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Tutkimukset osoittavat, että genomisten jalostusarvojen avulla löydetään varmemmin perinnöllisesti 

parhaat hiehot kuin jos valintaa tehdään perinteisillä odotusarvoilla. Perinnöllisesti parhailla eläimillä on 

itsellään parempi taloudellinen tulos ja ne myös tuottavat perinnöllisesti parempia jälkeläisiä. Genomi-

indeksit yhdistettynä tehokkaaseen sukupuolilajitellun siemenen ja liharotusiemenen käyttöön ovat tehokas 

keino parantaa karjan perinnöllistä tasoa.  

Genomitestien käyttö on yleistynyt Pohjoismaissa viime vuosina. Vuonna 2020 syntyneistä RDC- ja jersey-

eläimistä lähes 30 prosenttia on genomitestattu ja holsteineista lähes 20 prosenttia.  

Genomitestin tuloksia voidaan hyödyntää tarkempia paritussuunnitelmia tehtäessä, jotta hieholle valitulla 

siemennyssonnilla ei ole samoja heikkouksia kuin hieholla. Lisäksi perinnöllisten sairauksien ehkäisy on 

helppoa genomitestistä saatavilla tuloksilla. Parhain hyöty genomitestauksesta saadaan, kun 

uudistushiehot valitaan genomi-indeksien perusteella ja siemennetään sukupuolilajitellulla siemenellä. 

Lihasiemenellä puolestaan siemennetään hiehot, joista ei haluta jälkeläisiä karjaan. Kun lajiteltua siementä 

käytetään genomiarvoltaan aivan parhaille hiehoille ja jalostusarvoltaan parhaille lehmille, karjan 

perinnöllinen taso nousee ja samalla paranee taloudellinen tulos.   

Korkea genomi-indeksi tarkoittaa parempaa fenotyyppistä tulosta 

Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta analysoitiin yhteensä 240 genomitestausta käyttävän karjan tulokset, 

jotta voitiin tutkia genomitestauksen hyötyjä. Tutkimuksessa mukana olevista karjoista analysoitiin vuonna 

2017 syntyneiden hiehojen tulokset. Kaikille hiehoille laskettiin kaksi NTM-arvoa: NTMG on laskettu genomi-

indeksien perusteella ja NTMOD on laskettu vanhempien NTM-arvojen perusteella eli on siis odotusarvo. 

Hiehot jaettiin molemmissa ryhmissä NTM-arvon perusteella korkeaan ja matalaan ryhmään. Korkean ja 

matalan ryhmän tulosten ero laskettiin ensimmäisen ja toisen lypsykauden tulosten perusteella. Lopuksi 

laskettiin korkean ja matalan ryhmän tulosten ero kaikissa tutkimuksessa mukana olevissa karjoissa. 

Tulokset on koottu taulukkoon 1.  

Taulukko 1. Korkean ja matalan NTM-ryhmien erojen keskiarvo, kun hiehot on jaoteltu ryhmiin genomisen 

NTM:n (NTMG) tai odotusarvon perusteella (NTMOD).   

Ominaisuus Hiehojen ryhmittely: Suotuisa tulos: 

NTMG NTMOD 

1. lypsykausi 

Maitotuotos (kg) -280 -80 Alhaisempi = vähemmän vettä  

Rasvatuotos (kg) 13.3 12.2 Korkeampi = enemmän rasvaa 

Valkuaistuotos (kg) 2.3 5.1 Korkeampi = enemmän valkuaista  

1. viim. siemennykseen (pv) -5.7 -4.9 Alhaisempi = lyhyempi aika 

Utaretulehdus (% lehmistä) -1,5 -0.8 Alhaisempi = vähemmän utaretulehduksia 

Utarerakenne (asteikko 1-9) 0,8 0.6 Korkeampi = paremmat pisteet 

Vasikkakuolleisuus (%) -2.0 -1.0 Alhaisempi = alhaisempi vasikkakuolleisuus 

Selviytyminen 2. lypsykaudelle (%) 1.9 1.8 Korkeampi = parempi selviytyminen 

2. lypsykausi 

Maitotuotos (kg) -260 -80 Alhaisempi = vähemmän vettä  

Rasvatuotos (kg) 19.1 14.9 Korkeampi = enemmän rasvaa 

Valkuaistuotos (kg) 6.4 7.2 Korkeampi = enemmän valkuaista  



1. vim. siemennykseen (pv) -3.1 -1.6 Alhaisempi = lyhyempi aika 

Utaretulehdus (% lehmistä) -1.3 0.2 Alhaisempi = vähemmän utaretulehduksia 

Selviytyminen 3. lypsykaudelle (%) 1.1 -1.5 Korkeampi = parempi selviytyminen 

   

Tulokset osoittavat, että ryhmien välillä ei ole eroa valkuais- ja rasvatuotoksessa. Sen sijaan maidon 

nesteosan eli veden tuotanto on alhaisempi NTMG-ryhmässä. Jos maidon hinnoittelussa on negatiivinen 

arvo maidon nesteosalle, niin tällöin maidon tuotannon taloudellinen arvo on lähes sama kahdella 

ensimmäisellä lypsykaudella eikä ryhmittelyllä ole vaikutusta.  

Hedelmällisyydessä, utareterveydessä, utarepisteissä ja vasikkakuolleisuudessa korkean NTM-ryhmän ero 

matalaan NTM-ryhmään on suurempi, kun hiehot on ryhmitelty niiden genomisen NTM perusteella (NTMG). 

Ryhmien välillä ei ole eroa selviytymisessä ensimmäiseltä lypsykaudelta toiselle, mutta selviytymisessä 

toiselta kolmannelle lypsykaudelle NTMG-ryhmän tulos on parempi.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että genomisten jalostusarvojen perusteella on helpompi valita eläimet, 

jotka tuottavat paremmin ja joilla on korkea taloudellinen potentiaali. Kuinka paljon genomitestauksella voi 

sitten tienata tai toisaalta säästää rahaa? Se riippuu paljon siitä minkälainen hedelmällisyys, kestävyys ja 

lehmäkuolleisuus karjassa on.  

Tutkimuksessa mukana olleet karjat 
Tutkimuksessa oli mukana karjoja Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta. Tutkimuksessa analysoitiin vuonna 
2017 syntyneiden genomitestattujen hiehojen tulokset. Karjasta piti olla vähintään 20 eläimeltä 
tuotostulokset ja 10 eläimeltä tulokset hedelmällisyydestä, utareterveydestä ja rakenteesta. Jos karjasta 
ei löytynyt riittävästi tuloksia, sitä ei otettu mukaan analyyseihin.  
 

 


