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Santrauka. Darbas atliktas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Gyvūnų veislinės ver-

tės tyrimų ir selekcijos laboratorijoje, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre. Nustatyta, kad nors vidutinis 
įvaisos koeficientas Lietuvos juodmargių galvijų populiacijoje atitinka tolimą įvaisos koeficientą (0,61 proc. – bulių ir 
0,81 proc. – karvių), prognozuojamas jo didėjimas po 0,038 proc. pagal gimimo metus (R2 = 0,754) karvių ir 0,027 
proc. (R2=0,421) – Lietuvoje naudojamų bulių (p<0,05). Didžiausias giminingo poravimo koeficiento vidurkis nustaty-
tas Holšteino veislės bulių (1,5 karto didesnis, nei visos juodmargių galvijų populiacijos), mažiausias – Britanijos fryzų 
veislės bulių (p<0,001). Didėjant bulių giminingo poravimo koeficientui, statistiškai patikimai gerėja veislinės vertės 
indeksas pagal pieno produkciją ir sudėtį (p<0,001), prastėja – pagal somatinių ląstelių skaičių piene ir reprodukcijos 
bei ilgaamžiškumo indeksus (p<0,01). Galvijų brokavimo priežasčių tyrimai parodė, kad labiausiai su giminingo pora-
vimo koeficientu siejosi brokavimo dėl leukozės dažnis (p<0,0001). 

Žinant, kad Lietuvos juodmargių galvijų populiacijoje tolygiai didėja giminingo poravimo koeficientas, būtina kont-
roliuoti bulių naudojimą karvių bandose ir taip išvengti galimos įvaisos depresijos. 

Raktažodžiai: juodmargiai galvijai, giminingo poravimo laipsnis, veislinė vertė, išbrokavimas, leukozė. 
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Summary. The present study was designed to evaluate the relationships of inbreeding degree  with Black and White  

cattle breeding value and culling  frequency in Lithuania. It was estimated that the average degree of inbreeding of the 
Black and Whites population in Lithuania corresponds to the distant inbreeding level (0.61% for bulls and 0.81% for 
cows), but it shows an increase in 0.038 % per year for cows (R2 = 0.754) and in 0.027% per year for bulls (R2 = 0.421) 
(P<0.05). The highest average of inbreeding coefficient was determined in the Holstein bulls (1.5 fold higher compared 
to the Black and Whites population) and the lowest in the British Friesian bulls (P<0.001). Increment of inbreeding deg-
ree in bulls, improve a statistically significant indexes of breeding value for milk production and composition (P<0.001) 
and worsen the somatic cell count in milk (P<0.01) and reproduction and longevity indexes (P<0.01). It was shown that 
the highest degree of inbreeding was significantly associated with the culling of cattle from leucosis (P<0.0001).  

Knowing that in the Lithuanian Black and White cattle population inbreeding degree of cows gradually increase, it 
is necessary to control the use of bulls in the herd, thus avoiding the possible occurrence of inbreeding depression. 

Keywords: Black and White cattle, degree of inbreeding, breeding value, culling, leucosis. 
 
 
Įvadas. Pienininkystė Lietuvoje yra viena svarbiausių 

žemės ūkio šakų. Pienas ūkininkų žemės ūkio produkcijos 
struktūroje užima beveik ketvirtadalį, o pieno produktų 
eksportas sudaro apie penktadalį šalies žemės ūkio ir 

maisto produktų eksporto. Vidutinis pieno primilžis iš 
vienos karvės Lietuvoje kasmet didėja, tačiau vis tiek 
išlieka vienas mažiausių Europos Sąjungoje. Pastaraisiais 
metais šalyje intensyviai pertvarkomas galvijų selekcijos 
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darbas – grindžiamas naujausiomis gyvulių veislininkys-
tės technologijomis (Juozaitienė, 2003; Kuodys, Kučas, 
2007). 

Pieninių galvijų selekcijos programose vis didesnis 
dėmesys skiriamas požymiams, susijusiems su produkci-
jos kokybe ir karvių sveikata (Sonesson, Meuwissen, 
2000; Sewalem et al., 2006). Juos gerinant labai didelė 
reikšmė skiriama galvijų giminingam poravimui (Short et 
al., 1992). Ypač tai aktualu juodmargių galvijų populiaci-
joms, kurių gerinimui intensyviai naudojama Holšteino 
veislė (Thomsonet al., 2007). 

Išskirtinių reproduktorių paveldimosios savybės pali-
kuonyse geriausiai įtvirtinamos poruojant panašių savybių 
gyvūnus giminaičius, metodiškai ir kūrybingai taikant 
įvaisą (Smith et al., 1998; Weigel, 2001; Abdallah, 
McDaniel, 2002). Metodiškai taikomas giminingas pora-
vimas atneša didelę naudą ūkininkams, bet taikomas ne-
apgalvotai gali būti rizikingas. Neigiamos giminingo po-
ravimo pasekmės dažnai pasireiškia sumažėjusiu gyvulių 
gyvybingumu, vislumu, produktyvumu, susilpnėjusia 
konstitucija ir eksterjeru ir netgi išsigimimu (Sorensen et 
al., 2005; Čitek,  Blahova, 2004). 

Darbo tikslas – ištirti šalies juodmargių galvijų popu-
liacijos giminingo poravimo koeficientą ir nustatyti jo 
įtaką galvijų veislinei vertei ir brokavimui.  

Tyrimo metodai. Mokslinis ir tiriamasis darbas atlik-
tas 2006–2010 metais Lietuvos sveikatos mokslų univer-
siteto Veterinarijos akademijos Gyvūnų veislinės vertės 
tyrimų ir selekcijos laboratorijoje, Žemės ūkio informaci-
jos ir kaimo verslo centre.  

Pagal pieninių galvijų veislininkystės apskaitos infor-
macinės sistemos, kurią palaiko VĮ Žemės ūkio informa-
cijos ir kaimo verslo plėtros centras, duomenis, galvijų 
giminingo poravimo koeficientui nustatyti LINUX opera-
cinės sistemos „posgdreSQL“ duomenų bazėje sudarėme 
duomenų masyvus. Dėl nepakankamų kilmės duomenų 
įrašų ir tikslumo giminingo poravimo koeficientas įvertin-
tas gyvulių, atvestų nuo 1972 metų. Duomenų bazėje, 
atlikus loginę duomenų kontrolę, buvo 334 829 gyvulių 
įrašai. 

Įvertintas gyvulių įvaisos koeficientas Fx, klasifikuo-
tas į grupes: labai artimas giminingas poravimas, arba 
kraujomaiša, – artimiausių giminaičių – sesers ir brolio 
(I–II kartos), motinos ir sūnaus (I–II), dukters ir tėvo (I–
II); artimas giminingas poravimas – I–III, II–I, II–III, III–
II; saikinga įvaisa – II–IV, IV–III, IV–V; tolimas gimi-
ningas poravimas – V–V, V–VI kartos (Kuosa, 1980). 

Parengę SQL užklausas, nustatėme bulių ir karvių gi-
miningo poravimo koeficientą, atlikome gyvulių duomenų 
grupavimą pagal lytį, atvedimo metus.  Išsamesnį pieninių 
galvijų populiacijos giminingo poravimo koeficientą įver-
tinome pagal veisles. 

Kitame tyrimų etape išanalizavome juodmargių popu-
liacijos galvijų veislinės vertės indekso ir giminingo po-
ravimo koeficiento koreliaciją.  

Galvijų brokavimo dažnio ir giminingo poravimo pri-
klausomybės tyrimas buvo atliktas pagal 1992–2008 me-
tais kontroliuotų 651 056 brokuotų juodmargių galvijų 
duomenis, taikant Žemės ūkio informacijos ir kaimo vers-
lo plėtros centre naudojamą brokavimo priežasčių klasifi-

katorių. Porų parinkimo (giminingas ar negiminingas po-
ravimas) ir brokavimo priežasčių, taip pat brokavimo 
dažnio ir giminingo poravimo koeficiento priklausomybės 
analizei buvo taikomas  χ2 testas.  

 Tiriamųjų požymių vidurkiai (M), vidutiniai kvadra-
tiniai nuokrypiai (SD), koreliacijos koeficientai (r) tarp 
požymių bei standartinės paklaidos (mx) apskaičiuoti 
SPSS (licencijos Nr. 9900457; versija 15, SPSS Inc., Chi-
cago, IL) statistiniu paketu Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto Veterinarijos akademijos Gyvūnų veislinės 
vertės tyrimų ir selekcijos laboratorijoje. Rezultatai laikyti 
patikimais, kai p<0,05. 

Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Juodmargių po-
puliacijos struktūroje negiminingi 7 727 buliai sudarė 
59,6 proc. visų tirtų bulių. Nustatėme, kad juodmargių 
populiacijos bulių įvertinimas pagal įvaisos koeficiento 
vidurkį (Fx–0,612) atitinka tolimo giminingo poravimo 
grupę.  

Duomenų analizė rodo, kad 1982–1996 metais atvestų 
Lietuvos juodmargių karvių populiacijos sėklinimui nau-
dotų  bulių giminingo poravimo koeficientas dėsningai 
statistiškai patikimai didėjo pagal atvedimo metus 
(p<0,05). Vėlesnių metų bulių giminingo poravimo koefi-
cientas tolygiai mažėjo, o 2006–2007 metais atvestų bulių 
– didėjo (p<0,05). 2007 metų  bulių giminingo poravimo 
koeficientas padidėjo 9,7 karto (p< 0,01) palyginti su at-
vestais 1972 metais.  

Tiesinės regresijos mažiausių kvadratų metodu prog-
nozuojamas bulių giminingo poravimo koeficiento didė-
jimas – 0,027 proc. pagal atvedimo metus, o nustatytas 
apibrėžtumo (determinacijos) koeficientas R2 = 0,421 (1 
pav.). 

Atlikta juodmargių populiacijos bulių giminingo po-
ravimo koeficiento analizė parodė nežymią variaciją pagal 
veisles (1 lentelė). Didžiausias giminingo poravimo koe-
ficiento vidurkis buvo Holšteino veislės bulių – 1,5 karto 
didesnis, nei visos juodmargių populiacijos bulių; ma-
žiausias giminingo poravimo koeficiento vidurkis nustaty-
tas Britanijos fryzų veislės bulių  (p<0,001). 

 
1 lentelė. Bulių giminingo poravimo koeficientas 

pagal veisles, proc. 
 

Veislė n M SD 
Estijos juodmargiai 3 0,00 0,00 
Prancūzijos juodmargiai 23 0,34 1,31 
Švedijos juodmargiai 288 0,57 1,12 
Holšteinai 6954 0,93 1,45 
Vokietijos juodmargiai 818 0,25 0,93 
Lietuvos juodmargiai 2099 0,28 1,13 
Britanijos fryzai 310 0,05 0,51 
Olandijos juodmargiai 1860 0,15 1,01 
Danijos juodmargiai 609 0,32 0,89 
Visos 12964 0,61 1,32 

 
Nustatėme, kad juodmargių galvijų populiacijos struk-

tūroje giminingo poravimo būdu gautos karvės sudaro 
85,5 proc.  

2008 metais karvių giminingo poravimo koeficiantas 
pakilo 2,9 karto palyginti su atvestomis 1986 metais 
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(p<0,05). Tolygiai didėjantis giminingo poravimo koefi-
cientas nustatytas lyginant 1995–2005 metais atvestas 

karves (p<0,05). Apskaičiuotas jo vidurkio didėjimas pa-
gal atvedimo metus – 0,0377 proc. (R2 = 0, 7544).  

 

y = 0,0274x + 0,4081
R2 = 0,4208
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1 pav. Bulių giminingo poravimo koeficiento kaita, proc.  
 

y = 0,0377x + 0,0098
R2 = 0,7544
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2 pav. Karvių giminingo poravimo koeficiento kaita, proc.  
 
Skirtingų Lietuvos juodmargių galvijų populiacijos 

veislių karvių giminingo poravimo koeficientas parodytas 
2 lentelėje. Matome, kad didžiausias jis buvo Švedijos 
juodmargių ir Holšteino veislių, mažiausias – Danijos 
juodmargių (p<0,01). Tik vienos karvių veislės – Švedijos 
juodmargių vidutinis giminingo poravimo koeficientas 
priskiriamas saikingai įvaisai, visų kitų veislių jis prilygi-

nimas tolimam giminingam poravimui. 
Skirtingose valstybėse nustatytas nevienodas Holštei-

no galvijų įvaisos koeficientas (Miglior et al., 1995; 
McParland et al., 2007). Izraelio holšteinų populiacijos 
įvaisos koeficientas yra 1,9 proc. (Weller, Erza, 2005), 
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje – 4,9 proc. 
(Young, Seyoka, 1996). 2002 m. Didžiosios Britanijos 
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holšteinų populiacijos įvaisos koeficientas buvo viduti-
niškai 2,64 proc. karvių ir 3,06 proc. bulių. Vokietijos 
holšteinų galvijų jis nėra didelis: 1996–1999 metais atves-
tų karvių – 1,7 proc., bulių motinų – dukart didesnis – 
3,71 proc. (Kearney et al., 2004; Koenig, Sinlaher, 2006). 
Italijos ir Olandijos holšteinų galvijų įvaisos vidurkis yra 
3–3,5 proc. Prancūzijos holšteinų populiacijos įvaisos 
procentas panašus kaip ir Vokietijos – 1,8 proc. (Miglior, 
2000). 

 
2 lentelė. Karvių giminingo poravimo koeficientas 

pagal veisles, proc. 
 

Veislė n M SD 
Švedijos juodmargiai 509 1,82 2,85 
Holšteinai 7949 1,25 1,73 
Vokietijos juodmargiai 2497 1,17 1,40 
Lietuvos juodmargiai 219546 0,79 1,59 
Britanijos fryzai 185 1,04 0,84 
Olandijos juodmargiai 311 1,40 1,43 
Danijos juodmargiai 947 1,50 1,73 
Kitos juodmargių veislės 2 0,18 0,26 
Visos 231946 0,81 1,60 

 
Vidutinis įvaisos koeficientas visose holšteinų galvijų 

populiacijose šiuo metu nėra didelis, tačiau kiekvienais 
metais didėja, todėl galvijų augintojams rekomenduojama 
kurti gyvulių poravimo programas, kurios padėtų įvertinti 
bandos įvaisos koeficientą ir suporuoti gyvulius, kurie 
turėtų ne didesnį nei 6,25 proc. įvaisos koeficientą (Mig-
lior, 2000; Kania-Gierdziewicz, 2005). 

 

3 lentelė. Bulių giminingo poravimo koeficiento ko-
reliacija su veislinės vertės indeksu 

 
Veislinės vertės indeksas r P 
Pieno 0,331 0,001 
Pieno riebumo 0,276 0,001 
Pieno baltymingumo  0,318 0,001 
Somatinių ląstelių skačiaus piene  -0,140 0,01 
Reprodukcijos -0,221 0,01 
Ūkinio naudojimo trukmės  -0,128 0,01 

 
Tyrimų duomenys apie Lietuvos juodmargių galvijų 

populiacijos bulių veislinės vertės indeksą ir giminingo 
poravimo koreliacijos koeficientus (3 lentelė) rodo, kad, 
didėjant bulių giminingo poravimo koeficientui, statistiš-
kai patikimai kyla jų veislinė vertė pagal pieno produkciją 
ir sudėtį (p<0,001), prastėja veislinės vertės indeksas pa-
gal somatinių ląstelių skaičių (SLS) piene (p<0,01) ir rep-
rodukciją bei ilgaamžiškumo požymį – ūkinio naudojimo 
trukmę (p < 0,01).  

Kad bulių veislinės vertės indeksas koreliuoja su įvai-
sos koeficiantu ir šis ryšys nėra tiesinis, pastebėjo ir kitų 
šalių mokslininkai (Hodges et al., 1979; Short et al., 1992; 
Thompson et al., 2000).  

Mūsų tyrimų duomenimis, optimalus Lietuvos juod-
margių populiacijos bulių giminingo poravimo koeficien-
tas pagal pieno produkcijos ir sudėties veislinę vertę (to-
limas ir saikingas) duoda 3,2–19,1 proc. ekonominį efek-
tą, išreikštą bioekonominiu veislinės vertės indeksu. Di-
džiausias ekonominis giminingo poravimo efektas nusta-
tytas juodmargių populiacijos galvijų pieno baltymų pro-
dukcijos (4 lentelė).  

 
4 lentelė. Juodmargių bulių pieno produkcijos ir sudėties veislinės vertės indeksų palyginimas pagal giminin-

go poravimo koeficientą, proc.  
 

Veislinės vertės indeksas Poravimas  Pieno Riebumo Baltymingumo Bendras pieno produkcijos ir sudėties 
Negiminingas  100 100 100 100 
Giminingas:  
    tolimas 113,7 114,0 119,0 119,1 
    saikingas 110,9 111,8 115,0 115,4 
    artimas  106,5 106,6 115,0 115,4 
    kraujomaiša 103,2 104,6 111,1 111,3 

 
Nustatyta, kad, atliekant selekciją tik pagal produkty-

vumo požymius, pailgėja  intervalai tarp veršiavimųsi. Tą 
įrodo gerai žinomos nepalankios genetinės koreliacijos 
(Simkiene et al., 2006).  

Kaip matome iš 5 lentelės, bulių giminingo poravimo 
koeficiento didėjimas turi neigiamos įtakos veislinės ver-
tės indeksui pagal reprodukciją, ypač taikant kraujomaišą. 
Dėl kraujomaišos bulių veislinės vertės indeksas pagal 
reprodukcijos požymį (laikotarpį tarp apsiveršiavimų) 
suprastėjo 20,1 proc. Nuostoliai dėsningai didėjo mažė-
jant bulių giminingo poravimo koeficientui ir, taikant 

tolimą giminingą poravimą, buvo tik 1,6 proc. mažesni 
palyginti su negiminingu poravimu gautų bulių indeksais. 
Reprodukcijos požymių prastėjimo tendencijas dėl įvaisos 
pastebėjo ir užsienio tyrėjai (Hodges et al., 1979). 

Vienas iš pieno kokybės kriterijų yra somatinių ląste-
lių skaičius, pagal kurį galima spręsti apie gyvulio sveika-
tingumą ir pieno tinkamumą tolimesniam naudojimui 
(Miglior et al., 1995).  5 lentelėje matome, kad somatinių 
ląstelių skaičiaus karvių piene veislinės vertės indeksas 
dėl kraujomaišos vidutiniškai sumažėjo 16,6 proc., dėl 
tolimo giminingo poravimo koeficiento – 0,8 proc.  
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5 lentelė.  Juodmargių bulių reprodukcijos, SLS piene ir ūkinio naudojimo trukmės veislinės vertės indeksų 
palyginimas pagal giminingo poravimo koeficientą, proc.  

 
Veislinės vertės indeksas Poravimas  Reprodukcijos SLS piene Ūkinio naudojimo trukmė 

Negiminingas 100 100 100 
100 

Giminingas:  
    tolimas 98,4 99,2 98,9 
    saikingas 95,3 94,5 97,1 
    artimas  82,4 92,9 91,3 
    kraujomaiša 79,9 83,4 82,8 

 
Karvių ūkinio naudojimo trukmė – ekonomiškai svar-

bus požymis daugelio veislių selekcijos programose. Šis 
rodiklis labai aktualus didelio produktyvumo pieninių 
galvijų bandose ir neigiamai koreliuoja su karvių primil-
žiu (Lavrinovic et al., 2008).  

Mūsų tyrimų duomenimis, prastesni palyginti su ne-
gimingu poravimu gautais buliais buvo įvaisos būdu gau-
tų bulių ūkinio naudojimo trukmės veislinės vertės indek-
sas – dėl kraujomaišos –17,2 proc., tolimo giminingo po-
ravimo – 1,1 proc. (5 lentelė).  

Kaip rodo VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo 
plėtros centro duomenų bazės analizė, 1992–2008 metais 
šalyje buvo brokuota 651 056 kontroliuojami juodmargiai 
galvijai, tarp jų – 450 233 karvių.  

Statistiniai χ2 tyrimai parodė, kad galvijų brokavimo 
dažnis priklausė nuo įvaisos. Giminingu poravimu gautų 
karvių išbrokuota 37 proc. daugiau nei negiminingu 
(p<0,001). Labiausiai su giminingo poravimo koeficientu 
siejosi brokavimo dėl leukozės dažnis (p<0,0001). 

Literatūros analizė apie giminingą poravimą pieninių 
galvijų populiacijose rodo, kad kraujomaišos ir ilgalaikis 
artimo giminingo poravimo taikymas yra žalingas, o me-
todinis saikingo ir tolimo giminingo poravimo taikymas 
konsoliduoja veislės vertingų gyvulių paveldimąsias sa-
vybes ir ženkliai padidina selekcijos efektyvumą (Hodges 
et al., 1979; Smith et al., 1998; Kasarda, Kadlečķk, 2007).  

Neigiamas giminingo poravimo pasekmes – įvaisos 
depresiją – tyrė daugelio šalių veislininkystės specialistai 
(Hodges et al., 1979; Short et al., 1992; Young, Seyoka, 
1996; Smith et al, 1998; Cassell et al., 2003), kurie teigia, 
kad įvaisos depresija yra ryškesnė tada, kai paveldimumo 
koeficientas mažesnis. Dėl įvaisos padidėja tikimybė ne-
pageidautiniems genams pereiti į homozigotinę būklę ir 
pasireikšti fenotipiškai.  

Apibendrinant atliktų tyrimų ir literatūros analizės 
duomenis galima teigti, kad pieninių galvijų produktyvu-
mui ir kitų ekonomiškai svarbių savybių genetiniam geri-
nimui tikslinga veislių selekcinėse programose naudoti 
aukščiausios veislinės vertės bulius, pagal kilmės duome-
nis įvertinus jų  giminingo poravimo koeficientą (Thomp-
son et al., 2000; Weigel, 2001).  

 
Išvados. 
1. Lietuvoje naudojamų juodmargių bulių giminingo 

poravimo koeficientas dėsningai po 0,0274 proc.  didėjo 
pagal atvedimo metus  (R2=0,4208),  karvių –  po 0,0377 
proc. (R2=0,7544). 

2. Didėjant bulių giminingo poravimo laipsniui, sta-
tistiškai patikimai didėja jų veislinės vertės indeksą pagal 
pieno produkciją ir sudėtį (p<0,001), prastėja pagal soma-
tinių ląstelių skaičių piene, reprodukcijos ir ilgaamžišku-
mo indeksą (p<0,01).  

3. χ2 tyrimai parodė, kad galvijų brokavimas priklau-
sė nuo įvaisos. Labiausiai su giminingo poravimo laipsniu 
siejosi brokavimo dėl leukozės dažnis (p<0,0001). 

4. Žinant, kad Lietuvos juodmargių populiacijoje to-
lygiai didėja giminingo poravimo koeficientas, būtina 
kontroliuoti bulių naudojimą karvių bandose ir taip iš-
vengti galimos įvaisos depresijos.  
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