ge nu (np. aa 
lub AA) w chro mo so mach 
ho mo lo gicz nych; 
– ho mo zy go ta do mi nu ją -

ca – sy tu acja, gdy oba al -
le le da ne go ge nu są do -
mi nu ją ce (za pis np. AA). 

– ho mo zy go ta re ce syw na 
– sy tu acja, gdy oba al le le 
da ne go ge nu są re ce -
syw ne (za pis np. aa). 

● He te ro zy go ta – or ga nizm 
po sia da ją cy zróż ni co wa ne 
al le le te go sa me go ge nu 
(np. Aa), w tym sa mym lo -
cus w chro mo so mach ho -
mo lo gicz nych. 

● Al le le – róż nią ce się nie co 
od sie bie (al ter na tyw ne) 
po sta cie ge nu, zaj mu ją ce 
ten sam lo cus w chro mo so -
mach ho mo lo gicz nych 

● Lo cus – miej sce zaj mo wa -
ne przez kon kret ny gen 
w chro mo so mie. 

● Chro mo so my ho mo lo -
gicz ne – chro mo so my 
o tym sa mym kształ cie 
i wiel ko ści, za wie ra ją te sa -
me ge ny. Je den chro mo -
som w pa rze po cho dzi od 
oj ca, a dru gi od mat ki.



wzglę du na in ten syw nie pro wa dzo -

ną „holsz ty ni za cję” na bie ra na zna -

cze niu rów nież w Eu ro pie. Kil ku au -

to rów wska zu je, że śred ni po ziom 

zin bre do wa nia w po pu la cji by dła 

holsz tyń skie go w róż nych kra jach 

w la tach 1980 do 2004 wzrósł o 3 

do 4%. Po kry wa się to z do nie sie -

nia mi ame ry kań skimi, któ re wska -

zu ją na wzrost śred nie go współ -

czyn ni ka in bre du wśród ame ry -

kań skich holsz ty nów z 0,4% w 1970 

do 5,8% w 2012 ro ku, w więk szo -

ści przy pi sy wa ne mu in ten syw nej 

pre sji se lek cyj nej wy wie ra nej na 

bu ha jach. We dług da nych Świa to -

wej Fe de ra cji Ho dow ców By dła 

Fry zyj skie go (WHFF) z 2015 r. się -

ga on w kra jach ta kich jak Bel gia 

3,5%, Cze chy i Ho lan dia 4,5%, 

Wło chy 5%, Ja po nia 6%, na to miast 

w naj bar dziej zin bre do wa nych po -

pu la cjach ame ry kań skiej i ka na dyj -

skiej oko ło 7% i na dal ro śnie. 

W przy pad ku krów ra sy holsz tyń -

sko -fry zyj skiej uro dzo nych nad Wi -

słą w 2017 ro ku śred ni po ziom in -

bre du prze kro czył 4% i na dal szyb -

ko się po więk sza. War to mieć na 

uwa dze, że z prak tycz ne go punk -

tu wi dze nia więk sze zna cze nie 

dla ho dow li niż śred nia war tość ma 

tem po je go przy ro stu.  

We dług wy tycz nych WHFF 

śred ni przy rost in bre du nie po wi -

nien wy no sić wię cej niż 1% na 4 la -

ta, czy li jed no po ko le nie. Zbyt 

szyb ki wzrost nie sie za so bą ne ga -

tyw ne skut ki w po sta ci ogra ni -

cze nia moż li wo ści sku tecz nej se -

lek cji. Sza cu je się, że w ostat niej 

de ka dzie tem po na ra sta nia in bre -

du w pół noc no -ame ry kań skiej po -

pu la cji by dła HF wy no si 0,1%/rok 

w przy pad ku krów i 0,2%/rok 

w przy pad ku bu ha jów, co uznać 

na le ży za zde cy do wa nie zbyt wy -

so kie. Z kolei ba da nia IZ-PIB 

wska zu ją, że tem po przy ra sta nia 

in bre du w kra jo wej po pu la cji HF 

jest o mniej wię cej po ło wę niż sze 

niż w naj bar dziej zin bre do wa -

nych po pu la cjach, na to miast nie -

po ko ją cy jest fakt, iż tem po je go 

na ra sta nia re gu lar nie wzra sta. 

Osza co wa ny w ostat niej de ka -

dzie przy rost in bre du w pol skiej 

po pu la cji HF ob li czo ny dla osob -

ni ków z peł nym 4-po ko le nio wym 

ro do wo dem wy niósł od po wied nio 

oko ło 0,05% dla bu ha jów i bli sko 

0,03% dla krów. 

Wie dząc czym jest in bred, ja kie 

ne ga tyw ne skut ki za so bą nie sie je -

go zbyt wy so ki po ziom oraz zna jąc 

dy na mi kę je go przy ro stu w po pu -

la cji by dła ra sy hf trze ba za dać so -

bie jesz cze py ta nie o przy czy ny 

ob ser wo wa nych zmian. Na le ży 

wśród nich wy mie nić przede 

wszyst kim bio tech ni ki roz ro du wy -

ko rzy sty wa ne w ho dow li by dła 

mlecz ne go. Sztucz na in se mi na -

cja, któ ra sprzy ja po zo sta wia niu 

bar dzo licz ne go po tom stwa po 
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naj lep szych bu ha jach oraz tech ni -

ki MOET, któ re z ko lei po zwa la ją na 

uzy ski wa nie licz ne go po tom stwa 

po wy bit nych kro wach. In ną z wy -

mie nia nych przy czyn jest se lek cja 

pro wa dzo na w opar ciu o wy ni ki 

oce ny ho dow la nej przy po mo cy 

me to dy BLUP Mo del Zwie rzę cia 

(BLUP AM), któ rej sprzy ja wy stę po -

wa nia w czo łów kach ran kin gów 

bar dziej spo krew nio nych osob ni -

ków niż śred nie spo krew nie nie 

w po pu la cji. Za in ną moż na uznać 

rów nież wpro wa dze nie w ostat nich 

la tach ge no mo wej oce ny war to ści 

ho dow la nej, któ ra ze wzglę du na 

ten den cyj ność po dej mo wa nych 

przez sa mych ho dow ców i ogra ni -

cze niem ska li se lek cji wy łącz nie do 

po tom ków naj lep szych krów i bu -

ha jów sprzy ja wzro sto wi in bre du. 

 

 

KONTROLA 
I OGRANICZANIE INBREDU 

 

W kra jach wio dą cych w ho dow li 

bydła holsz tyń sko -fry zyj skie go 

uzna no, że do pusz czal ny po ziom 

in bre du w po pu la cji tej ra sy nie mo -

że prze kro czyć 5%. Trze ba rów nież 

za zna czyć, że nie ma jed no znacz -

nej gra ni cy, któ ra po zwa la okre ślić 

bez piecz ny po ziom cho wu wsob -

ne go. W prak ty ce zoo tech nicz nej 

za ko ja rze nia krew nia cze uwa ża 

się ta kie, gdzie ko ja rzo ne zwie rzę -

ta mia ły wspól ne go przod ka lub 

przod ków aż do pią te go po ko le nia 

wstecz. Nie ste ty ze wzglę du na 

czę sto ob ser wo wa ny brak tak do -

kład nej in for ma cji w co dzien nej 

pra cy ho dow la nej na le ży uni kać 

ko ja rzeń zwie rząt, któ re ma ją 

wspól ne go przod ka przy naj mniej 

2-3 po ko le nia wstecz. 

Ho dow cy holsz ty no -fry zów mo -

gą kon tro lo wać wzrost in bre du 

szcze gó ło wo ana li zu jąc ro do wo -

dy za re je stro wa ne w księ gach ho -

dow la nych przed pod ję ciem de cy -

zji o ko ja rze niu kon kret nych osob -

ni ków oraz wy ko rzy stu jąc w tym 

ce lu spe cjal ne opro gra mo wa nie 

kom pu te ro we, któ re nie tyl ko 

umoż li wia zauto ma ty zo wa nie te go 

pro ce su, ale rów nież po zwa la 

unik nąć wzro stu in bre du po wy żej 

wy zna czo ne go po zio mu. War to 

w tym miej scu zwró cić uwa gę na 

ja kość pro wa dzo nych za pi sów, 

bo wiem da ne li te ra tu ro we wska zu -

ją, że w ho dow li zwie rząt go spo -

dar skich śred nio w 10% przy pad -

ków po ja wia ją się błę dy do ty czą -

ce ro dzi ców i wcze śniej szych 

przod ków.  

Ko lej nym roz wią za niem umoż -

li wia ją cym ogra ni cza nie ne ga tyw -

nych skut ków in bre du jest wy ko -

rzy sta nie moż li wo ści wy ni ka ją -

cych z se lek cji opar tej o zna jo -

mość ge no mu. Wy ni ka to z fak tu, 

że ge no mi ka umoż li wia uzy ska nie 

wyż sze go po stę pu ge ne tycz ne go 

przy ta kim sa mym po zio mie in bre -

du jak se lek cja tra dy cyj na oraz de -

tek cję nie po żą da nych i szko dli -

wych ge nów już w bar dzo mło dym 

wie ku zwie rzę cia. Po nad to umoż -

li wia ona ob li cza nie in bre du i stop -

nia po kre wień stwa już na po zio -

mie DNA. Pro wa dzo ne w tym za -

kre sie ba da nia wska zu ją, że in -

bred ob li cza ny na pod sta wie ge -

no ty pu – in bred ge no mo wy, któ -

ry ba zu je na fak tycz nym po zio mie 

ho mo zy go tycz no ści prze ka za nych 

ge nów, a nie na praw do po do -

bień stwie dzie dzi cze nia, jest też 

me to dą do kład niej szą i już obec -

nie sto so wa ny i pu bli ko wa ny w kil -

ku kra jach, m.in. Ka na dzie i Sta -

nach Zjed no czo nych. 

In ny mi wska zy wa ny mi w li te ra -

tu rze pro po zy cja mi dzia łań słu żą -

cych ogra ni cza niu in bre du w po pu -

la cji by dła mlecz ne go są po za od -

po wied nim do brem osob ni ków do 

roz ro du rów nież ogra ni cza nie wa -

gi in for ma cji ro dzi no wej w pro ce -

du rach sza co wa nia war to ści ho -

dow la nej, zmniej sze nie in ten syw -

no ści se lek cji oraz ogra ni cze nie in -

ten syw no ści wy ko rzy sta nia naj -

lep szych zwie rząt przy two rze niu 

ko lej nych po ko leń, np. po przez 

li mi to wa nie por cji na sie nia od jed -

ne go bu ha ja. In ne roz wią za nia 

obej mu ją za sto so wa nie funk cji 

mak sy ma li zu ją cej zysk ge ne tycz ny, 

któ ra uwzględ nia war tość ho dow -

la ną i jej do kład ność oraz wskaź -

nik in bre du. Wy ka za no bo wiem, że 

ta kie po stę po wa nie po zwa la istot -

nie zmniej szyć śred nie spo krew -

nie nie w po pu la cji przy nie znacz -

nym tyl ko zmniej sze niu po stę pu 

ge ne tycz ne go. 

Swo ją ro lę do ode gra nia oprócz 

sa mych ho dow ców ma ją rów nież 

or ga ni za cje pro wa dzą ce księ gi ho -

dow la ne dla ra sy holsz tyń sko -fry zyj -

skiej oraz pod mio ty in se mi na cyj ne, 

któ re po win ny mo ni to ro wać in bred 

w po pu la cji i sto so wać ta ką po li ty -

kę ho dow la ną, aby nie prze kra czać 

wy zna czo ne go po zio mu. 

Pod su mo wu jąc na le ży stwier -

dzić, że chcąc na dal do sko na lić po -

gło wie by dła mlecz ne go nie da się 

cał ko wi cie unik nąć pro ble mu wzra -

sta ją ce go po zio mu in bre du. Nie -

mniej jed nak umie jęt nie ko rzy sta -

jąc z do stęp nych obec nie roz wią -

zań i na rzę dzi moż na sku tecz nie 

ogra ni czać tem po je go przy ro stu, 

ob ser wu jąc jed no cze śnie po pra wę 

war to ści ho dow la nej ko lej nych po -

ko leń krów. Osią gnie cie te go wy -

ma ga jed nak współ pra cy mię dzy 

or ga ni za cja mi od po wie dzial ny mi 

za księ gi ho dow la ne, do staw ca mi 

na sie nia, a przede wszyst kim od -

po wied nie go za an ga żo wa nia ze 

stro ny sa mych ho dow ców. ■


