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MILLEST RÄÄGIME?
1. Mis on funktsionaalsus ja funtsionaalne tunnus?

2. Kuidas seda infot oma karjas kasutada?

3. Kust leida informatsiooni?

4. Selgitused läbi analüüside



ALUSTUSEKS
• Aretus on väga väärtuslik pikaajaline tegevus, mis pakub potentsiaali kumulatiivseks ja

järjekindlaks eduks ning parandusteks. Aretusega seotud inimesed muutuvad väga
kirglikuks, mis tuleneb saavutustundest, et toota kvaliteetse lehma.

• Iga isend on unikaalne; 2 farmi ei ole sarnased; 2 farmerit toimetavad oma farmides
erinevalt ….

• Aretuse trendid ajas muutuvad:

- varasematel perioodidel piimatoodangu tõstmine

- täna on kasumlikkuse märksõnaks lehma funktsionaalsus

- suur rõhk tänagi toodangutunnustel (tõugudevaheline konkurents, piimahinna alus on kg!)

• Uute aretustunnuste kasutamine annab aga võimaluse:

- mitmekesistada valikukriteeriume

- muuta erinevad tõud veel enam konkurentsivõimelisemaks

- säilitada piimatõugude geneetilist mitmekesisust



FUNKTSIONAALSED TUNNUSED
• Funktsionaalne tunnus – väljendab veise funktsionaalsust, st

funktsionaalne veis ei vaja lisa aega ega tööjõudu, ta töötab sinu
jaoks, mitte vastupidi, on probleemivaba ja annab farmerile tulu.

• Funtsionaalsed tunnusegrupid on: sigivus, tervis, karjaspüsivus,
söödakasutus, heaolu (aga ka monogeensed tunnused)

• Mõiste „teisejärguline” on tänapäeval funktsionaalsete tunnuste
rühma jaoks täiesti vanamoodne

• Tarbija nõuab tervet ja naturaalset toodet!



JÕUDLUS- ja FUNKTSIONAALSETE 
TUNNUSTE  ARETUSVÄÄRTUSE 

KUJUNDAMISE ALUSEKS ON 
FENOTÜÜBI ANDMETE INFO



Tunnuste päritavus
allikas: P. Boettcher (2005); Kramer jt (2013); Egger-Danner jt(2014)

tunnus päritavus, h²
jõudlus:

piimatoodang 0.17 … 0.45
rasvatoodang 0.25 ...  0.47
valgutoodang 0.20 ...  0.34
rasva % 0.31 ...  0.41

funktsionaalsus:

poegimisvahemik 0.02 ... 0.07
seemenduskordade arv 0.02

intervall poegimisest esmakordse seemenduseni 0.02 … 0.07
mastiit 0.03 ...  0.15
munasarja tsüstid 0.02
päramiste peetus 0.01 ...  0.02
ketoos 0.08
poegimishalvatus 0.04 ...  0.09
kasutusiga 0.04 ...  0.10
laminiit 0.04

söödakasutus 0.22 …  0.40

Muud

kehakonditsioon 0.10 ... 0.58
somaatiliste rakkude arv 0.14 ... 0.20
udara põhja kõrgus 0.18 ... 0.33
nisa pikkus 0.21 ... 0.33
sõranurk 0.09 ... 0.15

lüpsikiirus 0.15 … 0.48

Iseloom 0.12 … 0.20



EPK ja EHF AASTALEHMADE ARVU MUUTUS AJAS



Piimatoodang ajas



Piimarasva% ajas



Piimavalgu% ajas



Produktiivne eluiga



SRA ajas



Surnultsündide esinemine ajas



AV FUNTSIONAALSETELE TUNNUSTELE
allikas: EPJ

Sigivustunnused (lehma sigivusandmete alusel)  

• Sigivustunnuste geneetilisel hindamisel kasutatakse mitme tunnusega BLUP-loomamudelit. 

• Hinnatavateks tunnusteks on: kordusseemenduse puudumine 56 päeva jooksul (N56); vahemik poegimisest esimese
seemenduseni e taastumisperioodi pikkus (TPP);  vahemik esimesest seemendusest tiinestava seemenduseni e  
seemendusperioodi pikkus (SPP). 

• Lehmikutel periood sünnist tiinestava seemenduseni ehk esimese tiinestumise vanus (ETV)

Tootlik aeg ehk karjaspüsivus

• Tootliku aja geneetiline hindamine toimub ühe tunnusega isa-emaisa mudeliga, kasutades nn ellujäämise/üleelamise analüüsi
Weibulli mudelit kujul:   

lpl = censor + epv + tõug + isa + eisa + hy + ldim + dif + muut, 

kus: lpl – päevade arv esimesest poegimisest kuni väljaminekuni või andmete kogumise päevani; censor – karjasoleku staatus; 
epv (esimese poegimise vanus), tõug ja isa/emaisa – ajas muutumatud efektid; kari*aasta,  laktatsioon*laktatsioonijärk,  dif (lehma
jõudluse erinevus kontrollpäeval),  muut (karja suuruse muutus aastas) – ajas muutuvad efektid. 

Poegimistunnused

• Poegimistunnuste geneetiline hindamine lehma poegimisandmete alusel. Kasutatakse mitme tunnusega BLUP-loomamudelit,  
kus igale hindamises osalevale loomale hinnatakse aretusväärtus tunnustele: poegimise kulg (PGK); surnultsünd (STS) 





AV; vahemik oma EHF (ilma RH) imp HOL (HF+RH) oma HOL G (HF+RH) oma EPK ALTA (HF+RH)
STAV 77 … 133 erinev skaala; ei 104 … 166 88 … 122 erinev skaala; ei
≤ 88 13 12,7% 0 0,0% 1 7,1%

89 … 100 36 35,3% 0 0,0% 3 21,4%

101 … 112 38 37,3% 4 6,1% 5 35,7%

113 … 124 11 10,8% 28 42,4% 5 35,7%
> 124 4 3,9% 34 51,5% 0 0,0%

SGAV 55 … 139 erinev skaala; ei 93 … 129 68 … 114 erinev skaala; ei
≤ 88 19 18,1% 0 0,0% 1 7,1%

89 … 100 25 23,8% 5 7,6% 6 42,9%

101 … 112 34 32,4% 40 60,6% 6 42,9%

113 … 124 19 18,1% 18 27,3% 1 7,1%
> 124 8 7,6% 3 4,5% 0 0,0%

PGK, I 78 … 132 erinev skaala; ei 90 … 145 79 … 123 erinev skaala; ei
≤ 88 7 6,7% 0 0,0% 1 7,1%

89 … 100 28 26,7% 8 24,2% 3 21,4%

101 … 112 47 44,8% 10 30,3% 7 50,0%

113 … 124 20 19,0% 10 30,3% 3 21,4%
> 124 3 2,9% 5 15,2% 0 0,0%

ES (SS), I 59 … 147 erinev skaala; ei 69 … 133 76 … 125 erinev skaala; ei
≤ 88 14 13,3% 5 15,2% 1 7,1%

89 … 100 20 19,0% 6 18,2% 3 21,4%

101 … 112 34 32,4% 13 39,4% 4 28,6%

113 … 124 31 29,5% 5 15,2% 5 35,7%

> 124 6 5,7% 4 12,1% 1 7,1%

Aktiivses pakkumise olevate pullide AV funktsionaasetele tunnustele



AV ERI MAADES – NB!
• Igal maal oma skaala

• Hinnatakse rohkem tunnuseid (nt udara tasakaal; mastiit ja SSAV eraldi jne.)

• TMI, RZG või NTM vms – oluline on kogu aretusväärtuse indeks

• Tunnustel erinev definitsioon

• Kasutusel reklaamgrupid (robot ready; viking defence; A2A2; fertility first; cheese 
specialist jne) 

• lbs vrs kg

• pgk; ss väljendatakse sageli % (FRA aga kskm 88, st 87..88 on OK; <87 raske pg 
ja >88 kerged pg-d)

• STAV ± kuu&päev enam karjas



https://www.semex.com/bull/0200HO10744&lang=en&data=tpi



• GS on protsess, mille abil toimub tõu geneetiline parandamine, kasutades valikukandidaatide geneetilise
potentsiaali ennustamist kogu genoomi alusel (genoomaretusväärtus, gAV)

• Genoomaretusväärtused hinnatakse kasutades kogu DNA informatsiooni 
– kõik tunnused, mis on ka tavalises hindamises, aga ka tervis, viljakus, karjaspüsivus, söödakasutus, monogeensed tunnused

• SNP-de genotüpiseerimine, hinnangud baseeruvad 50 000 SNP-l (veisel kokku 3 miljardit nukleotiidipaari)

• Vajalik täpne andmebaas
– kui tervisetunnuseid ei koguta, ei saa hinnata tervise AV

• Vajalik referentspopulatsioon 
– hulk tütarde järgi hinnatud pulle (kõrge usaldusväärsusega) või lehmi.
– mida suurem referentspopulatsioon, seda usaldusväärsemad AV-d

• Statistilised mudelid, mis hindavad SNP-de mõju üksiktunnustele.

Genoomselektsioon (GS) ja funktsionaalsus?
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VIT 63; VG 41 genoomaretuväärtust ja – indeksit
+ VIT 13; VG 20 monogeenset tunnust:

tunnusegrupp VIT VG

1. Üldindeksid 9 8

2. Piimajõudlus 5 3

3. Tüübitunnused 9 9
4. Jalgade tunnused 5 5
5. Udaratunnused 8 11

6. Viljakus&poegimine 9 2
7. Tervisetunnused 18 3

8. Monogeensed tunnused 13 20
- kaseiinitüübid; 
- geneetilised defektid (BLAD, CVM; HH);
- nudisus (PP, Pp, p); 
- punase geeni olemasolu (HF); 
jne.

- isaduse kontroll 3,1%  2,0% 
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Tulemused Eesti: EHF üldised aretusväärtused
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Tulemused Eesti: EPK üldised aretusväärtused



Tulemused Eesti – EHF jalad ning funktsionaalsus
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RZG = SKAV 
KOGU ARETUSVÄÄRTUS

(TMI; NTM, NVI, TPI ….



RZ€ = 
€ aretusväärtus; 

tulu ühelt loomalt €AV kaudu



RZS = SSAV
somaatiliste rakkude AV;



RZN = STAV
Tootliku ea AV



RZR = SGAV
Sigimistunnuste AV



RZhealth =
tervisetunnuste AV



RZmetabol = 
ainevahetustunnuste 
AV
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KOKKUVÕTE
• Funktsionaalsust iseloomustavatel tunnustel on oluline roll efektiivse ja

ökonoomse lehma/karja kujundamisel

• Genoomselektsioon kui funtsionaalsete tunnuste parandamise abimees

• Karja- ja üksiku veise AV-d Vissukeses - kasuta seda infot!

• NB! Koosta oma karja aretusplaan!

• ETKÜ kui abimees aretusplaani ja genoomselektsiooni proovide saatmise ja info
lugemisel (kõrvamärgid EPJ-st tellitavad; TEGO Kit olemas)



TÄNUD KUULAMAST! 


