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Lineaarne hindamine: mis?

Särevere, 5.04.2019



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



Enamasti antakse hinnanguid lineaarsel skaalal
(näiteks vahemikus 1…9 või -2…+2 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)

Särevere, 5.04.2019

2

EHS üldkoosolek

5.04.2019

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

Särevere, 5.04.2019
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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)

Särevere, 5.04.2019
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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 ja nö erinevamate nurkade alt
hinnata looma tõustandardile vastamist,
◦ aitavad mõista ja mõõta karjas parandamist vajavaid aspekte,
◦ kujutavad enesest täiendavat aretustunnuste komplekti, mille
alusel teha otsuseid paaride valikul, saavutamaks aretus/säilitusprogrammis 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?

Särevere, 5.04.2019



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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Eesti hobuste
lineaarne
hindamine


Läbi viidud aastatel
2016, 2017 ja 2018.



Hinnatud 48 tunnust
5-punkti skaalal
vahemikus -2 … +2.



Lisaks registreeritud
12 vea esinemine.

http://eestihobune.ee/touraamat/joudlus
kontroll/:„Eesti tõugu hobuste välimiku ja
jõudluse lineaarse hindamise juhend“

Eesti hobuste lineaarne hindamine

Särevere, 5.04.2019



Kokku 253 hindamist (2016: 80, 2017: 138, 2018: 35)
222 hobusel.



64 erineva täku järglased, 18 täkku ≥5 hinnatud järglasega.



Hindaja: Andres Kallaste.



Hinnatud hobuste sooline ja vanuseline jaotus:
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Lineaarse hindamise tulemused

Lineaarse hindamise tulemused

Särevere, 5.04.2019



Kokku 14-l tunnusel prevaleerib (esineb enam kui 80%-lise
sagedusega) vaid üks väärtus, mistap on nende tunnuste
aretuses kasutamine kaheldav.



Samas ei ole nende hindamine mõttetu, sest ka teadmine,
et peaaegu kõik populatsiooni hobused on mingis mõttes
ühesugused (ja vastavad standardile) on kasulik.



Vigu registreeriti vaid üksikuid:
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Lineaarse
hindamise
tulemused
Hinnete
vahelised
seosed



Lineaarse hindamise tulemused


Särevere, 5.04.2019

Hinnete stabiilsus



Sugude erinevus



Vanuste erinevus
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Lineaarne hindamine: aretusväärtused?


Lineaarne hindamine on aretustöö loomulik osa.



Loomade aretusväärtuste (=geneetilise potentsiaali)
hindamiseks peab olema hinnatud piisavalt palju loomi –
◦ täkule lineaarse hinnangu aretusväärtuse saamiseks peab olema
hinnatud vähemalt viis tema järglast (Eesti tõugu hobuste säilitus- ja
aretusprogramm).



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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Täkkude aretusväärtused


Täkkude lineaarsete hinnete aretusväärtused
◦ on arvutatud punktiskaalal ning
◦ need näitavad looma enese ja tema järglastele pärandatavat geneetilist
potentsiaali paikneda lineaarse hindamise skaalal populatsiooni
keskmisest vasakul või paremal pool (aretusväärtus on vastavalt
negatiivne või positiivne).



Täkkude aretusväärtused on hinnatud järgmise valemi
järgi:
2ni
Ai 
(Y i  Y )
ni  (4  h2 ) / h2
Ai
ni
Yi
Y
h2
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– i.-nda täku aretusväärtus,
– i.-nda täku järglaste arv,
– i.-nda täku järglaste keskmine väärtus,
– populatsiooni keskmine väärtus
– päritavuskoefitsient (h2=0,3)
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Täkkude aretusväärtused

Täkkude aretusväärtused

Särevere, 5.04.2019
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Täkkude
aretusväärtused


Lineaarsete hinnete
vähene varieeruvus
kajastub ka aretusväärtustes …

Täkkude aretusväärtused


Hindamismetoodikate võrdlus: BLP vs BLUP looma mudel

◦ Selektsiooniindeks (BLP):
arvestatakse üksnes isa sugulust
oma järglasega ja eeldatakse, et
erinevad hindamistingimused
tulemusi ei mõjuta.

Särevere, 5.04.2019

◦ BLUP looma mudel: arvestatakse
kõiki teadaolevaid sugulussidemeid
ning elimineeritakse hinnatava
hobuse soo, vanuse ja
hindamisaasta võimalik mõju.
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Kokkuvõte


Enamuse hinnatavate tunnuste osas eksisteerib nii
populatsioonisisene fenotüübiline kui ka geneetiline
varieeruvus.



Samade hobuste korduvate hindamiste tulemused on
suhteliselt sarnased, aga mitte päris identsed, mistõttu on
edaspidi oluline mitte ainult hinnata järjest uusi loomi vaid
hinnata korduvalt ka juba varem hinnatuid.



Hinnatavad tunnused peegeldavad erinevaid aspekte eesti
tõugu hobuste välimikus ja liikumises, mistap ei ole põhjust
tunnuste arvu vähendada.



Tunnuste hinnangud on piisavalt robustsed võimaldamaks
kasutada täkkude aretusväärtuste hindamiseks lihtsamat
selektsiooniindeksitel baseeruvat metoodikat. Siiski on
hinnatud hobuste ja hindamisaastate arvu kasvades
mõistlik üle minna nn BLUP looma mudelile.

Lineaarne hindamine: kordamine

Särevere, 5.04.2019



Aretusväärtus 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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Lisa 1. Milleks meile geeniinfo?


Genoomselektsioon (välismaal)



Info võimalikest geneetilistest defektidest ja efektidest



Täpsemad hinnangud nii populatsioonide sisese kui ka
vahelise varieeruvuse ning sugulasaretuse taseme kohta



Geenipank

Märkus. Eesti Teadusagentuur otsustas 2018. aasta lõpul rahastada vaid üht
uut mahukat põllumajandusteaduste alajaotuse projekti (14-st taotlusest):
„Eesti piimaveisetõugude geneetiline struktuur ja selle dünaamika viimastel
aastakümnetel“.
See projekt baseerub viimasel ~40-l aastal kogutud geeniproovidel.

Lisa 2. Eesti raskeveohobuste lineaarne
hindamine
 Läbi viidud aastal 2018.

Särevere, 5.04.2019



Hinnatud 45 tunnust
5-punkti skaalal
vahemikus -2 … +2.



Hinnatud 11 hobust.
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