Tuottava ja hyvinvoiva lihakarja

Teksti: Maiju Pesonen
Kirjoittaja työskentelee lihakarjaan
erikoistuneena tutkijana Lukessa.

Risteyttämällä
rodut tehokäyttöön
Risteytys on helppo, käytännöllinen ja kustannustehokas
tapa lisätä eläinaineksen tuotannon-tasoa. Risteytysvaikutus
antaa perinnöllisen lisäyksen jälkeläisten tuotannolliseen
tasoon verrattuna vanhempaispolveen.

Risteytyselinvoima eli heteroosi
tulee esille parempina hedelmällisyysja kestävyysominaisuuksina. Valittaessa risteytykseen tiettyjä rotuja tulisi
muodostaa käsitys siitä, miten rodut
keskimäärin vaikuttavat haluttuun tulokseen.
Brittiläisten rotujen risteytys antaa
keskinkertaisen risteytysvaikutuksen
kasvuominaisuuksiin kaikissa tuotantovaiheissa, ja eläimiin saadaan haluttuja kestävyysominaisuuksia. Lisäämällä risteytykseen simmental-rotua
saadaan erinomaista maitoisuutta ja
kasvua. Ranskalaisten rotujen ehdoton
valttikortti on ylivertaiset teurasominaisuudet.

PÄÄTEROTURISTEYTYS
Pääteroturisteytys on risteytysjärjestelmä, jossa lopputuote eroaa geneettisiltä ominaisuuksiltaan kummastakin
vanhemmasta. Pääteroturisteytystä on
mahdollista toteuttaa kahden tai kolmen
rodun yhdistelmällä. Risteytyselinvoima
saavutetaan täysimääräisesti, kun käytetään kolmen tai neljän rodun risteytysjärjestelmää.
Emorotuina tulisi käyttää rotutyyppejä, joilla on helpot poikimaominaisuudet, hyvä maidontuotanto, kohtuullinen aikuiskoko ja jotka ovat kestäviä
tuotannossa. Siitossonneina tällaisissa
risteytysohjelmissa käytetään rotuja,
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Vältä risteytyksen
sudenkuopat!
Risteytysohjelmien onnistumisen
edellytys on sitoutuminen. Risteytysohjelmat voivat epäonnistua, jos:
1. Käytetään ylimäärin rotuja, joilla
on liikaa geneettistä potentiaalia
kasvuun, maidontuotantoon ja/
tai ne ovat aikuiskooltaan liian
suuria.

Uudistushiehoiksi valittujen eläinten
parituskumppaniksi tulee aina valita
eri emorotua oleva sonni, kuin mitä hiehon isä on. Esimerkiksi, jos hiehon isä
on hereford, parituskumppaniksi tulee
valita joko angus- tai simmental-sonni.
Rotuvalinnoissa tulisi kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että rodut olisivat
mahdollisimman samantyyppisiä ominaisuuksiltaan. Näin risteytyseläinai-

`` Risteytys on vain niin hyvä kuin
siihen käytetyt puhdasrotuiset
eläimet
`` Risteytyksiin on käytettävä mahdollisimman hyviä eläimiä
`` Risteytys voi nostaa syntymäpainoa 2,5-5 prosenttia

nes muodostuu tasaisemmaksi.

`` Oikeat eläinvalinnat ennaltaehkäisevät poikimavaikeuksia

2. Poikimahelppousominaisuudet
unohdetaan.

RISTEYTTÄMINEN TÄYTYY
OLLA SUUNNITELMALLISTA

3. Risteytysohjelma suunnitellaan
liian haastavaksi toteuttaa.
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4. Puhtaiden rotujen jalostajat epäonnistuvat tuottamaan parasta
mahdollista jalostuksellista ainesta risteytysohjelmiin.
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5. Risteytysohjelmissa käytetään
heikkolaatuisia sonneja, joiden
jälkeläiset eivät pysty tuottamaan riittävää tulosta.

Risteyttäjän
muistilista
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Alalaji

Käyttötarkoitus

Rotutyyppi

Alarotutyyppi

Tuotantoominaisuuksia
• Iso aikuiskoko
• Korkea maidontuotanto
• Nopea kasvu
• Vähärasvainen teurasruho

Erikoistunut
Maidontuotanto

Bos Taurus

Yhdistelmätuotanto

Mannermaiset
yhdistelmärodut

Alkuperäisrotu

Brittiläiset
rodut
Isot

Lihantuotanto

Ranskalaiset
rodut

Rotuja
Suomessa

Simmental

• Keskikokoinen aikuiskoko
• Keskimääräinen maidon
tuotanto
• Muodostaa pintarasvaa

Angus
Hereford

• Pieni aikuiskoko
• Hidas kasvu
• Kestävä

Galloway
Dexter
Highland

• Iso aikuiskoko
• Keskinkertainen maidon
tuotanto
• Nopea kasvu
• Iso teurasruho

Keskikokoiset

Blonde
d’Aquitaine
Charolais

Limousin
• Keskikokoinen aikuiskoko
• Matala maidontuotanto
• Vähärasvainen, lihakas
teurasruho

Liharotujen jakautuminen eri rotutyyppeihin. Lähde: Herring 2014, Buchanan & Lenstra 2015, mukailtu
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