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Genomisen jalostusarvostelun ja siihen osittain perustuvan valinnan kehittäminen on edelleen naudanjalos-

tuksen kuumin puheenaihe ympäri maailmaa. Nykyisten ja uusien ominaisuuksien jalostusarvojen arviointi-

menetelmiä kehitetään myös edelleen. Tällaisen vaikutelman sai vuosittaisesta Interbull –konferenssista, 

joka pidettiin Corkissa Irlannissa toukokuussa. 

 

Genomista tietoa käytetään jalostusarvojen laskennassa monissa maissa. Tällä hetkellä ympäri maailmaa 

keskitytään nykyisten menetelmien kehittämiseen. Samaan aikaan kehitetään myös perinteistä jalostusarvo-

jen arviointia, erityisesti terveysominaisuuksien kohdalla.  

 

 

Genomisen valinnan seuraavat askeleet 

Nykyään kaikki genomista tietoa käyttävät maat toteuttavat jalostusarvojen laskennan kahdessa vaiheessa. 

Toisessa vaiheessa niin sanotut genomisesti parannetut jalostusarvot (GEBV) muodostetaan yhdistämällä 

perinteiset jalostusarvot (perustuvat tyttärien fenotyyppisiin tuloksiin, esim. tuotos- ja rakennetietoihin sekä 

sukulaisuustietoihin) ja genomiset jalostusarvot (perustuvat vain DNA:han). Monissa maissa pyritään nyt 

kehittämään laskentatapaa, jolla nämä tiedot saataisiin yhdistettyä suoraan, ilman kaksivaiheista prosessia. 

Tällaisesta laskentatavasta on monia etuja; erityisesti jalostusarvostelujen luotettavuus paranee, koska tieto 

käytetään parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

Interbull aikoo laskea ja julkaista kansainväliset GEBV-arvot kaikille sonneille keväällä 2013. Tällä hetkellä 

vain jälkeläisarvostelun saaneita sonneja vertaillaan kansainvälisesti. Vuonna 2013 myös nuorsonnit, joilla ei 

vielä ole tyttäriä, lisätään kansainväliseen vertailuun GEBV-arvon perusteella. 

 

Tähän asti on genomitestattu lähinnä nuoria sonnivasikoita. Tulevaisuudessa testataan entistä enemmän 

naaraita, kun genomitestaus halpenee. Genomitestin avulla pystytään karjatasolla valitsemaan kaikkein par-

haat lehmät seuraavan sukupolven vanhemmiksi ja siten nopeuttamaan perinnöllistä edistymistä. Rotutasol-

la naaraiden genomitestaus parantaa genomisten jalostusarvojen luotettavuutta, varsinkin pienissä roduissa, 

kun genomitestatut naaraat lisätään ns. referenssiryhmään. Konferenssissa australialaiset tutkijat esittivät 

tuloksia laajamittaisesta naaraiden genomitestaamisesta. Myös tässä tutkimuksessa naaraiden genotyyppe-

jä käytettiin referenssiryhmässä hyvin tuloksin. Esimerkiksi Irlannissa ja Ranskassa ollaan pian aloittamassa 

naaraiden laajamittainen genomitestaus. 

 

 

Terveys- ja muut ominaisuudet 

Myös perinteistä jalostusarvostelua kehitetään. Perinteisen jalostusarvostelun kehittämisen ansiosta on 

mahdollista parantaa genomisten jalostusarvojen luotettavuutta. 

 

Erityisesti terveystietojen keräämisestä ja hyödyntämisestä ollaan entistä kiinnostuneempia ympäri maail-

maa. Ranska julkaisi utaretulehdusindeksin syksyllä 2011. Kanadassa ja Iso-Britanniassa tutkitaan mahdolli-

suutta julkaista indeksi, joka perustuu karjanomistajien merkintöihin utaresairauksista. Haasteena on saada 

tarpeeksi hyvälaatuista tietoa. Kanadassa aiotaan julkaista virallinen indeksi utaretulehduksen vastustusky-

vylle alkuvuodesta 2013. 

 

 



Uudistettuja indeksejä aiotaan julkaista hedelmällisyydestä (Iso-Britannia), poikimisominaisuuksista (Saksa) 

ja tuotoksesta (Irlanti). Mielenkiintoisia uusia ominaisuuksia olivat esimerkiksi maidon rasvahappokoostumus 

(Belgia) ja vasikoiden eloonjääminen kasvatuskaudella (Hollanti). Hollannin eloonjäämisindeksi on hyvin 

samanlainen kuin millaista on tutkittu Tanskassa (VG Nyt 2/2012). Konferenssissa esiteltiin myös tanskalai-

sia tuloksia lypsettävyydestä ja utarerakenteesta lypsyroboteilta saatavaan tietoon perustuen. 

 

 

 

ICAR ja Interbull 

ICAR on kansainvälinen järjestö, joka hallinnoi eläinten rekisteröintiin ja tuotosseurantaan liittyviä ohjeita ja 

standardeja. ICAR esimerkiksi asettaa standardit maitomittareille ja –testeille sekä hyväksyy käytettävät 

elektroniset korvamerkit (e-merkki). ICAR:lla on jäseniä kaikkialta maailmasta. 

ICAR:ssa on useita alakomiteoita (mittalaitteet, eläinten tunnistus, maitoanalyysit, Interbull). Interbull on 

järjestö, joka tekee lypsyrotuisten sonnien kansainvälisen jalostusarvostelun. Interbull –keskus sijaitsee 

Uppsalassa Ruotsissa. Interbull järjestää vuosittaisen kokouksen, jossa tutkimus ja teollisuus keskustelevat 

jalostusarvostelun uusista kehityssuunnista. 

Pohjoismaat ovat sekä ICAR:n että Interbull:n jäseniä ja aktiivisesti mukana kansainvälisessä yhteistyössä. 

 

 

 

 

 

 


