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Vuoden 2022 marraskuun arvostelussa otettiin käyttöön useita parannuksia poikimaominaisuuksien 

jalostusarvosteluun. Tärkeimpiä parannuksia ovat geneettisten parametrien ja arvostelumallin 

päivittäminen. Kaiken kaikkiaan muutoksilla on pieniä vaikutuksia holsteinin ja jerseyn indekseihin, mutta 

RDC-rodulla nähdään suurempia muutoksia indekseissä.  

 

Poikimaominaisuuksien jalostusarvostelun uudistusten tarkoitus on laskea jatkossa entistä tarkempia 

jalostusarvoja ja täyttää jalostusarvojen laskennan yhteiset eurooppalaiset ohjeet, joita kutsutaan myös 

“kultaiseksi standardiksi” (Golden standard). Seuraavaksi kerrotaan tarkemmin tärkeimmistä muutoksista ja 

niiden vaikutuksista sonnien ja lehmien indekseihin.  

Geneettisten parametrien päivitys 

Aineiston käsittelyä on päivitetty, jotta se vastaa paremmin eurooppalaisia ohjeita. Vasikkakuolleisuus, 

poikimavaikeus ja vasikan koko eivät ole normaalisti jakautuneita ominaisuuksien kuten esimerkiksi 

maitotuotos ja tämä huomioidaan aineiston käsittelyssä ns. snell score-menetelmän avulla. Lisäksi 

aineistosta on poistettu kaikki tanskalaiset jerseyn sonnivasikat, jotka ovat syntyneet vuoden 2022 alusta 

alkaen. Tämä siitä syystä, että Tanskassa ei enää saa tappaa vastasyntyneitä vasikoita vuoden 2022 alusta 

lähtien ja tämä on johtanut odottamattomaan nousuun jerseyn sonnien vasikkakuolleisuudessa.  

Uudet geneettiset parametrit (periytymisasteet, geneettiset korrelaatiot) on laskettu aineistosta, jota on 

käsitelty uudella tavalla. Tulosten mukaan periytymisasteet ja geneettiset korrelaatiot ovat keskimäärin 

lähes samat kuin aiemmin käytössä olleet.  

Parannukset arvostelumalliin 

Arvostelumalliin tehtiin useita parannuksia. Tärkein näistä koskee RDC-rodun arvostelumallia, josta 

poistettiin heteroosin huomioiminen ja malli on nyt samankaltainen kuin holsteinin ja jerseyn. Heteroosi 

poistettiin, koska tulosten perusteella ei ole mahdollista erottaa maternaalista ja suoraa heteroosia.  

Arvostelumalliin tehtiin korjaus myös sukusiitoksen osalta siten, että sukusiitoksen odotetaan vaikuttavan 

sikiöön ja poikimavaikeuteen. Lisäksi arvostelumalli huomioi jatkossa paremmin pysyvien 

ympäristötekijöiden vaikutukset lehmän myöhemmissä poikimisissa.  

Muutokset keinosiemennyssonnien indekseissä 

Holstein- ja jerseysonneilla korrelaatiot uudella ja vanhalla arvostelumallilla laskettujen indeksien välillä 

ovat korkeita. Poikima- ja syntymäindeksit muuttuvat vähemmän kuin 3 indeksipistettä 80-90 prosentilla 

holstein- ja jerseysonneista. Muutokset ovat siis hyvin pieniä.  

RDC-sonneilla korrelaatiot uuden ja vanhan arvostelun välillä ovat korkeita syntymäindeksissä, jossa indeksi 

muuttuu vähemmän kuin kolme indeksipistettä 80-90 prosentilla sonneista. Poikimaindeksissä korrelaatiot 

ovat matalammat, erityisesti jälkeläisarvostelluilla sonneilla, joista noin 55 prosentilla indeksi muuttuu 

vähemmän kuin kaksi indeksipistettä.  

Muutokset lehmillä ja hiehoilla 

Holsteinilla ja jerseyllä lehmien ja hiehojen korrelaatiot uudella ja vanhalla arvostelumallilla laskettujen 

indeksien välillä ovat korkeita, riippumatta siitä onko eläin genomitestattu vai ei. Syntymä- ja 

poikimaindeksi muuttuu alle kolme indeksipistettä 95 prosentilla holstein ja jersey lehmistä ja hiehoista.  

Yli 95 prosentilla RDC-lehmistä ja -hiehoista syntymäindeksi muuttuu alle kolme indeksipistettä ja 

poikimaindeksissä sama muutos havaitaan 80–90 prosentilla. RDC-lehmien ja -hiehojen muutokset ovat siis 

vähäisempiä kuin jälkeläisarvosteltujen RDC-sonnien muutokset.  


