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VikingGenetics

VikingGenetics’n omistavat 25.000 maidon- ja lihantuottajaa

Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta

VikingDanmark, Faba ja Växa Sverige osuuskunnat omistavat VGn

Omistajat huolehtivat siemennyksistä ja jalostusneuvonnasta
kotimaissaan



Pääkonttori

Assentoft, Tanska

Skara, Ruotsi

Hollola, Suomi



• Toimintatapa, joilla parannetaan eläinten 
perinnöllistä tasoa populaatiotasolla ja tilatasolla

• Yhteisesti sovittu tapa toimia

• Seuraavan sukupolven vanhempien valintaa

• Suunnitelmallista, tavoitteellista, pitkäjänteistä

• Tieteellisesti kestävää

• Yhteisesti sovittuun suuntaan kulkemista

• Tavoitteen mukaisten sonnien käyttöä

Mikä on jalostusohjelma?



Jalostusohjelman on täytettävä yhtä 
aikaa monta tavoitetta 

Tuottajat: 
Taloudelliset, terveet, kestävät ja 

helppohoitoiset eläimet
Motivoiva työ

Yhteiskunnallisesti hyväksyttävä: 
Eettisyys, eläinten hyvinvointi

Ympäristö

Kuluttajat ja teollisuus:
Korkeatasoinen maito ja liha

Kansallisesti ja kansainvälisesti 
kilpailukykyinen eläinaines



Kaikki havaintoihin vaikuttavat tekijät otettava 
huomioon jalostusarvostelussa

Kaikki sukulaisuustiedot oltava mukana 
laskennassa

Vain näin perinnölliset erot eläinten kesken 
saadaan esiin: Fenotyyppiset mittaukset eläinten 
kesken eivät ole vertailukelpoisia!

Jalostusarvostelun periaate



Jos tietoja ei ole saatavissa, jalostusarvoja ei 
voida laskea

Jalostusarvojen tärkein lähde on tuotosseuranta

Päivittäisellä tuotoksella on vaikutus

• Tuotosominaisuuksiin

• Rakenteeseen

• Terveyteen 

• Hedelmällisyyteen

Suomi toimii laadullisesti hyvin, mutta määrässä 
häviämme Tanskalle ja Ruotsille

• Parantamisen varaa on!

Tietojen keruu on avainasemassa



Ainutlaatuinen tietojenkeruujärjestelmä

Kansallinen nautarekisteri ja syntymätunnus avain tietoihin
syntymästä kuolemaan

Yhteinen tietokanta kaikkien tietojen tallentamiseen

Maitomäärä
Maidon pitoisuudet

+ solut

Keinosiemennys
hedelmällisyys

Vasikoiden
elinvoima

Poikimahelppous & 
vasikkakuolleisuus

Rakennearvostelut
ELL:n tekemät 

hoidot Utaretulehdus

Sorkkahoito

Poistosyyt

Teurastiedot



• Korkea kokonaisjalostusarvo 
NTM tuottaa korkean 
eläinaineksen tason:

• Korkeampi tuotos

• Parempi rakenne

• Parempi terveys, 
hedelmällisyys

• Paremmat käyttöominaisuudet

= parempi kestävyys

• Maidontuottajan 
näkökulmasta 

• Enemmän tuloja

• Vähemmän kustannuksia 

• Vähemmän työtä

Kokonaisjalostusarvo NTM

Kokonaisjalostusarvo 

NTM (Nordic Total Merit) 

on vahvasti 

pohjoismainen 

taloudellinen 

kokonaisjalostusarvo

Eläinten hyvinvointia ei 

silti unohdeta



Tuotosseuranta on maailmanlaajuista, mutta 
muiden ominaisuuksien rekisteröinti poikkeaa 
huomattavasti

Pohjoismaat avainasemassa terveys- ja 
hedelmällisyysominaisuuksien keruussa

Terveystarkkailu ainutlaatuista

Utareterveyden osalta vain SCC yleensä 
käytettävissä

Jos ei tietojenkeruuta – vaikea parantaa

Tilanne maailmalla



Kansainvälinen kilpailu siemenmarkkinoilla on 
kovaa ja kovenee vain

VikingGenetics’lla on vahva ja tunnettu asema, 
mutta sen ylläpitämiseksi pitää tehdä töitä

Punaiset sonnit pärjäävät, samoin jerseyt, mutta 
holsteinin tilanne vaatii enemmän töitä

Viennit tuottavat tuottoa ja säästöjä 
karjanomistajille

Kansainvälisyys



50 vientimaata



Genomiasioissa erittäin korkealla

Genetiikassa – osaamisessa – kokemuksissa 

Terveys ja hedelmällisyys

Tietojenkeruu

Pitoisuudet

Missä me olemme hyviä?



Siksi tarvitsemme hyvää yhteistyötä 
omistajiemme ja sidosryhmien kanssa

Yhdessä pystymme nopeaan ja tehokkaaseen 
toimintaan sekä perinnölliseen edistymiseen sekä 
kotimarkkinoilla että viennissä

VikingGenetics haluaa tarjota parasta 
omistajilleen – ja samalla kasvaa maailmalla



Maanantaina ASMOssa kävi kaksi italialaista vierasta. Toinen sanoi, että Italian paras holstein-

lehmä jalostusarvon perusteella on tiine Rakuunasta. Valintaan on vaikuttanut sen erisukuisuus 

ja koska se on Suomen paras sonni. 

Italialainen selitti, että kun kalliit ja muodikkaat korkokengät ostetaan, niitä voidaan käyttää 

ehkä yhtenä päivänä vuodessa, mutta muina päivinä käytetään käytännöllisempiä jalkineita. 

Sama ero on ulkomuotojalostuksella ja indeksijalostuksella, joka tähtää käytännöllisyyteen. 

Italialainen kertoi, että Pohjoismaiden jalostuksessa arvokasta on jälkeläisarvostelutieto 

monista jokapäiväiseen arkeen vaikuttavista ominaisuuksista, kuten terveysominaisuuksista, 

hedelmällisyydestä ja poikimavaikeuksista. Ajattelin, että tuon suomalaisille itsestään selvän 

asian saa ulkomaalaisen suusta kuultuna kuulostamaan lähes liian hyvältä ollakseen totta. 

Italialainen jatkoi käytännöllisyysteemallaan, että eihän tälläkään tiellä, jolla seisomme 

(Minkiön takapiha), voi ajaa Ferrarilla, vaikka se onkin hieno auto. Totesin, että minulla on 

Renault. Toisella italialaisella on myös rellu, toisella Ford ja Niskasen Sepolla volkkari. 

Mitä kirjoitti Johanna Aro:



Hyvää syksynjatkoa!
Kovasti työintoa ja 

karjaonnea!

www.vikinggenetics.com


