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Taanis on 3 klassifitseerijat (hindajat)
- kõikide lihaveiste jaoks
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Torben Andersen
Jacob Edstrand
Jens Christian Holgaard

Klassifitseeritud veiste arv:

2011: 1628
2012: 1508
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Üldse
Karjade arv: 14.879
Loomade arv: 244.423

Puhtatõulised
Karjade arv: 6.886
Loomade arv: 27.301

Taani lihaveisekasvatusest:
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Aberdeen-Angus 8.979

DK Bluecattle 6.697

Blonde d'Aquitaine 3.512

Charolais 8.421

DK Shorthorn 734

Dexter 3.641

Galloway 6.287

Gelbvieh 14

Grauvieh 864

Hereford 13.334

Limousine 40.034

Schwiss Browncattle 45

Piemontese 544

Pinzgauer 187

Salers 393

Simmental 21.620

Scottish Highland Cattle 6.766

Wagyu 222

ristandid 122.129

KÕIK 244.423

Veiste arv 2013 a Oktoober



Taani lihaveisekasvataja ….
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Registreerimine on seadusega kohustuslik:
� Ükskõik millise looma müük ja ost
� poegimine
� Karjast väljaminek

Vabatahtlik registreerimine
� sünnimass
� 200-päeva mass
� 365-päeva mass
� isa
� klassifitseerimine



Praktiline klassifitseerimine
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Aastas 2 väljasõitu üle Taanimaa (kevad/sügis))
Klassifitseerime lehmi 1.-2.-3. laktatsioon ja mõned 

vanemad)
Klassifitseerime pulle (alates 12 kuust)
Farmer peab kinnitama lepingu iga kord kui 

väljasõitu planeerime
Koostame selle järgi hindamiste kohta plaani
Valminud on uus arvuti tarkvara, oleme valmis ja 

loodame, et lepinguga hinnatavate loomade arv 
suureneb.



Kava

Ühine hindamissüsteem Rootsis, Soomes, 
Norras ja Taanis
Keha, Lihastus, Jalad (+ udar, liikuvus, iseloom )
ja üldhinnet saab iga lihaveise tõu kohta 
võrrelda Põhja-Soomest Lõuna-Taanini 
Välja arendada ja hooldada parim, odavaim ja 
kõige efektiivsem klassifitseerimise 
programm
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Tarkvara arendamine

Põhjamaad kohtusid Soomes 2012.a
Programmi arendamine algas 2012/13
Tehnikud alustasid programmeerimist 2013.a 
veebruaris
Testimised 2013/2014

Program m on valmis aprillist 2014

- just lõpetasime esimes ringsõidu Taanis
- kasutame regulaarses baasis pullidele nende 
testperioodis
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Klassifitseerimise süsteem
Farm Peale visiiti

Rahvuslikud andmebaasid

Kasutada parimat uut saadaolevat tehnoloogiat9...|



”Arvutusmasin ”

sissepanek: 
hindmistulemused, 
Optimum, kaalud, ….

Masin: parandused, model ….10...|



"poliitiline " sisestus

Optimaalne tõu piires
Kaalu faktorid tõu piires
Keskmine ja kõrvalekalle (hälve)
Reeglid klassifitseerimiseks

Millist laktatsiooni hinnatakse?
Milline on standard lehm?
…….või pull
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Tähtis on meeles pidada

Kõik kalkuleerimised tehakse tõu piires, koos tõu 
spetsiifilise „sisestamisega“

Keha (tüüp), jalad, udar ja üldskoori ei tohi võrre lda 
tõugude vahel
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Töötlemata klassifitseerimine
Protseduur

Parandus

Komplekstunnuste kalkuleerimine
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Tulemus/kirjeldus on objektiivne ja lineaarne.

Arvutame 27 tunnust.

Kasutame skaalat 1 kuni 9.

Klassifitseerimine



Tunnused, mida klassifitseeritakse
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Keha seisund (BC) Sarved  värvus

Keha (8) : suurus, esiosa laius, rinnalaius, seljajoon, laudja nurk, laudja 

pikkus, laudja laius, harmoonia (kooskõla)

Lihastus (7) : seljalihase laius, lande laius, selja pikkus, reie laius, 
reis seespoolt, reie sügavus, reis küljelt

jalad (5) : tagajalg külgvaates, sõranurk, tagajalad tagantvaates, 

esijalad eestvaates, luustiku kvaliteet

Udder (4): nisa pikkus, nisa jämedus, udara põhja kõrgus, udara 
tasakaal

(Liikuvus) (Iseloom)



Veakoodid

Tunnused, mida lineaarsel skaalal hinnata ei 
saa
Keha jalgade ja udara koodid

Näited: - Katusjas laudjas
- harkvarbsus
- halva suunaga nisad

Kaks taset - (1) väikese hälbega
- (2) suure hälbega
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Töötlemata klassifitseerimine
Protseduur

Parandus

Komplekstunnuste arvutamine 
17...|



“Standard lehm /pull”
Lehm, kes on hinnatud : - teisel laktatsioonil

- neli kuud poegimisest
- keskmine kehakonditsioon

Hnnatud pull: - 36 kuud
- keskmine kehakonditsioon

Ei OLE parandatud !!
Kõik teised lehmad/pullid on „parandatud tagasi või 

edasi“ standard lehma/pulli väärtustele
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Paranduse faktorid

Lihaveised on Taanis klassifitseeritud juba 
palju aastaid.

Sellest ajast oleme võimelised nägema 
kuidas loomade arenguid võrrelda 
poegimisvanuse, poegimiste arvu, ajaga 
poegimisest ja kehaehituse olukorraga.

Sellisel moel kalkuleeritakse mudelid alati 
parimate faktoritega.

Parandused on tõu-spetsiifilised.
19...|



Paranduste ülevaade
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LEHMAD

1. poegimine 2. poegimine 3. poegimine

Poegimise vanus

Vasikate arv Vasikate arv

Aeg poegimisest Aeg poegimisest Aeg poegimisest

kehaehitus kehaehitus kehaehitus

PULLID

vanus

Kehaehitus



Töötlemata klassifitseerimine
Protseduur

Parandused

komplekstunnuste kalkuleerimine
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Komplekstunnused – samm sammult

Samm 1: Optimumist kõrvalekalle
Iga tunnuse jaoks arvutatakse optimumist 

kõrvalekalle

Samm 2: Mitmekordistamine kaalude 
kaudu

Iga tunnuse jaoks kõrvalekalle optimumist 
mitmekordistatakse kaalufaktorite kaudu
Summeerimised tunnuste gruppides –

„trahvipunktid”
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jätkub …..

Samm 3: keskmiste leidmine
Põhineb viimase viie aasta 

klassifitseerimistel. Keskmist 
„trahvipunktide“ arvu arvestatakse
Kohandatud keskmist soovitakse (80).

Samm 4: Standardhälbe arvutamine
Kuidas soovid, et tulemus oleks näidatud?
Kohandatud STD (Taanis on see 5).
Põhineb viimase aasta klassifitseerimistel.
Kuidas klassifitseerija skaalt kasutab.



Lõpetuseks
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� Tulemused avaldatakse numbritena

� Kasutatakse skaalat 60 - 98

� Üldskoori ja iga tunnuse keskmine on 80 
punkti. 

� Farmeri jaoks on kerge aru saada ja 
rahvusvaheliselt kasutatav.



Klassifitseerimise pakett

Võime pakkuda:

Juurdepääsu Põhjamaade klassifitseerimise 
tarkvarale

Kohandatud teie tingimustele, tunnustele, 
optimumidele, kaaludele jne.
Iga-aastane skoori ümberkalkuleerimine

Treeningud
Iga-aastased külastused 
Uute klassifitseerijate väljaõpe
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