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Geenitestid – kas kulu või investeering?

Beata ja Jaanus Vessart

OÜ Karistu Rantšo
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Karitsu Rantšo

 Limusiini tõugu lihaveiste aretusfarm 
ajaloolises Karitsa karjamõisas

 Perefarm ilma täistööajaga lisatööjõuta

 Ligikaudu 50 ammlehma; u 120 looma ületalve

 Mahetootja

 Teravilja ei kasvata, nuum baseerub karjamaal 
ja  rohusöötadel

 Tegutseme ligikaudu 300 hektaril Karitsa külas 
Raplamaal

 Hooldame koos partneritega ca 200 ha 
rannaluhtasid Matsalus



Tõuaretuse 

„tööriistakast”

● Sünni- ja 
jõudlusandmed

● Temperamendi 
hindamine

● Lineaarne 
hindamine

● Geenitestid

● Fotoarhiiv



Karjahaldustarkvara CattleMax                    Kasutame aastast 2005
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Genoomtestimine – mis see on?

● Eestis vaid põlvnemisandmete kontroll DNA baasil

● Mujal maailmas:

- Võimalik uurida lisaks põlvnemisele loomade aretuslikku potentsiaali; seda juba vasikana

- tuvastada geneetilisi mutatsioone (nudisus, topeltlihastus, geneetilised haigused)

● EvaLim genoomtest (SNP meetod) – Eesti Li kasvatajate kogemus aastast 2019 

● Hinnad:

- täisanalüüs emasloomale - 49 eur

- täisanalüüs isasloomale - 145 eur

- genotüpiseerimine koos põlvnemisandmete kontrolliga - 25 eur/loom

- genotüpiseerimine koos nudisuse kontrolliga - 25 eur/loom

Tänaseks Eesti Li kasvatajad tellinud üle 200 analüüsi!
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EvaLim genoomtest - kellele ja milleks?

● Ingenomix labor - loodud Prantsuse 
limusiini tõuraamatu poolt

● Li tõu põhine, kasutatav kõigile Li 
kasvatajatel üle maailma

● Võrdlusbaas ca 13 000 uuritud looma

● Geneetilise aretuspotentsiaali hindamine

● Geneetilised mutatsioonid:

- haigused

- nudisus/sarvilisus

- topeltlihastus (müostatin)

● Põlvnemise kontroll

● Alates 2021. a on ETKÜ analüüside 
ametlik vahendaja Eestis

Tulemused on seostatavad IBOVAL indeksitega! 



Geneetiline aretuspotentisaal: 12 tunnust; skoor 1-10++; tõu keskmine näidatud musta joonega



Udara morfoloogia ( 4 tunnust) 
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Geenihaigused

Nudisus

Topeltlihastus

Põlvnemine
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Mida reaalselt kasvatajale annab?

● Selektsioon lähtuvalt farmi aretuseesmärkidest

● Anomaalsete geenikombinatsioonide avastamine

● Paarituste/seemenduste planeerimine

● Geenihaigustega loomade prakeerimine või oma karja 

aretuses kontrollitud kasutamine

● Müügiargumentatsioon
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Selektsioon lähtuvalt aretuseesmärkidest

Soovime olla:

- emasloomade ja emasloomade tootmiseks sobilike

paarituspullide aretaja 

Ideaal:

hea temperamendi ja kõrge sünnikergusega vasikaid tootev pull, 

kelle 

lehmikutest saavad viljakad, hea poegimisvõimega piimakad ammad, 

kellede 

vasikad omakorda on lihakad ning keskmiselt suurema 

kasvukiirusega.



Pull A

sobivam aretuseks 

Pull B

sobivam tootmiskarja
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Geneetikareeglid ehk kõike head korraga ei saa!

- Omaduste vastandlikkuse „reeglid“

- Anomaalsete geenikombinatsioonide 
avastamine

- Head ja halvad anomaaliad

- Samade vanemate järglased, ehk 
täisõed-vennad, ei pruugi olla sarnased 
ja kanda samu omadusi. 

Allikas: Ingenomix EvaLim



Reeglipärane:

- Hea sünnikergus ja väike kasv
- Väike kasv ja tugev lihastus
- Väike kasv ja hea piimakus
- Väike skelett ja tugev lihastus
- Hea sünnikergus ja

madal poegimisvõimekus (järglastel)

Ebareeglipärane:

- Tugev kasv ja hea piimakus
- Tugev kasv ja tugev lihastus
- Madal sünnikergus ja
madal poegimisvõimekus (järglastel)

Vastandlikud omadused



Geenitest, kui 

võimalus näha 

loomade „sisse”

Mis on kasvu taga?

KR Merlin KR Nester
KR Ondel

KR Ilka

Jk võõrutusel 1,15 kg/p Jk võõrutusel 1,4 kg/p Jk võõrutusel 1,48 kg/p



Index AV Ilka Merln Nester Ondel

Sünnikergus (CE) 6 4 8 9 8

Kasvupotentsiaal (GP) 4 9 10 7 6

Muskulatuur (MD) 5 8 4 6 5

Skeleti areng (SD) 4 6 6 3 3

Luustiku kvaliteet (BT) 7 2 6 4 3

Poegimisvõimekus (DCE) 5 2 2 3 4

Piimakus (MA) 5 3 3 3 2

Vaagna avatus (PO) 5 5 9 4 4

Valed otsused, valedel eeldustel!
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Paarituste/seemenduste 

planeerimine

- Kompenseerimise meetod

- Kolme tunnuse parandamine korraga 

- Kehvade omaduste võimenduse 

vältimine

- Pikk vs lühike aretus

- Üldine vs „täppisaretus“ (uuritud kas 

ainult sugupull või ka emasloomad) (KS 

loomad vs sugupullid)
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Õnnestumised
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Õppetunnid

-- Väldi karja juurdekasvu selekteerimist pikka aega ühe 
konkreetse tunnuse järgi

-- Lihakus ja juurdekasv on kiiresti (1-2 põlvkonda) saavutatavad 
näitajad, head emaomadused mitte

-- Halb temperament muudab paratamatult suurepärased muud 
tulemused väärtusetuteks

-- Aretusotsus on alati ennustus, meie võimuses on tõsta selle 
otsuse õigsuse tõenäosust kasutades kõiki meie kasutuses 
olevaid vahendeid (alates õigest sünnikaalust, lõpetades 
geenitestidega) 
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Geenihaigustega loomad – mis on meie probleem?

- Prantsusmaal müüdava Li tõumaterjali hulgas on pulle, 

kes on suulaelõhe sündroomi kandjaid.

- Loterii – 50% „piletitest” võidab

- Kandjad meie karjas:

- prakeerimine

- kontrollitud kasutamine oma karja aretuses

- Eriti oluline teada KS loomade puhul
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Suulaelõhe sündroom  cleft palate – ing palais fendu - pr
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Lotovõit –

KR Ollium
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Geenitesti tulemused:

- Kõrge aretuspotentsiaal

- Homosügootne nudi

- Ei ole suulahelõhe 

sündroomi kandja!!!
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Testid kui müügiargumentatsioon

- Teadlikkuse tõusuga kasvab võimalus müüa kallimalt kõrgema 
aretuspotentsiaaliga loomi

- Tõu liikumine nudisuse poole, annab võimaluse müüa looma 
kinnitatud staatusega

- Kõrgem hind muutub arusaadavamaks

- Suurem võimalus leida oma karja nõrkusi kompenseeriv isasloom

- Suurem kindlus geenihaiguste suhtes

- Suurtes karjades erineva suunitlusega tõupullide valik (tootmine vs 
aretus)
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Kokkuvõtteks

Geenitest:

- ei tee kasvataja eest aretusotsuseid

- peaks alati olema alati vaid üks mitmest tööriistast

- aitab avastada loomade potentsiaali väga noorelt ja seega 

vältida vigu selektsioonil ja paaritusel

- sisaldab alati teatavat koefitsient  ebaloogilisi seoseid

- lisab põnevust aretustöösse
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Niisiis - kas kulu või investeering?

INVESTEERING - igal juhul!
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Täname!

Küsimused?


