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Tulevatko kolmirotueläimet  
maidontuotantoon?

S ikataloudessa- ja siipikarjatalou-
dessa on jo pitkään suosittu rotu-
puhtaiden eläinlinjojen sijaan 

monirotuisia yhdistelmiä. Arkikielessä 
puhutaan hybrideistä ja kolmirotujalos-
tuksesta. Kaiken taustalla on jo pitkään 
tunnettu heteroosi-ilmiö (eli suomalaisit-
tain risteytyselinvoima).

Toki yksirotuisuudelle ja rotupuhtau-
delle löytyy niin Suomesta kuin maail-
malta oma käyttäjä- ja kannattajajouk-
konsa. Risteyttämistä vartenkin tarvitaan 
puhtaiden rotujen jalostusta, jotta on 
jotain jota risteyttää. 

Erityisesti maidontuotannossa rotue-
läimet ja niiden kauppa on ollut hyvin 
voimakkaasti eläinten jalostusta ohjaava 
tekijä. Lihanaudoilla kahden tai useam-
man rodun risteytykset ovat paljon ylei-
sempiä, erityisesti siksi, että lihanautatuo-
tannossa pystytään hyödyntämään hete-
roosin myönteiset vaikutukset heti ensim-
mäisessä sukupolvessa, eikä risteyttäessä 
tarvitse miettiä lihaksi päätyvän eläimen 
ominaisuuksien siirtymistä jälkipolville.

Maailmalla kiinnostus kolmiroturistey-
tyksiin myös maidontuotannossa on kasva-
massa. Lypsykarjoissa eläinten hidas kehi-
tys tuotantoikään ja pitkä tuotantokausi 

hidastavat jalostusta, joten vasta nyt alkaa 
olla tieteellisesti luotettavia jalostuskokeita 
kolmirotuisten nautojen tuotantokyvystä 
ja ennen kaikkea eläinten terveydestä.

Risteytyksillä haetaan usein juuri terve-
yttä ja kestävyyttä, eikä välttämättä huip-
putuotosta. Minnesotan yliopiston tuo-
reen tutkimuksen tulokset ovat lupaavia, 
sillä risteytyslypsylehmien tiinehtymispro-
sentti oli parempi kuin puhtailla holstei-
neilla ja sen seurauksena myös tyhjäpäiviä 
on vähemmän. Vasikkakuolleisuus oli pie-
nempi ja maidon pitoisuudet parempia. 
Maidontuotanto väheni, mutta silti tutki-
mustuloksissa päädyttiin siihen, että kol-
mirotulehmät tekevät parempaa taloudel-
lista tulosta kuin puhtaat holsteinit.

Tutkimus herättää varmasti kiinnostusta 
myös suomalaisten maidontuottajien kes-
kuudessa, sillä tuotannon taloudellisuu-
den parantaminen on erittäin tärkeää 
tässä markkinatilanteessa ja myös jatkossa. 
Meidän kannaltamme on myös hyvä, että 
jalostusorganisaatiot ovat mukana kolmi-
rotujalostuksessa. Viking Genetics (Faba) 
on ollut eturintamassa ja sillä on lypsyleh-
mien kolmirotujalostukseen oma erillinen 
yhtiönsä yhdessä ranskalaisen kumppanin 
kanssa.

Ihmiset ja eläimet liikkuvat

T arttuvista eläintaudeista tiedottami-
nen saattaa vaikuttaa joistakin jan-
kuttamiselta, mutta muutakaan ei 

voi. Maiden välisiä rajoja ei voi sulkea ja 
ihmiset, eläimet ja tavarat matkaavat yhä 
kiihtyvässä tahdissa maasta toiseen.

Siksi jatkuva muistuttaminen eläintau-
tien vaaroista on pakollista, mutta erityi-
sen tärkeää silloin, kun jokin akuutti riski 
on päällä. Siksi Suomen Sikayrittäjien ja 
tuottajajärjestön tempaukset afrikkalaisen 
sikaruton vaarojen tiedottamisesta ovat 
erittäin tärkeitä.

Merkittävä osa ihmisistä ei seuraa 
tämänkaltaisia asioita tiedotusvälineiden 
kautta eikä ymmärrä riskin suuruutta, 
joten heille asia tulee kertoa siellä, missä 
ihmiset ovat. Tiedotus Viroon matkus-

tavien laivojen satamissa on tästä syystä 
äärettömän tärkeää.


