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Jalostuksen vâlintamenetelmist[ Suomen oloissa tehokkain on perheen sisliinen valinta vaikka
muutkin menetelm¿it tulevat kysymykseen. Jalostusstrategioista ns. suljetun populaation jalostus
nfiyttää olevan oloissamme käyttökelpoinen. Ominaisuuksien heritabiliteetteja ja niiden
riippuvuussuhtei ta arvioidaan vari anssi- j a korrel aatioanal yysin avul I a-

Hunajantuotantokyvyn heritabiliteeni on alhainen (0,14) mutta luonteen (rauhallisuus-lauhkeus)
korkeampi (0,48-0,91). Ntüden tarkka anriointi on kuitenkin vaikeaa- Hunajasadon
toistumiskerroin oli 0,28 ja luonteen O,4l-019. Luonteen jalostenavuuden ei pitåiisi olla
ongelmallista ja joka tapauksessa helpompaa kuin hunajantuotantokyvyn pafint¿rnisen. Huna-
jantuotantokyvyn ja luonteen välillli on hyvin lievåisti negatiivista korrelaatiota- Sikiöinnin
määråin heritabiliteetti on 0,46 t 0,57. Sen ja hunajantuotantokyvyn våilinen korrela.rtio on
tilastollisesti merkitsevåL

Mehilliisten isensä kasvattamat emot ovat usein parempia hunajantuonajia kuin
emonkasvattajien kasvanamat. Vaikka tarkka syy ei aineiston perusteella selviåL se on ainakin
osinain emonkasvatuksen puutteissa- Emojen laadun tasaaminen johtaisi parempiin
jalostustuloksiin.

Mehilåiisen puhdistuskäyttäytyminen on helposti mitaftavissa, paras menetelm¿i on pakastetun
sikiökakun palasen puhdistusnopeuden seuraaminen. Eri ajankohtina mitatut puhdistustuloKet
voidaan laskennallisesti muuntaa vert¿ilukelpoisiksi. Kennon avaamisen ja tyhj¿i¿imisen välillä
on voimakas positiivinen korrelaatio. Käytäffiön edistymisen karnalta on riittlfvlili mitata
jtilkimmiünen. Teoria kahdesta resessiivisestä lokuksesta puhdistusk¿iyft¡iytymisen geneettisenä
perustana ei sa¿ tukea, mutta sit[ ei voi kumotakaan. Kennojen fyhjå¡¡imisen ja
hunajantuotannon vtilillä on lievli positiivinen korrelaatio, mutta tli¡nä ei ole tilastollisesti
merkitsevil Hunajantuotannon ja puhdistuskyvyn valinta eivåit kuitenkaan ole ristiriidassa-
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