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Monet jalostettavat ominaisuudet ovat tärkeitä tilan taloudellisen tuloksen kannalta. Helposti keskitytään 

kuitenkin vain rakenteeseen, tuotokseen tai johonkin muuhun helposti mitattavaan ja näkyvään 

ominaisuuteen. Keskittyminen vain muutamaan ominaisuuteen ei takaa parasta taloudellista tulosta. Lisäksi 

on otettava huomioon epäsuotuisat perinnölliset yhteydet ominaisuuksien välillä. Jos valintoja tehdään vain 

yhden tai muutaman ominaisuuden perusteella, voi se johtaa epätoivottuun kehitykseen joissakin muissa 

ominaisuuksissa. 

Pelkästään eläintä katsomalla ei voida saada selville sen perintötekijöitä. Tämän takia käytetään 

jalostusarvon ennusteita, jotka yhdistävät kaiken saatavilla olevan fenotyyppi- ja sukupuutiedon. Tämäkään 

ei kuitenkaan riitä, koska yksittäisten ominaisuuksien jalostusarvot eivät paljasta, minkälaisia vaikutuksia 

tietyn ominaisuuden valinnalla on muihin ominaisuuksiin tai lehmän taloudelliseen kannattavuuteen. Tätä 

varten tarvitsemme kokonaisjalostusarvon, esimerkiksi NTM:n. 

Käyttämällä sonneja ja lehmiä, joilla on korkea NTM, kaikki taloudellisesti tärkeät ominaisuudet otetaan 

huomioon ja tuloksena on taloudellisesti tuottoisia lehmiä. NTM ottaa huomioon myös ominaisuuksien väliset 

perinnölliset yhteydet, jolloin odottamattomat ja epäsuotuisat vaikutukset voidaan välttää. 

 

Esimerkki lypsettävyyden jalostamisesta utareterveys unohtaen 

Sekä utareterveys että lypsettävyys ovat mukana pohjoismaisten lypsyrotujen jalostustavoitteissa. Näiden 

kahden ominaisuuden välillä on kuitenkin epäsuotuisa perinnöllinen yhteys eli korrelaatio, minkä takia niiden 

samanaikainen parantaminen on haasteellista. Negatiiviset korrelaatiot lypsettävyyden ja utaretulehduksen 

ja toisaalta lypsettävyyden ja solujen välillä viittaavat siihen, että sellaisilla sonneilla, joilla on korkeat 

jalostusarvot lypsettävyydessä (jättävät herkkälypsyisiä tyttäriä) on matalat jalostusarvot 

utareterveysominaisuuksissa (jättävät tyttäriä, joilla on enemmän utaretulehduksia ja korkeampi soluluku). 

Tämä yhteys voidaan nähdä, kun tarkastellaan NAV-arvostelun saaneiden sonnien jalostusarvojen 

ennusteiden välisiä korrelaatioita (taulukko 1). 

Soluilla ei ole omaa taloudellista painokerrointa NTM:ssä. Tietoa soluista käytetään kuitenkin yhdessä 

utareen muodon ja etukiinnityksen tietojen kanssa utareterveyden parantamisessa. Tieteelliset tutkimukset 

ovat osoittaneet, että perinnölliset korrelaatiot kliinisen utaretulehduksen ja soluluvun välillä vaihtelevat välillä 

0,40 – 0,80. Keskimäärin korrelaatiot ovat noin 0,60, mikä viittaa siihen, että solut ei ole perinnöllisesti täysin 

sama ominaisuus kuin utaretulehdus mutta näiden kahden ominaisuuden välillä on vahva yhteys. Pidemmän 

aikaa koholla oleva solupitoisuus viittaa piilevään krooniseen utaretulehdukseen. Tällaisia lehmiä ei 

välttämättä koskaan hoideta utaretulehduksen takia, jos oireet pysyvät lievinä. Koska soluilla on korkeampi 

periytyvyys ja vahva yhteys utaretulehdukseen, soluista saadaan tärkeää tietoa utareterveyden jalostusarvon 

arviointia varten. 

Mikä yhteys lypsettävyydellä on utaretulehduksiin? Yksi selitys voi löytyä lypsettävyyden ja vuodon sekä 

vuodon ja utareterveyden välisistä yhteyksistä. NAV laskee jalostusarvot myös vuodolle. Tieto tulee 

Suomesta, missä karjanomistajilta kysytään, vuotaako lehmä lypsyjen välillä; vuotoa juuri ennen lypsyä ei 

oteta huomioon. Parempi lypsettävyys liittyy voimakkaasti suurempaan vuototaipumukseen. Tämä voi johtua 

hormonitoiminnasta tai vetimen rakenteesta. Vedinkanavan sulkevat lihakset voivat olla liian löysät, minkä 

takia maito virtaa nopeammin mutta myös vuoto on yleisempää ja samalla taudinaiheuttajat pääsevät 

utareeseen helpommin. Vuotanut maito luo myös hyvän kasvuympäristön bakteereille. 



Parempaa lypsettävyyttä jalostettaessa kannattaa valita sonneja, joilla on korkea jalostusarvo myös 

utareterveydessä tai karjan utareterveyden taso saattaa heikentyä. NTM:n taloudelliset painokertoimet 

parantavat sekä utareterveyttä että lypsettävyyttä samanaikaisesti holsteinilla, punaisilla roduilla ja jerseyllä. 

Tämä käy ilmi tarkasteltaessa tämän hetkisten huippusonnien utareterveyden ja lypsettävyyden 

jalostusarvojen keskiarvoja (taulukko 2). NTM on siis hyvä työkalu perinnöllisesti parhaiden eläinten 

valitsemiseen ja kaikkien taloudellisesti tärkeiden ominaisuuksien parantamiseen yhtäaikaisesti. 

 

Taulukko 1. Jalostusarvojen ennusteiden väliset korrelaatiot vuosina 2002-2006 syntyneillä virallisen NAV-

arvostelun saaneilla sonneilla. 

Holstein (1969 
sonnia) 

Solut Lypsettävyys Vuoto NTM 

Utaretulehdus 0.76 -0.19 0.13 0.50 

Solut  -0.36 0.21 0.40 

Lypsettävyys   -0.29 0.09 

Vuoto    0.06 

 

Punaiset rodut (1126 
sonnia) 

Solut Lypsettävyys Vuoto NTM 

Utaretulehdus 0.73 -0.16 0.13 0.36 

Solut  -0.36 0.25 0.28 

Lypsettävyys   -0.44 0.19 

Vuoto    -0.02 

 

Jersey (258 sonnia) Solut Lypsettävyys Vuoto NTM 

Utaretulehdus 0.74 -0.12 - 0.55 

Solut  -0.26 - 0.48 

Lypsettävyys   - 0.06 

Vuoto    - 

 

 

Taulukko 2. NTM:n suhteen parhaiden sonnien jalostusarvojen ennusteiden keskiarvot.  

 HOL (NTM ≥ 25) RDC (NTM  ≥ 20) JER (NTM ≥ 20) 

Utaretulehdus 106.5 102.9 110.1 

Solut 107.6 100.4 107.8 

Lypsettävyys 104.0 106.4 100.3 

Vuoto 100.3 98.3 - 

NTM 27.1 22.7 22.7 

 

 

 

 

 

 


