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Heinäkuun arvostelusta lähtien myös naaraat ovat mukana punaisten rotujen ja jerseyn referenssiryhmissä, 
joita käytetään genomisten jalostusarvojen laskemiseen. Tämän ansiosta genomisten jalostusarvojen 
arvosteluvarmuus paranee. Samalla laskennassa otettiin käyttöön myös muita parannuksia ja nyt 
genomiset jalostusarvot ovat entistä vertailukelpoisempia jälkeläisarvostelujen kanssa. Karjan parhaiden 
naaraiden löytäminen on entistä helpompaa samoin kuin parhaiden sonnipoikien löytäminen 
keinosiemennyskäyttöön. Suurempien referenssiryhmien vaikutus näkyy naarailla heinäkuun 
genomiarvostelussa ja sonneilla elokuun rutiiniarvostelussa. 
 
Referenssiryhmän pieni koko on ollut ongelmana punaisilla roduilla ja varsinkin jerseyllä genomiarvostelun 
käyttöönotosta alkaen. Holsteinin referenssiryhmä on ollut alusta asti suuri, koska holsteinpopulaatio 
pohjoismaissa on muita rotuja suurempi ja jälkeläisarvosteltujen sonnien tietoja on saatu myös muista 
maista (EuroGenomics –yhteistyö). Yhteistyömahdollisuudet muiden populaatioiden kanssa ovat rajalliset 
punaisten rotujen ja jerseyn kohdalla. Jerseyllä tehdään genotyyppien vaihtoa USA:n ja Kanadan kanssa 
sekä punaisilla roduilla Norjan kanssa. Tätäkin tehokkaampi tapa kasvattaa referenssiryhmää näillä roduilla 
on kuitenkin ottaa mukaan myös naaraat. 
 
Naaraiden genomitietojen saamiseksi mukaan referenssiryhmään VikingGenetics käynnisti LD –projektin 
yhteistyössä punaisten rotujen ja jerseykasvattajien kanssa vuonna 2012. Projektin puitteissa suuri määrä  
karjoja on testauttanut kaikki tiettyyn ikäryhmään kuuluvat naaraat. Tämän yhteistyön ansiosta punaisten 
rotujen referenssiryhmää on saatu kasvatettua 10 000 naaraalla ja jerseyn referenssiryhmää 6 800 
naaraalla, mikä on parantanut genomisten jalostusarvojen luotettavuutta huomattavasti. 
 
Referenssiryhmän kasvattamisen lisäksi NAV on tehnyt parannuksia jalostusarvojen laskentamalleihin. 
Aiemmin genomitestattujen eläinten jalostusarvon ennusteet aliarvioivat jonkin verran eläinten todellisesta 
perinnöllistä tasoa punaisilla roduilla ja jerseyllä. Nuorten genomitestattujen sonnien jalostusarvot 
nousevat keskimäärin neljällä ja genomitestattujen hiehojen kahdella indeksipisteellä.   
 
Genomisten jalostusarvojen arvosteluvarmuus on nyt parempi tuotoksessa, utareterveydessä, rakenteessa, 
luonteessa ja lypsettävyydessä eli ominaisuuksissa, joissa naaraan oma tulos vaikuttaa sen saamaan 
jalostusarvoon. Arvosteluvarmuudet nousevat punaisilla roduilla noin 5 % ja jerseyllä noin 8 % 
ominaisuudesta riippuen verrattuna aiempaan tilanteeseen, jolloin refrenssiryhmässä oli vain sonneja. 
Arvosteluvarmuudet ovat nyt lähempänä holsteinin genomisten jalostusarvojen arvosteluvarmuuksia. 
 
Nuorten sonnien ja lehmien jalostusarvot muuttuvat hieman, yksittäisillä eläimillä muutokset voivat olla 
melko suuria. Korrelaatio aiempien ja uusien jalostusarvojen välillä on noin 0,90. Esimerkiksi 
tuotosarvostelussa tämä tarkoittaa, että lehmistä noin viidesosan jalostusarvo muuttuu enemmän kuin viisi 
indeksipistettä. 
 
Jatkossa naaraat tullaan lisäämään myös holsteinin referenssiryhmään. 
 
 


