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Elokuun arvostelusta lähtien runkoindeksistä käytetään uutta nimitystä kokoindeksi. Muutos 

koskee kaikkia lypsyrotuja, joille NAV laskee jalostusarvot. Punaisten rotujen ja jerseyn kohdalla 

kokoindeksi on aivan sama indeksi kuin runkoindeksi, ainoastaan nimi muuttuu. Holsteinilla 

kuitenkin myös indeksin sisältö muuttuu. Muutoksen myötä kokoindeksi kuvaa kaikilla roduilla 

lehmän odotettavissa olevaa kokoa. Korkeampi jalostusarvo tarkoittaa lehmän suurempaa kokoa. 

Kuten aiemmalla runkoindeksillä, ei kokoindeksilläkään ole painokerrointa NTM:ssä, koska 

lehmien suuremmasta koosta ei ole taloudellista hyötyä.  

Tarkastelemalla korrelaatioita kokoindeksin ja muiden ominaisuuksien välillä nähdään mitä 
yksittäisissä runko-ominaisuuksissa (juttusarjan toinen juttu) ja muissa taloudellisesti tärkeissä 
ominaisuukissa tapahtuu, jos eläimiä valittaisiin kokoindeksin perusteella. 

Korrelaatiot kokoindeksin ja NTM:n välillä ovat lähellä nollaa (punaiset rodut) tai hieman negatiivisen 

puolella (holstein ja jersey). Punaisilla roduilla koon jalostamisella ei siis ole taloudellista merkitystä ja 

holsteinilla ja jerseyllä lehmien suurempi koko tarkoittaa, että lehmät ovat taloudellisesti vähemmän 

kannattavia.  

Kokoindeksin yhteys taloudellisesti tärkeisiin ominaisuuksiin 

Kuvassa on 1 on esitetty korrelaatiot sonnien kokoindeksin sekä NTM:n ja sen alaindeksien välillä 

kaikilla roduilla. Vertailun vuoksi on esitetty myös vastaavat korrelaatiot holsteinin entisen 

runkoindeksin kanssa (muilla roduilla uusi kokoindeksi on samanlainen kuin aiempi runkoindeksi). 

Kokoindeksin sekä syntymäindeksin, kestävyyden, jalkaindeksin, hedelmällisyyden, utareterveyden ja 

muut hoidot –indeksin väliset korrelaatiot ovat negatiivisia. Eläinten valinta kokoindeksin perusteella 

siis heikentää perinnöllistä edistymistä sekä NTM:ssä että yllä luetelluissa ominaisuuksissa. 

Kokoindeksillä on negatiivinen korrelaatio myös lypsettävyyden kanssa jerseyllä ja holsteinilla sekä 

luonteen kanssa jerseyllä. 

Kokoindeksillä on positiivinen yhteys esimerkiksi tuotokseen ja poikimaindeksiin mutta korrelaatiot 

eivät ole kovin vahvoja (0,14 ja 0,09, holsteinin tuotos- ja poikimaindeksit). Punaisilla roduilla 

puolestaan kokoindeksin sekä utarerakenteen ja kasvun väliset korrealaatiot ovat positiivisia. 

Kaiken kaikkiaan kokoindeksillä on negatiivisempi korrelaatio NTM:n kanssa kuin aiemmalla 

runkoindeksillä, joten kokoindeksin suhteen jalostaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa.  



 

Kuva 1. Korrelaatiot sonnien kokoindeksin sekä NTM:n ja sen alaindeksien välillä kaikilla roduilla sekä 

korrelaatiot holsteinin aiemman runkoindeksin kanssa. 

 

 

 

 


