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Tutkimuksen tarkoituksena o1i laskea sukusiitosasteet Suomen
Kennelliit,on rekisterissä olevi1le labradorinnoutajil-1e,
tarkastel-la sukusiitosaste-iakauman muutoksia viime vuosina
sekä selvit!äå sukusiitosaÉteen vaikutusta. pentuekokoon, ja
lonkkaniveldvsplasiaan. Lisäksi tarkasteltiÍn urosLen sl-a-
toskävttöä. -r¡ör¡ul-aation tehollista kokoa, teoreett.isten
mall-iên avúttä Ëukusiitosasteen muuttumista tul-evina vuosi-
nâ, isän, emän iän ia penikoimiskerran vaikutuksia rekiste-
röitrryn þentuekokooÍr dekä sukupuolen ja pentuekoon vaiku-
tuksiä l-önkkaniveldvst¡lasiaan

Sukusiitosaste'iden l-askenta perustui Wright'in polku-
kerroinmenetelmään. Emän iän'ia öentueen sukusiitosãsteen
vaikutust.a pentuekokoon tutkíttfin regressi-o-analyysil-l-a,
muita vaikuiuksia tutkittiin vksisuuñtaisell-a värians-
sianalwsil-]a. Tarkastel-taessa sukusiitosta ia sen vaikutuk-
sia otêttiin huomioon vain ne koirat, ioiden sukutaulu oli
tävdel-l-inen neliänteen sukupolveen asti-.' Sukusiitosasteen keskiarvo o1i 0,96 eo. Eri suuruisten
sukusiitosasteiden (Z) prosenttiosuudet olivat seuraavaL:
O,OO 58,2 %; 0,01-3,1-2- 33.,4 t; 3,13-6.,.24 4,I Zi 6,21-:.0,99
2'.7 Z; )10. 00 1-,1 Z. Lasket.ut sukusíitosasteeL ovat mitä
tódeniräköidimmin' aliarvioituia käytettävissä ol-leiden suku-
polvien vähäisyyden vuoksi. -sukudiitosasteissa,oli piç++ê.
inut.ta tilastof f isesti merkitsevi,ä eroj a vuosien vä1i11ä
vuosina ]-982-:-.992.

57-,4 ?:l-la isístä o1i .alle l-0 jp1kelá1sqä. 12tB å:1Ia
isistä oli sO-iäIke]äistä tai enemmän-ia 6,9 ?:l-la isist.ä 100
jäIkeläist.ä ta-i enemmän.. Populaat_ion. sukuajatkavien narLLu--ren maara on nvkvään noin 18b ia aktiivisesLi sukuaiatkavien
úrosten määrä ñoín aO. Labradoiinnoutaiapopulaation aktiivi-
sesÈi siitokseen kävt.ettävien urost.erf rn-ääråä tulisi nostaa
ia yksittäisten uroêten l-iiallista siitoskäyttöä rajoíttaa
Éukúsiitoksen haittoien minimoimiseksi .

IsäI1ä ei todettu olevan vaikutusta rekisteröityyn
pentuekokoon. Rek. pentuekoolla oli- nggatiivinen regressio
èmän ikään (P < 0,00-1), mutta pentuekokó pienenee merkitse-
västi vasta.' kun'emän'ikä vlittää 5 v. Einän penikoimisker-
ral1a oli vaikutusta rek. pe-ntuekokoon (P < 0,01) siten, että
rek. pentuekoko kasvaa 3. penikoimiskertaan asti, minkä
'iätkee-n se pienenee. Rek. pen€uekoolla oli neqatiivinen reg-
íessio pentüeen sukusiitosästeeseen (P < 0,01)-. Emän sukusii-
toksellä ei o1Iut til-astollisesti merkítsevää vaikutusta
rek. pentuekokoon, mutta rek. pentuekok-o pienenee qmä4 suku-
siitoèasteen kasvaessa . Sukus-iitoksella i sukupuolell-a tai
rek. oentuekooll-a ei todettu olevan vaikutusta-l-onkkanivel-
dvsol-äsiaan. Tuloksiin sukusiitosasteen vaikut.uksista tulee
súhLautua kriittisesti, koska lasketut. sukusiitosasteeL ovat
epäluotettavia käytettävissä olleiden sukupolvien pienen
maaran vuoKsl-.
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