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Lineaarne hindamine: mis?
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Visuaalne hindamine, mis kirjeldab looma
fenotüüpi läbi erinevatele välimikutunnustele
antud numbriliste väärtuste.



Enamasti antakse hinnanguid lineaarsel skaalal
(näiteks vahemikus 1-9 punkti).



Antud hinnangute alusel arvutatakse
aretusväärtused üksik- ja üldtunnustele (näiteks
keha, lihastus, jalad vmt.)
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Lineaarne hindamine: kellel?


Eestis: piimaveistel

(https://www.jkkeskus.ee/jkk/piimaveised/piimaveiste-jõudluskontrollikasulik-teave/lineaarse-hindamise-kasulikkus-farmerile.html)

Lineaarne hindamine: kellel?


Eestis: lihaveistel

(http://www.lihaveis.ee/uudised/lihaveiseid-hakatakse-lineaarselt-hindama)

Tartu, 22.01.2016
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Lineaarne hindamine: kellel?


Maailmas:
◦ piima- ja lihaveistel,
◦ hobustel,
◦ sigadel,
◦ lammastel ja kitsedel,
◦ koertel,
◦ …

Lineaarne hindamine: mida?


Piimaveistel
◦ Kokku hinnatakse 18 erinevat lineaarset tunnust. Igale tunnusele saab
panna hinde vahemikus 1–9. Enamiku tunnuste puhul on parimaks
hindeks 9 ja halvimaks 1 (v.a laudja sirgus, esi- ja taganisade asetus,
nisade pikkus, tagajalad küljelt, sõranurk ja toitumus).
◦ Näiteks:
 Kõrgus – Optimaalset suurust on raske välja tuua, kuna puudub korrelatsioon
lehma suuruse ja toodangu vahel. On farmereid, kes eelistavad suurt lehma, ja
farmereid, kes eelistavad natuke väiksemat lehma. Ristluu kõrgus võiks jääda
vahemikku 147–154 cm.
 Rinnalaius – vahekaugus esijalgade vahel esijalgade ülaosas. Parim hinne on 9.
 Keha sügavus – vahekaugus seljajoone ja kõhujoone madalaima punkti vahel
viimase ribi kohalt; sõltumatu kõrgusest. Parim hinne on 9.
 Laudja sirgus – mõõdetakse laudja suunda horisontaaltasapinna suhtes.
Parimad hinded on 4–7 ning väga halvad 1 ja 2.
https://www.jkkeskus.ee/jkk/piimaveised/piimaveiste-jõudluskontrolli-kasulik-teave/
lineaarse-hindamise-kasulikkus-farmerile.html
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Lineaarne hindamine: mida?


Lihaveistel

Lineaarne hindamine: mida?


Hobustel
eri riikides ja tõugudel erinevad
tunnused ja erinevad
optimumid –
◦ olemas on üksjagu raamatuid ja
◦ veebilehti (näiteks
http://www.horse-genetics.com/
horse-conformation.html)

Tartu, 22.01.2016
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Lineaarne hindamine: milleks?


Suhteliselt robustsed ning eeldatavalt objektiivselt
määratud ja võrreldes teiste registreeritavate tunnustega
vähem kasvatajast, mõõtmise ajast jmt sõltuvad
välimikutunnused
◦ annavad võimaluse objektiivsemalt hinnata looma tõustandardile
vastamist,
◦ aitavad mõista ja mõõta karjas parandamist vajavaid aspekte,
◦ kujutavad enesest täiendavat aretustunnuste komplekti, mille
alusel teha otsuseid paaride valikul saavutamaks aretussäilitusprogrammis püstitatud eesmärke.



Lisaks – ei ole alust arvata, et hobusekasvatajad
(ja teiste põllumajandusloomade kasvatajad-aretajad)
üle terve maailma rakendaksid analoogset metoodikat juba
aastakümneid, kui sellest kasu ei oleks :)

Lineaarne hindamine: eeldused?

Tartu, 22.01.2016



Ühene hindamise metoodika ja koolitatud hindajad =
objektiivsed hinnangud.



Hinnatavad tunnused peavad omama majanduslikku ja/või
tõu arengule/püsimisele olulist väärtust.



Hinnatavad tunnused peavad olema päritavad.



Hinnatavate tunnuste osas peab populatsioonis
eksisteerima varieeruvus.
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Lineaarne hindamine: aretusväärtused?


Lineaarne hindamine on aretustöö loomulik osa.



Loomade aretusväärtuste (=geneetilise potentsiaali)
hindamiseks peab olema hinnatud piisavalt palju loomi –
◦ näiteks piimaveiste välimikutunnuste hindamisel on pullide hindamisse
kaasamisel miinimumnõudeks vähemalt 20 hinnatud tütre olemasolu
vähemalt kolmest farmist ...



Geneetilise hindamise alused:
◦ pooled oma geenid saab järglane emalt ja pooled isalt,
◦ omavahel suguluses olevate loomade suurem väline sarnasus on ilmselt
tingitud nende suuremast geneetilisest sarnasusest.
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Lineaarne hindamine: aretusväärtused?
Isa aretusväärtuse hindamine järglaste alusel



Aretusväärtuse definitsioon: Ai  2(Y i  Y )



Selektsiooniindeks (BLP):



Isa/looma/… mudel (BLUP):

Ai 

2ni
(Y i  Y )
ni  (4  h2 ) / h2

Ai 

*
2ni
(Y i  Y )
2
2
ni  (4  h ) / h

Ai – i.-nda täku aretusväärtus, ni – i.-nda täku järglaste arv, Y i – i.-nda täku
järglaste keskmine väärtus, Y – populatsiooni keskmine väärtus
*
( Y – potentsiaalsete mittegeneetiliste mõjutegurite suhtes korrigeeritud
populatsiooni keskmine väärtus), h2 – päritavuskoefitsient

Tartu, 22.01.2016
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Lineaarne hindamine: aretusväärtused?


Lineaarsete hinnangute aretusväärtused arvutatakse punktiskaalal
ja need näitavad konkreetse looma geneetilist potentsiaali
paikneda lineaarse hindamise skaalal populatsiooni keskmisest
vasakul või paremal pool (aretusväärtus vastavalt negatiivne või
positiivne).



Sageli esitatakse lineaarsete hinnangute aretusväärtused
teisendatuna – suhteliste
aretusväärtustena –,
kus 100 punkti vastab
kas populatsiooni keskmisele
või optimaalsele väärtusele.

Näide: lineaarsete hinnete
aretusväärtuste esitamine
piimaveistel.

Lineaarne hindamine: aretusväärtused?

Tartu, 22.01.2016



Aretusväärtus (ja ka selle taga olev lineaarne hindamine)
ei ütle seda, kas mingi loom on hea või halb.
Aretusväärtus näitab looma geneetilist potentsiaali (ja seega ka
järglastele pärandatavat võimet) olla populatsiooni keskmisest
erinev (a’la suurem/väiksem).



Otsus, kui hea/halb on mingi loom konkreetse kasvataja/organisatsiooni seisukohast lähtuvalt, on üksnes selle kasvataja/organisatsiooni pädevuses.



Objektiivsete otsuste tegemiseks on vajalik kõigi loomade
hindamine ühtsetel alustel (a’la vaja on ära fikseerida, milline
loom on suur, milline keskmine ja milline väike, ja mitte see,
millist looma soovitakse).
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Lineaarne hindamine: aretusväärtused?


Erinevate tunnuste lineaarne hindamine ja neile aretusväärtuste
hindamine võimaldab kasvatajal/organisatsioonil valida loomi just
temale oluliste näitajate alusel ja lähtudes just tema enese
nägemusest (milliste tunnuste väärtuste suurendamist/vähendamist karjas või mingi looma järglaste hulgas soovitakse).



Üksikute tunnuste aretusväärtused võib koondada ka üldisemateks
indeksiteks (a’la jalad vmt), mis võimaldab teha universaalseimaid
(aga seeläbi ka pisut robustsemaid-ebatäpsemaid) aretusotsuseid.

Lineaarne hindamine: aretusväärtused?


Tartu, 22.01.2016

Hobuste aretusväärtuste hindamine Eestis – matemaatiliselt võimalik,
aga usaldusväärsete
tulemuste tarvis on vaja
enam ja objektiivsemaid
andmeid.
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