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DOSKONALENIE CECH UŻYTKOWYCH 
MERYNOSA POLSKIEGO 

Streszczenie 

Celem podjętych badań było poznanie genetycznych oraz środowiskowych 
uwarunkowań masy ciała zwierząt w wieku 56 dni i 12 miesięcy, wieku macio-
rek przy brakowaniu, użytkowości reprodukcyjnej oraz indeksów selekcyjnych 
w populacji owiec rasy merynos polski w celu oceny oraz modyfikacji obowią-
zujących zasad pracy hodowlanej. Badaniami objęto materiał zwierzęcy liczący 
8719 owiec matek rasy merynos polski, 624 tryków oraz 39442 sztuk ich po-
tomstwa urodzonego w latach 1986-2003, które utrzymywano w 12 stadach 
z rejonu Pomorza i Kujaw. 

 Średnia masa ciała osobników męskich i żeńskich w wieku 56 dni i 12 mie-
sięcy wyniosła odpowiednio: 17,11 i 76,54 kg oraz 16,24 i 52,67 kg. Średnia 
masa miotu w wieku 56 dni wyniosła 21,8 kg. Maciorki brakowano przeciętnie 
w wieku 6,25 roku, zaś tryki – 4,7 roku. Obliczone wskaźniki użytkowości re-
produkcyjnej w zakresie badanych cech kształtowały się następująco: płodności 
– 93,4%, plenności – 1,35 sztuki na matkę, odchowu jagniąt – 90,81% i użyt-
kowości rozpłodowej – 1,16 sztuki na matkę. 

Analizę eksploratywną masy ciała, liczby jagniąt odchowanych w sezonie 
rozpłodowym, masy miotu, wskaźników życiowej użytkowości reprodukcyjnej 
maciorek, indeksów selekcyjnych oraz również częściowo wieku przy brako-
waniu wykonano na podstawie wieloczynnikowej analizy wariancji. Statystyczną 
analizę wieku przy brakowaniu pogłębiono dodatkowo wykorzystując metodę 
Kaplana-Meiera. Wskaźniki użytkowości reprodukcyjnej maciorek w kolejnych 
sezonach rozpłodowych analizowano za pomocą wielokrotnej regresji logi-
stycznej (płodność, liczbę jagniąt urodzonych oraz upadki jagniąt). Wykazano 
statystyczny wpływ stada, typu urodzenia i płci jagniąt, wieku matek, a także 
roku urodzenia na masę ciała jagniąt w wieku 56 dni. Źródło zmienności masy 
ciała zwierząt w wieku 12 miesięcy oraz wieku przy brakowaniu stanowiły: sta-
do oraz rok urodzenia. Wskaźniki reprodukcji maciorek były różnicowane sta-
tystycznie czynnikiem stada, roku urodzenia lub wykotu, typu urodzenia, a po-
nadto częściowo także typem urodzenia ich matek. Najbardziej korzystnymi ce-
chami rozrodu charakteryzowały się maciorki z urodzeń bliźniaczych, których 
matki pochodziły z ciąż mnogich; może to sugerować segregację pojedynczego 
genu w badanej populacji. W związku z tym zasadne będzie podjęcie dalszych 
badań z tego zakresu. Zaobserwowano, że korzystne wskaźniki rozrodu macio-
rek utrzymywały się do wieku 5-6 lat. Rezultaty te mogą stanowić podstawy do 
odbudowy znacznie zredukowanego pogłowia m.in. dzięki dłuższemu użytko-
waniu samic w stadach. Stwierdzono potwierdzony statystycznie wpływ stada, 
wieku matek, typu urodzenia jagnięcia, typu urodzenia jego matki i roku uro-
dzenia na obliczone indeksy selekcyjne (lokalny, krajowy – uwzględniający 
plenność i krajowy – uwzględniający użytkowość rozpłodową matki). Na szcze-
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gólną uwagę zasługuje czynnik roku urodzenia (wykotu) ze  względu na fakt, iż 
poziom kontrolowanych cech na ogół pogarszał się w kolejnych rocznikach.  

W celu oszacowania parametrów genetycznych populacji zastosowano me-
todę największej wiarygodności z ograniczeniami (AI-REML) oraz metodę 
próbkowania Gibbsa (GS), posługując się jedno- i wielocechowymi modelami 
zwierzęcia – zarówno liniowymi, jak i progowymi. Stwierdzono, że najbardziej 
optymalną metodą szacowania odziedziczalności masy ciała, masy miotu, in-
deksów selekcyjnych jest metoda REML, zaś w przypadku cech progowych, tj. 
liczby jagniąt urodzonych i odchowanych, pożądana jest metoda GS i model 
progowy. Przy szacowaniu parametrów genetycznych wieku przy brakowaniu    
i wskaźników życiowej użytkowości reprodukcyjnej uzasadnione jest wykorzy-
stanie metody GS i modelu liniowego. Należy jednak zaznaczyć, że różnice 
między szacunkami uzyskanymi metodami REML i GS za pomocą modelu li-
niowego, podobnie jak wykonywane modelami jedno- i wielocechowymi, były 
niewielkie. Wskaźniki odziedziczalności addytywnej bezpośredniej i matczynej 
masy ciała jagniąt w wieku 56 dni oszacowane metodami REML i GS z zastoso-
waniem modelu uwzględniającego efekty losowe: addytywny bezpośredni, mat-
czyny i trwałego środowiska, wyniosły odpowiednio: 0,202-0,211 i 0,032-0,044. 
Szacunki odziedziczalności masy ciała zwierząt w wieku 12 miesięcy – w za-
leżności od metody i modelu – wyniosły od 0,344 do 0,346, zaś wieku brako-
wania wahały się od 0,052 do 0,075. Wskaźniki odziedziczalności liczby jagniąt 
urodzonych i odchowanych wyznaczone ma podstawie modeli liniowych wy-
niosły odpowiednio: 0,060-0,063 i 0,039. Były one jednocześnie wyraźnie niższe 
niż analogiczne szacunki uzyskane za pomocą modeli progowych: 0,093-0,105  
i 0,054. Badania wykazały niską odziedziczalność masy miotu w wieku 56 dni, 
która wahała się w przedziale 0,054-0,057. Oszacowane wartości odziedziczal-
ności przeciętnej życiowej liczby jagniąt urodzonych i odchowanych, uzyskane 
za pomocą różnych modeli, wyniosły odpowiednio: 0,090-0,109 i 0,078-0,089. 
Stwierdzono, że całkowita odziedziczalność indeksu lokalnego (0,088-0,093) 
była wyraźnie niższa aniżeli indeksów krajowych (0,154-0,186). Z uwagi na 
najwyższą odziedziczalność indeksu krajowego, uwzględniającego plenność 
życiową matki, można wnioskować, że indeks ten spośród indeksów fenotypo-
wych jest najlepszy do prowadzenia selekcji. W badaniach wykazano, że masa 
ciała zwierząt w wieku 12 miesięcy była nisko (0,167-0,202), zaś wiek przy 
brakowaniu relatywnie wysoko (0,458-0,592) skorelowane genetycznie z ży-
ciową liczbą jagniąt urodzonych i odchowanych.  

Uzyskane parametry genetyczne wykorzystano następnie do oszacowania 
wartości hodowlanych zwierząt w zakresie kontrolowanych cech oraz indeksów 
przy użyciu modeli liniowych i progowych. Otrzymane za pomocą różnych me-
tod i modeli rankingi zwierząt w zakresie tych samych cech były ze sobą silnie 
skorelowane. Stwierdzono dodatnie, aczkolwiek niskie trendy genetyczne pod 
względem doskonalonych cech,  co pozwala wnioskować o dobrym kierunku 
pracy hodowlanej. Istnieją jednak dalsze możliwości jej udoskonalenia, np.: za-
stąpienie stosowanego indeksu lokalnego – krajowym,w tym modyfikacja wy-
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korzystywanych współczynników regresji indeksowanych cech, a także większe 
wykorzystanie do reprodukcji maciorek z wykotów mnogich. Przeprowadzone 
badania upoważniają do stwierdzenia, że konieczne jest wprowadzenie do oceny 
wartości hodowlanej owiec rasy merynos polski metody BLUP-AM, dzięki 
czemu można będzie liczyć na większy postęp hodowlany w zakresie badanych 
cech niż osiągany za pomocą dotychczasowego indeksu selekcyjnego. Zastoso-
wanie metody BLUP w hodowli owiec winno wiązać się z organizacją banków 
nasienia oraz z wprowadzeniem na szeroką skalę inseminacji. 

Spośród analizowanych kryteriów selekcyjnych, na podstawie których sza-
cowano oczekiwany postęp hodowlany, najbardziej zasadne jest wykorzystanie 
indeksu BLUP, stanowiącego łączną, standaryzowaną wartość hodowlaną zwie-
rząt przemnożoną przez wagi ekonomiczne plenności (2 lub 1) i masy ciała jag-
nięcia (1). Przeprowadzone badania pozwalają jednocześnie sądzić, że zasadni-
czej poprawie winny ulec warunki utrzymania doskonalonych zwierząt, gdyż    
w populacji występują negatywne trendy środowiskowe ograniczające fenoty-
pową ekspresję doskonalonych cech. Wyniki badań dotyczące środowiskowych 
i genetycznych źródeł zmienności cech użytkowych owiec, pozwalające ustalić 
stopień odziedziczalności, genetyczne zależności między cechami oraz osza-
cowanie wartości hodowlanej zwierząt metodą BLUP-AM z użyciem różnych 
modeli liniowych i progowych mogą być wykorzystane przy opracowaniu no-
wego programu hodowlanego dla regionu bydgoskiego. 
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IMPROVEMENT OF PERFORMANCE TRAITS 
IN POLISH MERINO 

Summary 

The objective of the research was to discover the genetic and environ-
mental determinants of the body weight of animals at the age of 56 days and   
12 months, age of ewes at culling, reproduction performance and selection indi-
ces in the Polish Merino sheep population, in order to assess and modify the 
principles used in the current breeding work. The research was carried out on 
8719 Polish Merino ewes, 624 rams, and 39442 of their offspring born over 
1986-2003, kept in 12 flocks from the Pomorze and Kujawy region. 

The average body weight at the age of 56 days and 12 months of male and 
female specimens was, respectively: 17.11 kg, 76.54 kg and 16.24 kg, 52.67 kg. 
The average weight in a litter at the age of 56 days was 21.8 kg. Ewes were 
culled on average at the age of 6.25 years, whereas rams at the age of 4.7 years. 
The calculated reproduction performance indices of examined traits were as 
follows:  fertility – 93.4%, prolificacy – 1.35 no./ewe, lamb rearing – 90.81% 
and reproduction perfomance – 1,16 no./ewe. 

The explorative analysis of the body weight, the number of lambs reared in 
a reproduction season, litter weight, lifetime reproduction performance indices 
of ewes, selection indices, as well as in part of the age at culling, was carried 
out using multifactor analysis of variance. The statistical analysis of the age at 
culling was supplemented with the Kaplan-Meier method. Reproduction per-
formance indices of ewes in subsequent reproduction seasons were analysed 
with the use of multiple logistic regression (fertility, number of lambs born and 
lambs collapsing). The research showed that there is a statistical influence of the 
flock, ewe age, type of birth and sex of lambs and year of birth on their weight 
at the age of 56 days. The source of change in body weight of animals at the age 
of 12 months and the age at culling was the flock as well as the year of birth. 
Reproduction indices of ewes were statistically differentiated by the flock ef-
fect, year of birth or lambing, type of birth, and furthermore partly by the type 
of birth of their mothers. The most favourable reproduction traits were dis-
played by twin born ewes whose mothers came from multiple pregnancies, 
which may suggest segregation of a single gene in the examined population. 
Therefore, further investigation in this area would be required. It was observed 
that favourable reproduction indices of ewes were maintained until the age of  
5-6 years, which provides a realistic chance that the considerably reduced head-
age will be regenerated thanks, among other things, to increased longevity of 
females in flocks. It was found that there is a statistical influence of the flock, 
ewe age, type of lamb birth, type of birth of ewe and year of birth on the calcu-
lated selection indices (local, national taking prolificacy into consideration, and 
national taking ewe’s reproduction performance into consideration). Of the ex-
amined factors, the one worth paying special attention to is the year of birth 
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(lambing) factor, due to the fact that the level of controlled traits was typically 
worse in each subsequent year. 

In order to estimate the genetic parameters of the population, the Restricted 
Maximum Likelihood Method (AI-REML) was applied in combination with the 
Gibbs sampling method (GS), using the single- and multi-trait models of the 
animal, both linear and threshold. It was found that the REML method is the 
most optimal method for estimating heritability of body weight, litter weight, 
and selection indices, whereas in the case of threshold traits, i.e. the number of 
lambs born and reared, the Gibbs sampling method and the threshold model 
should be used. As to the age at culling and lifetime reproduction performance, 
it is justified to use the Gibbs sampling method and the linear model. However, 
it has to be pointed out that the differences between estimates obtained by ap-
plying the REML and GS methods with the use of the linear model, similarly to 
those obtained with the use of single- and multi-trait models, were small. Direct 
and maternal additive heritability of the body weight at the age of 56 days was 
estimated by means of the REML and GS methods, using the model which 
takes into consideration the random effects: additive direct, maternal and per-
manent environment, and it equalled respectively 0.202-0.211 and 0.032-0.044. 
Estimates of body weight heritability at the age of 12 months, depending on the 
method and model, equalled between 0.344 and 0.346, whereas the estimates of 
the age at culling ranged from 0.052 to 0.075. The heritability indices for the 
number of lambs born and reared, determined with the use of linear models, 
equalled, respectively, 0.060-0.063 and 0.039. They were at the same time 
clearly lower than corresponding estimates obtained by means of the threshold 
models: 0.093-0.105 and 0.054. The research showed that the litter weight 
heritability at the age of 56 days is low, its value was between 0.054 and 0.057. 
Heritability estimates concerning average lifetime number of lambs born and 
reared, obtained with the use of various models, equalled, respectively, 0.090-
0.109 and 0.078-0.089. It was found that the total heritability of the local index 
(0.088-0.093) was clearly lower than that of the national indices (0.154-0.186). 
Considering the highest heritability of the national index, taking into account 
the ewe’s lifetime prolificacy, one may conclude that of the phenotypic indices 
this one is the best to be used for selection. The research showed that the body 
weight at the age of 12 months was lowly correlated (0.167-0.202), whereas the 
age at culling was relatively highly correlated (0.458-0.592) genetically with the 
lifetime number of lambs born and reared. 

The obtained genetic parameters were than used to estimate the breeding 
values of the animals in terms of controlled traits and indices with the use of 
linear and threshold models. The obtained animal rankings in respect of the 
same traits with the use of various methods and models were strongly correlated 
with each other. Positive although low genetic trends in terms of traits being 
improved were found, which allows a conclusion that the breeding work is going 
in the right direction. Nevertheless, there are further possibilities of improve-
ment, e.g.: replacing the used local index with a national one, including modifi-
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cation of the used regression coefficients of the indexed traits, and more wide-
spread use of ewes from multiple lambings in reproduction. The research allows 
one to conclude that it is necessary to introduce the BLUP-AM method to the 
assessment of the breeding value of the Polish Merino sheep, thanks to which 
we may hope for better breeding improvements in terms of examined traits 
compared to those obtained with the use of the current selection index. Applica-
tion of the BLUP method in sheep breeding must be accompanied by the crea-
tion of semen banks and introduction of artificial insemination on a wide scale. 

Of various analysed selection criteria, based on which the anticipated 
breeding improvement was estimated, the use of the BLUP index appears to be 
the most justified, since it constitutes a total, standardised breeding value of 
animals multiplied by economic weights of prolificacy (2 or 1) and lamb body 
weight (1). Furthermore, the conducted research enables us to believe that the 
conditions of maintaining the animals being improved should improve consid-
erably, since negative environmental trends take place in the population and 
they restrict the phenotypic expression of traits being improved. The examina-
tion results regarding environmental and genetic sources of performance trait 
variability in sheep, which enable researchers to establish the degree of herita-
bility, genetic relations between the traits, and to estimate the breeding value of 
animals by means of the BLUP-AM method and with the use of various linear 
and threshold models, might be applied in creating the new breeding pro-
gramme for the Bydgoszcz area. 
 




