
D o tej po ry w ob li cza niu pro cen to we go udzia ∏u po tom -
stwa bra li Êmy pod uwa g´ tyl ko jed nà pa r´ ge nów. Wia -

do mo jed nak, ̋ e ka˝ da ce cha wy zna cza na jest przez in ny gen.
Je ̋ e li w trak cie na szej pra cy ho dow la nej k∏a dzie my na cisk
tyl ko na jed nà ce ch´ spra wa jest doÊç pro sta. Jed nak wi´k -
szoÊç ras ma ró˝ ne ce chy ja ko Êcio we, z któ rych ka˝ da dzie -
dzi czy si´ od r´b nie. Dla te go ra sy go ∏´ bi o z∏o ̋ o nej bu do wie
wy ma ga jà wi´ cej cza su (po ko leƒ pta ków), by wy se lek cjo no -
waç go ∏´ bia pra wie do sko na ∏e go. Spró buj my roz wa ̋ yç spo -
sób dzie dzi cze nia 2 par ge nów. Dla u∏a twie nia nie b´ dzie my
mie szaç struk tur upie rze nia z ko lo rem. Zaj mie my si´ pro stà
krzy ̋ ów kà zwià za nà z bar wà i wzo rem upie rze nia. Wia do mo,
˝e wzór (nie my liç z ry sun kiem) mo ̋ e wy stà piç u ró˝ nych
mu ta cji barw nych i dzie dzi czy si´ nie za le˝ nie od nich.
W zwiàz ku z tym za rów no u pta ków o bar wie nie bie skiej, jak
i brà zo wej mo ̋ e wy stà piç wzór na tar czach skrzy de∏ (pa sy, ja -
sne na kra pia nie, ciem ne na kra pia nie, „wzór T”). Wszyst kie
wa rian ty wzo ru sà al le la mi. Gen ko du jà cy eu me la ni n´ (nie -
bie ska bar wa go ∏´ bia) do mi nu je nad ge nem ko du jà cym fe -
ome la ni n´ (bar wa brà zo wa).

Za ∏ó˝ my, ˝e ko ja rzy my nie bie skie go pa sia te go go ∏´ bia
z brà zo wym ja sno na kra pia nym (oba sà z „czy stych li nii”).

Na kra pia nie do mi nu je nad pa sia to Êcià. ¸a two prze wi -
dzieç, ˝e po tom stwo z ta kiej krzy ̋ ów ki b´ dzie nie bie skie
ja sno na kra pia ne („ja sno gro cho we”).

Po tom stwo po sia da po 2 ge ny pig men tu („C” i „d”) oraz
po 2 ge ny wzo ru („+” i „L”). W trak cie pro ce su cros sing
over ge ny te mo gà tra fiaç do ga met w na st´ pu jà cych kom -
bi na cjach:

C+; CL; d+; dL.
Je ̋ e li sko ja rzy my ze so bà po tom stwo z F1 otrzy ma my

bar dzo cie ka wy roz k∏ad fe no ty pów.
W na szym przy pad ku wy glà da to tak:
Roz k∏ad fe no ty pów wy stà pi w sto sun ku 9: 3: 3: 1- 9 nie -

bie skich ja sno na kra pia nych; 3 brà zo we ja sno na kra pia ne, 3
nie bie skie pa sia te, 1 brà zo wy pa sia ty.

Ho dow cy cz´ sto si´ dzi wià, ˝e prak ty ka nie po kry wa si´
z teo rià. Dla przy k∏a du wg teo rii w ja kiejÊ krzy ̋ ów ce w po -
ko le niu F1 mia∏ wyjÊç roz k∏ad fe no ty pów 3: 1. Oka za ∏o si´,
˝e wszyst kie m∏o de wy sz∏y jed na ko we. Dla cze go tak jest? F1
nie jest po ko le niem z jed nej pa ry z jed ne go se zo nu. Mu si
byç od po wied nio du ̋ a licz ba po tom stwa, by mo˝ na by -
∏o spo dzie waç si´ wszyst kich mo˝ li wych kom bi na cji. Pa mi´ -
ta jàc, ˝e ka˝ da pa ra ge nów dzie dzi czy si´ wg wzo ru:

(A + a) 2 = AA + 2 Aa + aa
– im wi´ cej (ge nów) bie rze my pod uwa g´ tym wi´ cej po tom -

stwa na le ̋ y wy cho waç po jed nej pa rze ro dzi ciel skiej. Przy jed nej
pa rze ge nów po trze ba co naj mniej 4 m∏o dych, by ujaw ni ∏y si´
wszel kie mo˝ li we wa rian ty (choç rzad ko uda je si´ to osià gnàç
przy tak ma ∏ej licz bie po tom stwa). Gdy pod uwa g´ bie rze my 2
pa ry ge nów po trze ba ju˝ 16 pi sklàt z po ko le nia F1

(A + a) 2 x (B + b) 2 = (AA + 2 Aa + aa) x (BB + 2 Bb + bb)
Z roz wi ni´ cia te go wzo ru otrzy ma my 16 m∏o dych 

w 5 kom bi na cjach o roz k∏a dzie 9: 3: 3: 1
Gdy bie rze my 3 pa ry ge nów po trze ba ju˝ 32 pi sklàt z po -

ko le nia F1 itd. Jest to ko lej ny do wód na to, ˝e nie wszyst kie
za ∏o ̋ e nia ho dow la ne mo˝ na osià gnàç w jed nym po ko le niu
po tom nym. Dla te go ho dow cy po win ni cier pli wie i wy trwa le
przez la ta dà ̋ yç do osià gni´ cia za ∏o ̋ o nych przez sie bie ce -
lów. Do dat ko wo pa mi´ taç trze ba o czy sto Êci li nii, któ ra ma
byç u˝y ta do da nej krzy ̋ ów ki oraz o dba niu o do k∏ad ne pro -
wa dze nie ksi´ gi ho dow la nej.
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Dzie dzi cze nie bar wy upie rze nia go ∏´ bi cz. IV
Sza co wa nie pro cen to we go 
udzia ∏u po tom stwa.


