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Hedelmällisyys ensikoiden suurin poiston 
syy
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Hedemällisyys vähintään kaksi kertaa 
poikineiden toiseksi suurin poiston syy

”Mitä mittaat, sitä voit parantaa”

• Asioiden muuttaminen vaatii 

taustalle jollain asteikolla mitattua tietoa

– Tuotosominaisuudet

– Rakenneominaisuudet

– Hedelmällisyys

• Mitään ei voi jalostaa ilman 

mitattuja taustatietoja

� Siemennystietojen tallentaminen

- Hedelmällisyyden tunnusluvut
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Hedelmällisyyden jalostaminen

• Mukana NTM:ssä

– painot: Ayrshire 0,26 ja holstein 0,31

• Periytymisaste alhainen, 1- 9 %

– Vaihtelusta vain 1-9 % johtuu perintötekijöistä

– Ympäristötekijöillä suuri vaikutus

=> vaikea tietää, johtuuko tiinehtymättömyys 

huonosta hedelmällisyydestä, vai kiiman-seurannan 

puutteista, ruokinnasta tms. 

= > tarvitaan paljon tietoa isolta määrältä jälkeläisiä

Kannattaako kaikista lehmistä jättää 
jälkeläisiä ?

• Siemennetty

– Hiehona: 4x

– 1. poikimisen jälkeen: 3x 

– 2. poikimisen jälkeen 6x

– Skjelvanista (Sperm Vital-sonni) tiineeksi

• 305-päivän tuotokset 10120 kg ja 12220 kg
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Sonneissa eroja

Genomitestauksesta apuja tilatason 
jalostamiseen myös hedelmällisyydessä

• Tiedot saadaan jo nuorista eläimistä

– vasikat, hiehot

• Tiedon luotettavuus selvästi korkeampi kuin 
odotusarvoilla (emän ja isän keskiarvo)

• Kaikki mahdollinen tieto käytössä

• Hypätään arvausvaiheen yli
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Käytettävissä olevat tiedot ilman 
genomitestausta

(91)
(123)

Käytettävissä olevat tiedot, kun 
eläin on genomitestattu

(97)
(91)

(108)
(89)
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Karjan perinnöllinen edistyminen

Otetaan hedelmällisyys haltuun

- tehokas keino on käyttää FabaHelmi-palvelua
- säännöllistä seurantaa, neuvontaa ja raportointia

- HELMI-raportti 1-2 kertaa vuodessa

- säännöllisin väliajoin
• tarkastetaan poikineet

- Palautuminen, kiimojen käynnistymiset

• tehdään varhaistiineystarkastukset hiehoille ja 
lehmille

• tehdään lepokausitarkastukset
• tarvittaessa saa neuvontaa 

kiimantarkkailuun, olosuhteisiin yms. liittyen
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HELMI-raportti hedelmällisyyspalvelun sydän
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Säännöllisyys kaiken a ja o

� Säännöllisen seurannan ja neuvonnan avulla 
hedelmällisyyshäiriöihin päästään kiinni ajoissa

• Ongelmiin tartutaan ajoissa!
• HELMI-raportissa kaikki hedelmällisyyden 

tunnusluvut yhdessä paketissa
� Selkeyttää navettarutiineja
� Antaa lisää vapaa-aikaa
� Oma ammattitaito karttuu huomaamatta
� Tilan taloudellinen tulos kasvaa, kun eläimet 

tiinehtyvät ja poikivat oikeaan aikaan

Kiimanseurantaa työtä säästäen
Kiimanseurantajärjestelmistä apua aikapulaan,  
työnjakoon ja jaksamiseen

� vapauttaa aikaa muuhun työhön

� esimerkiksi Heatime

Nicklas Sjöskogin karjan saavuttamat hyödyt 
Heatimen hankinnan jälkeen

� Siemennysajankohdan määrittäminen helpottunut

� Lypsykauden maitotuotos kasvanut lähes 700 kg

� Poikimaväli lyhentynyt 30 päivää

� Hiehojen poikimaikä alentunut 2 kk

� Vastuun jakaminen ja siirtäminen

työntekijöille on helpottunut

� Karjan etäseuranta mahdollista


