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PARAMETRY PRODUKCYJNE I GENETYCZNE DWÓCH RODÓW KUR 
RHODE ISLAND WHITE PODDAWANYCH PRACY HODOWLANEJ 

J o l a n t a  C a l i k

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Dział Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt, 
32-083 Balice k. Krakowa

Celem badań było określenie kształtowania się parametrów genetycznych i produkcyjnych  
kur nieśnych Rhode Island White (A-22 i A-88) w ciągu 8 pokoleń, doskonalonych tą samą 
metodą w ujednoliconych warunkach środowiskowych. W wyniku realizacji programu 
genetycznego doskonalenia w oparciu o system elektronicznego przetwarzania danych  
NOVASEL, w rodach A-22 i A-88 odnotowano zwiększenie liczby zniesionych jaj, obniże-
nie masy ciała, przy zachowaniu średniej masy jaja wynoszącej około 58 g. Stwierdzono 
na ogół niskie i wyraźne ujemne trendy czasowe odziedziczalności nieśności. Oszacowane 
wskaźniki h2 masy ciała, masy jaja i dojrzałości płciowej przyjmowały wysokie i średnie 
wartości przy dodatnich trendach czasowych.  

Doskonalenie genetyczne populacji zwierząt gospodarskich, w tym drobiu, ukie-
runkowane jest z reguły na maksymalizację efektów ekonomicznych. Dlatego też,  
w selekcji drobiu nieśnego uwzględnia się przede wszystkim cechy produkcyjne (Al-
bers i Van Sambeek, 2002; Flock, 2002; Wężyk i Jankowski, 2003). W Polsce jak 
i w większości krajów europejskich selekcja kur w stadach zarodowych opiera się 
na indeksie selekcyjnym zaproponowanym przez Hazela (1943), systemie SELEKT 
z pewnymi jego modyfikacjami (Wężyk, 1978) oraz NOVASEL (Bednarczyk i in., 
1997). Praca hodowlana prowadzona jest w miarę stabilnych warunkach środowisko-
wych, w populacji o strukturze hierarchicznej o stosunkowo dużej liczebności pod-
klas – grup pełnego rodzeństwa. 

Z analizy krajowych stad zarodowych kur nieśnych wynika, że dysponujemy  in-
teresującym pod względem genetycznym i produkcyjnym materiałem hodowlanym 
(Wencek, 2008). Posiadanie zróżnicowanego materiału genetycznego zabezpiecza 
hodowców przed zakłóceniami towarzyszącymi importowi materiału hodowlanego, 
a ponadto stwarza szerokie możliwości realizowania w kraju własnej myśli hodow-
lanej. Istnieje ciągła konieczność monitorowania wyników pracy hodowlanej i oceny 
wartości uzyskiwanych parametrów genetycznych rodów kur nieśnych, w tym m. in. 
Rhode Island White: A-22 i A-88. Do Polski rody te sprowadzono z Francji w poło-
wie lat 80-tych XX wieku. Ptaki umieszczono na fermie w Zakładzie Selekcji Drobiu  
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w Brodziszewie, a następnie przeniesiono do Zarodowej Fermy Kur Nieśnych  
w Dusznikach należącej do Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Po-
znaniu z siedzibą w Zakrzewie (COBRD). Ptaki uznane zostały jako rody zarodowe 
w 1989 r. Rody te wykorzystywano w programie krzyżowania towarowego w celu 
uzyskania zestawów rodzicielskich do produkcji komercyjnych mieszańców kur nie-
śnych, charakteryzujących się wysoką produkcyjnością w intensywnym chowie klat-
kowym i na ściółce o handlowej nazwie ASTRA. 

Celem badań było określenie kształtowania się parametrów genetycznych 
i produkcyjnych  kur nieśnych Rhode Island White dwóch rodów: A-22 i A-88 –  
w ciągu 8 pokoleń, doskonalonych tą samą metodą w ujednoliconych warunkach śro-
dowiskowych. 

Materiał i metody

Materiał badawczy stanowiły zarodowe rody kur nieśnych Rhode Island White 
(A-22 i A-88), poddane genetycznemu doskonaleniu w latach 2000/2001–2008/2009 
(pokolenie 1–8) w  Zarodowej Fermie Kur Nieśnych w Dusznikach. W 18. tygodniu 
życia ptaki ww. rodów przeniesiono z wychowalni do kurnika zachowując  liczebność 
podaną w tabeli 1. Kury utrzymywano w intensywnym systemie, w budynkach wypo-
sażonych w nowoczesne urządzenia technologiczne. Zarówno w okresie odchowu jak 
i produkcji ptaki żywiono ad libitum standardowymi mieszankami pełnoporcjowymi. 
W czasie trwania doświadczenia nie wystąpiły epidemie ani inwazje chorób. 

Tabela 1. Liczebność kogutów-ojców, kur-matek i kur-córek oraz kształtowanie się efektywnej liczeb-
ności populacji (Ne) oraz współczynnika inbredu (Fx %) w obrębie rodów i pokoleń

Table 1. Number of sires, mother and daughter hens, effective population size (Ne) and coefficient of 
inbreeding (Fx %) within lines and generations

Pokolenie
Gene-
rations

Ród/Line A-22 Ród/Line A-88
liczba/number

Ne Fx

liczba/number
Ne Fxojców

sires
matek

mothers
córek

daughters
ojców
sires

matek
mothers

córek
daughters

1 54 469 2126 193,69 0,26 45 406 2061 162,04 0,31
2 54 303 1389 183,33 0,27 45 317 1363 157,62 0,32
3 54 444 1577 192,58 0,26 50 381 1236 176,79 0,28
4 58 417 989 203,67 0,24 45 243 499 151,88 0,33
5 45 267 612 154,04 0,32 40 189 498 132,05 0,38
6 40 265 725 139,02 0,36 36 266 724 126,83 0,39
7 36 288 809 128,00 0,39 36 281 672 127,65 0,39
8 36 290 794 128,10 0,39 36 264 638 126,72 0,39
x 47 343 1128 150,8 0,31 42 293 961 145,13 0,35

Stosując wzory Wrighta (1931) obliczono tzw. efektywną liczebność populacji 
(Ne), czyli tempo eliminacji genów w wyniku działania losowego dryftu genetyczne-
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go oraz wzrost homozygotyczności stada (Fx), który jest odwrotnie proporcjonalny do 
efektywnej wielkości populacji według wzorów: 

    Ne =   

gdzie:
Nm – liczba ojców
Nf  – liczba matek 

    Fx = 

W każdym rodzie indywidualną kontrolą użytkowości objęto: 
– masę ciała w 33. tygodniu życia kur (g), 
– masę jaja w 30. tygodniu życia kur (g), 
– wiek osiągnięcia dojrzałości płciowej (dni),
– liczbę zniesionych jaj do 39. tygodnia życia kur (szt.).  

Parametry produkcyjne i genetyczne scharakteryzowano ogólnie przyjętymi meto-
dami statystyki matematycznej i genetyki populacji. Stosując w obliczeniach analizę 
wariancji dla każdej cechy objętej selekcją oszacowano współczynniki odziedziczal-
ności (h2). Ocenę parametrów genetycznych przeprowadzono systemem NOVASEL. 
Program ten obejmuje zbiór informacji o indywidualnej użytkowości ptaków, szaco-
wanie parametrów genetycznych i ocenę wartości hodowlanej kur oraz ich selekcję 
na podstawie rodzinowego indeksu selekcyjnego. Źródłem informacji o genetycznej 
wartości kury jest użytkowość własna pełnego- i  półrodzeństwa. Na podstawie war-
tości oszacowanych indeksów selekcyjnych dokonuje się wyboru osobników na ro-
dziców następnego pokolenia, wybierając ze stada selekcyjnego osobniki o najwyż-
szym indeksie – łącznej wartości hodowlanej. W zależności od zakładanej wartości 
oczekiwanego postępu hodowlanego można zmieniać nacisk selekcyjny  na poszcze-
gólne cechy różnicując tzw. „wagi ekonomiczne”.

W celu określenia kształtowania się reakcji poszczególnych rodów na selekcję, 
przy pomocy równań regresji liniowej wyznaczone zostały  trendy czasowe. Dla każ-
dej prostej regresji liniowej na poziomie istotności 0,05 wyznaczono granice ufności 
oraz średni błąd oszacowania (SE), który informuje w jakim stopniu poszczególne 
obserwacje odbiegają od prostej trendu (Statgraphics Plus 5.1).

Wyniki

Jak wynika z tabeli 1 średnia liczebność w rodach A-88 i A-22 wynosiła odpo-
wiednio 42 i 47 kogutów-ojców, 293 i 343 kury-matki oraz 961 i 1128 kur-córek. 

4Nm × Nf

Nm × Nf

1
2Ne
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Efektywna wielkość ocenianych populacji zależna od liczby samców i samic wahała 
się od  Ne =145,13 (A-88) do Ne  = 150,80 (A-22), co miało bezpośredni wpływ na 
niski poziom zinbredowania stad (Fx = 0,31–0,35). 

Tabela 2. Kształtowanie się nacisków selekcyjnych (w), produkcyjności oraz współczynników odziedzi-
czalności (h2) w obrębie rodów i lat

Table 2. Trends in selection pressure (w), productivity and coefficients of heritability (h2)  within lines 
and years

Cechy
Traits

Poko-
lenie

Genera-
tions

Ród/Line A-22 Ród/Line A-88

w x SD V% h2SD±SE w x SD V% h2SD±SE

Masa ciała
– MC
Body 
weight
– BW
(g)

1 –0,20 1797 180 10,02 0,47±0,08 -0,20 1734 185 10,67 0,38±0,07
2 0,00 1828 166 9,08 0,54±0,10 -0,10 1778 189 10,62 0,48±0,10
3 –0,10 1802 213 11,82 0,34±0,08 0,00 1796 210 11,69 0,40±0,10
4 –0,10 1798 183 10,18 0,55±0,13 -0,10 1786 199 11,14 0,41±0,22
5 –0,10 1640 196 11,95 0,39±0,14 0,00 1734 200 13,04 0,37±0,15
6 0,00 1690 201 11,89 0,47±0,15 0,00 1739 163 9,37 0,42±0,15
7 –0,10 1658 154 9,3 0,64±0,16 -0,10 1697 168 9,90 0,38±0,13
8 –0,10 1654 139 7,5 0,60±0,15 -0,10 1732 160 9,2 0,45±0,15

Masa jaja
– MJ
Egg 
weight
– EW
(g)

1 0,30 57,5 4,1 7,13 0,39±0,08 0,25 57,4 4,3 7,49 0,44±0,08
2 0,30 58,4 4,1 7,02 0,42±0,10 0,20 58,1 4,5 7,75 0,50±0,10
3 0,20 59,0 4,2 7,12 0,51±0,10 0,20 59,3 4,3 7,25 0,37±0,09
4 0,20 58,7 4,4 7,50 0,51±0,10 0,10 60,2 4,3 7,14 0,40±0,16
5 0,20 56,8 4,1 7,22 0,29±0,12 0,20 56,8 4,2 7,53 0,57±0,19
6 0,30 58,1 3,8 6,54 0,29±0,08 0,25 57,5 4,1 7,13 0,41±0,14
7 0,20 58,4 3,3 6,2 0,63±0,16 0,15 58,6 4,0 6,83 0,47±0,15
8 0,10 58,4 4,1 7,0 0,48±0,14 0,25 58,0 4,2 7,20 0,43±0,14

Dojrzałość 
płciowa 
– DP
Sexual 
maturity 
– SM
(dni/days)

1 0,00 143,1 9,9 6,92 0,40±0,07 0,00 141,2 8,6 6,09 0,30±0,07
2 0,00 141,1 9,3 6,59 0,28±0,08 0,00 142,6 10,7 7,50 0,32±0,08
3 0,00 161,3 12,6 7,81 0,27±0,07 0,00 153,7 15,4 10,02 0,44±0,10
4 0,00 142,2 12,9 9,07 0,56±0,13 0,00 134,7 12,2 9,06 0,45±0,17
5 0,00 135,3 8,9 6,58 0,39±0,14 0,00 138,0 10,00 7,25 0,53±0,21
6 0,00 140,0 7,8 5,57 0,51±0,15 0,00 139,0 9,2 6,62 0,49±0,15
7 0,00 135,6 7,7 5,7 0,28±0,10 0,00 132,9 7,3 5,50 0,30±0,03
8 0,00 138,2 8,5 6,27 0,38±0,11 0,00 133,4 8,9 6,67 0,37±0,11

Nieśność
do 39. tyg. 
– N
Egg pro-
duction
to 39 weeks 
– P 
(szt./eggs)

1 0,50 116,1 14,7 12,66 0,22±0,05 0,55 118,3 14,0 11,83 0,27±0,03
2 0,70 118,6 12,4 10,46 0,27±0,08 0,70 118,1 12,8 10,84 0,28±0,08
3 0,70 96,6 14,4 14,91 0,23±0,06 0,80 109,6 16,0 14,60 0,35±0,09
4 0,70 120,6 15,5 12,85 0,31±0,11 0,80 126,8 15,4 12,15 0,25±0,12
5 0,70 120,0 15,7 13,08 0,35±0,09 0,80 119,0 15,9 13,36 0,26±0,13
6 0,70 118,0 10,5 8,90 0,20±0,09 0,75 121,0 12,90 10,66 0,34±0,13
7 0,70 127,4 12,4 9,70 0,11±0,06 0,75 127,9 12,7 9,90 0,23±0,09
8 0,80 123,7 10,1 8,20 0,08±0,05 0,65 125,2 10,5 8,40 0,10±0,10



Parametry produkcyjne i genetyczne kur Rhode Island White 39

Rys. 1. Trendy czasowe cech produkcyjnych i współczynnika odziedziczalności (h2) w rodzie A-22
Fig. 1. Trends in productive traits and coefficients of heritability (h2) in line A-22



J. Calik40

Rys. 2. Trendy czasowe cech produkcyjnych i współczynnika odziedziczalności (h2) w rodzie A-88
Fig. 2. Trends in productive traits and coefficients of heritability (h2) in line A-88
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Informacje dotyczące wag ekonomicznych (w) i charakterystyki statystycznej  pa-
rametrów produkcyjnych oraz współczynników odziedziczalności (h2) przedstawiono 
w tabeli 2 oraz na Rysunkach 1–2. Z analizy danych wynika, że we wszystkich oce-
nianych rodach największy nacisk selekcyjny (w) położono na zwiększenie nieśno-
ści (w = 0,50–0,80) i średniej masy jaja (w = 0,10–0,30) oraz obniżenia masy ciała  
(w = –0,10– –0,20). W rodzie A-22 średnia masa ciała wahała się od 1654 do 1828 g, 
natomiast w rodzie A-88 od 1697 do 1796 g. Tendencji przyrostu i obniżania masy 
ciała w rodach towarzyszyło niewielkie zwiększanie i zmniejszanie ich średniej masy 
jaja. Najpóźniej, bo w 161. (ród A-22) i w 154. dniu (ród A-88) nieśność rozpoczę-
ły kury w trzecim pokoleniu, a najwcześniej w 7–8 pokoleniu (A-22 = 135,6–138,2 
dniu; A-88 = 132,9–133,4 dniu). Fluktuacje te miały wyraźny wpływ na średnią licz-
bę zniesionych jaj, która w obu rodach była najwyższa pod koniec okresu oceny, tj.  
w 7–8 pokoleniu i wynosiła średnio 126 jaj. 

Z wyznaczonych prostych regresji (Rys. 1–2) wynika, że masa ciała wykazuje 
ujemny trend czasowy przy błędzie oceny, który wahał się od SE = 34,22  (A-22) do 
SE = 38,29 (A-88). Odnotowano ustabilizowany trend masy jaja, która wynosiła oko-
ło 58 g. Uwagę  zwraca szeroki rozrzut poszczególnych obserwacji (średnich), przy 
SE od 0,76 w rodzie A-22 do  1,18 w rodzie A-88.  W ocenianych rodach odnotowano 
ujemny trend czasowy dojrzałości płciowej (SE = 5,73–7,89), co miało bezpośredni 
wpływ na nieśność, która w kolejnych latach/pokoleniach wykazywała dodatni trend 
czasowy (SE = 5,11–8,54). 

Klasyfikację poziomu współczynników odziedziczalności i korelacji przyjęto za 
Wężykiem (1978) jako „niski”, gdy h2 <0,30; „średni”, przy h2 = 0,31–0,59  oraz 
„wysoki”,  gdy h2 >0,6. Współczynniki odziedziczalności masy ciała kur kształtowa-
ły się na niskim i średnim poziomie, bez wyraźnych tendencji czasowych w rodzie  
A-88 i dodatnim trendzie w rodzie A-22. Podobne tendencje odnotowano w przypadku 
odziedziczalności masy jaja (h2A-22 = 0,31–0,63 i h2A-88 = 0,37–0,57).  Oszacowane 
błędy oceny zarówno dla masy ciała jak i dla masy jaja były niskie i zawierały się  
w przedziale od 0,04 do 0,09  i od 0,07 do 0,12. Odziedziczalność dojrzałości płcio-
wej w rodach przyjmowała na ogół wartości średnie przy braku wyraźnych tendencji 
czasowych. W odniesieniu do nieśności wskaźniki odziedziczalności były na ogół 
niskie (h2 = 0,08–0,35)  z wyraźną tendencją spadkową. Jednocześnie w odniesieniu 
do tej cechy odnotowano najwęższe przedziały ufności przy P<0,05 i bardzo niskie 
błędy oceny (SE = 0,07–0,08). 

Omówienie wyników

Podstawowym celem programów genetycznego doskonalenia kur nieśnych jest 
uzyskanie ptaków wcześnie dojrzewających, o szybkim tempie nieśności, pożądanej 
i wyrównanej masie jaja oraz stosunkowo małej masie ciała (Szwaczkowski, 1995). 
Z analizy danych wynika, że w rodach A-22 i A-88 odnotowano korzystne zmia-
ny zarówno w poziomie parametrów genetycznych, jak i cech produkcyjnych. Ob-
liczone współczynniki Fx były niskie, stąd też stopień homozygotyczności nie miał 
istotnego wpływu na kształtowanie się produkcyjności oraz wielkości oszacowanych 



J. Calik42

parametrów genetycznych. W badaniach zaobserwowano pożądane obniżenie masy 
ciała kur, a tak wyraźną reakcję stad na selekcję należy przypisać stosunkowo wy-
sokiej odziedziczalności tej cechy. Jednocześnie w obydwu ocenianych rodach nie 
odnotowano ujemnych trendów masy jaja, co ma istotne znaczenie, gdyż znana jest 
z literatury dodatnia korelacja pomiędzy masą ciała kury a masą jaja (Calik, 2002; 
Krawczyk, 2006).  Ponadto, badania własne jak i publikacje Anang i in. (2000)  
i Szwaczkowskiego i in. (2000) wskazują, że nieśność jest silnie genetycznie, środo-
wiskowo i fenotypowo związana z wczesnością dojrzewania. Prowadząc zatem selek-
cję w kierunku zwiększenia nieśności przyspieszamy również dojrzałość płciową kur. 
Generalnie uważa się, że im kura wcześniej kończy rozwój somatyczny, tzn. wcześ-
niej osiąga standardową dla danego typu masę ciała, tym również wcześniej wchodzi  
w nieśność. Na zależność między zwiększeniem masy ciała kur nieśnych, a obniża-
niem się ich nieśności i innymi komponentami zdolności reprodukcyjnej wskazują 
Sewalem i in. (1998) i Singh i in. (2000). Ponadto autorzy wskazują, że u zbyt inten-
sywnie przyrastających kurek typu nieśnego może dojść do nadmiernego otłuszcze-
nia, co może ujemnie wpływać na funkcję jajnika. Jednocześnie zbyt wczesne osiąg-
nięcie dojrzałości płciowej w dużym stopniu przyczynia się do zwiększenia liczby jaj 
bardzo małych oraz liczby jaj niezapłodnionych.  Badania Masso i in. (1998) wska-
zują natomiast na nieopłacalność produkcji zbyt dużych jaj, uzyskiwanych zwłaszcza 
pod koniec okresu nieśności. Ponadto, z jaj zbyt dużych pisklęta lęgną się dłużej, stąd 
też zakłady wylęgowe jak i właściciele stad hodowlanych są zainteresowani metoda-
mi umożliwiającymi zwiększenie masy jaj w początkowym okresie nieśności oraz 
zmniejszenie jej u starszych niosek. 

W ciągu 8 pokoleń wskaźniki odziedziczalności masy ciała, masy jaja i dojrzałości 
płciowej nie wykazywały istotnych zmian wskazujących na ograniczenie zmienności 
genetycznej. Kuhn i Arthur (1999) prowadząc badania w rodzie kur rasy Leghorn 
wykazali, że pomimo kontynuowanej  przez 40 lat selekcji nie stwierdzili ograni-
czenia zmienności genetycznej w odniesieniu do takich cech jak: masa ciała niosek, 
masa jaja, dojrzałość płciowa osiągnięcia „plateau” czyli wyczerpania zmienności 
genetycznej. W przypadku nieśności obniżenie wartości wskaźników h2 potwierdza 
ogólnie znany fakt, że selekcja prowadzi do zmniejszenia zmienności genetycznej. 
Równie niskie wartości wskaźników odziedziczalności nieśności odnotowano w pra-
cy Szwaczkowskiego (1995), Anang (2000) i Calik (2009).

Podsumowując należy stwierdzić, że w wyniku realizacji programu genetycznego 
doskonalenia rodów A-22 i A-88 w oparciu o system elektronicznego przetwarzania 
danych NOVASEL stwierdzono zadowalające wyniki hodowlane i produkcyjne, co 
świadczy o poprawnej strategii doskonalenia populacji. W ciągu 8 pokoleń odno-
towano zwiększenie liczby zniesionych jaj, obniżenie masy ciała przy zachowaniu 
średniej masy jaja wynoszącej około 58 g. Stwierdzono na ogół niskie i wyraźne 
ujemne trendy czasowe odziedziczalności nieśności. Oszacowane wskaźniki h2 masy 
ciała, masy jaja i dojrzałości płciowej przyjmowały wysokie i średnie wartości, przy 
dodatnich trendach czasowych. Ponadto potwierdzono, że zastosowany w reprodukcji 
stad system kojarzeń skutecznie chroni populacje przed wzrostem zinbredowania. 
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JOLANTA CALIK 

Production and genetic parameters of two lines of Rhode Island White hens subjected to selective 
breeding

SUMMARy

The aim of the study was to determine genetic and production parameters of Rhode Island White lay-
ing hens (A22 and A88) over 8 generations, which were improved using the same method under uniform 
environmental conditions. Implementation of the genetic improvement programme based on electronic 



data processing system NOVASEL in lines A-22 and A-88, resulted in an increased number of eggs laid 
and lower body weight, while the average egg weight of about 58 g remained unchanged. The time trends 
for heritability of egg production were generally low and clearly negative. The estimated h2 values of body 
weight, egg weight and sexual maturity were high and intermediate, with positive time trends.
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