
Seuraa pohjoismaisten lypsykarjarotujen perinnöllistä edistymistä 

 

Millä rotu edistyy nopeiten NTM:n suhteen? Onko punaisten rotujen utarerakenne heikentynyt kymmenen 

vuoden aikana? Miten holsteinin naarashedelmällisyys kehittyy? Vastaus näihin ja moniin muihin 

kysymyksiin löytyy uudelta yhteispohjoismaiselta trendisivulta. 

 

Mikä? 

Yhteispohjoismaiselta trendisivulta löytyvät pohjoismaisen jalostusarvostelun perinnöllisen edistymisen 

trendit eli kuvaajat. Siellä voi muodostaa kuvaajia perinnöllisestä edistymisestä (keskimääräinen jalostusarvo 

/ syntymävuosi) NTM:n sekä useiden erillisten ominaisuuksien suhteen. Trendejä voi tarkastella myös 

roduittain, sukupuolittain sekä maittain (Suomi, Ruotsi, Tanska tai kaikki maat yhdessä). 

 

Kenelle ja miksi? 

Trendisivun kautta tieto on helposti sekä viljelijöiden, neuvojien, keinosiemennysyritysten että tutkijoiden 

käytettävissä. 

Trendisivu on mielenkiintoinen paikka viljelijöille, jotka ovat kiinnostuneita lypsykarjarotujen perinnöllisen 

tason kehittymisestä sekä sen nykytilasta. Geneettiset trendit ovat myös tärkeä seurantatyökalu 

rotuyhdistyksille, keinosiemennysyrityksille sekä kansallisille jalostusjärjestöille. Trendisivu toimii pohjana 

keskusteluille ja seminaareille ja sitä voidaan käyttää myös opetuksessa. 

Tarkoin määritellyn jalostustavoitteen, kuten NTM:n, asettaminen on tärkeää, mutta se yksinään ei riitä. On 

myös tärkeää seurata, millä tasolla rodut ovat nyt ja kehittyvätkö ne haluttuun suuntaan. 

 

Missä? 

Pohjoismainen trendisivu löytyy osoitteesta http://www.nordictrends.sweebv.info/. Linkit sivulle löytyvät myös 

Faban kotisivulta (www.faba.fi) sekä NAV:n kotisivulta (www.nordicebv.info). 

Trendisivun kuvaajia saa käyttää vapaasti, kunhan muistaa mainita lähteenä yllä olevan osoitteen. 

 

Miten? 

Trendisivulla rotu valitaan sivun vasemmassa yläkulmassa olevasta pudotusvalikosta. Sukupuoli valitaan 

ruksimalla sonnit tai lehmät tai molemmat. Maa valitaan ruksimalla DFS (=Tanska, Suomi ja Ruotsi 

yhdessä), Tanska, Suomi, Ruotsi tai Muu. Haluttu ominaisuus otsikoista ja kuvaaja muodostuu näytölle 

(kuva 1). 

Kieltä voidaan vaihtaa klikkaamalla haluttua lippua näytön vasemmasta yläkulmasta. Tällä hetkellä sivu on 

toteutettu englanniksi ja tanskaksi. Jatkossa kieleksi voi valita myös suomen. 

Kannattaa valita näytettäväksi vain muutama trendi kerrallaan. Jos kuvaajassa on paljon viivoja, on tulkinta 

hankalaa. Jos valitaan esimerkiksi sonnit ja lehmät kaikissa kolmessa pohjoismaassa poikimisen suhteen, 

muodostuu kuvaajaan 12 trendiviivaa! 



Valintaa voi rajoittaa kuvaajan oikealla puolella olevan pudotusvalikon avulla. Vasemmasta alakulmasta 

voidaan valita, minä vuosina syntyneet eläimet ovat mukana kuvaajassa. (Punaiset nuolet kuvassa 1). 

Haluttaessa kuvaajat on helppo kopioida ja siirtää toisiin tiedostoihin. Kuvaajan raakadata voidaan myös 

siirtää esimerkiksi Exceliin oikeasta alakulmasta löytyvän toiminnon avulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. NTM:n perinnöllinen trendi punaisilla roduilla Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa. Kuvaaja kertoo 

jalostusarvojen keskiarvon / eläinten syntymävuosi (3 – 5 –vuotiailla lehmillä NTM:n keskiarvo on 0 ja 

muiden ominaisuuksien keskiarvo 100). 

 

 

 


