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NTM on Suomen, Ruotsin ja Tanskan yhteinen kokonaisjalostusarvo punaisille roduille, holsteinille ja 

jerseylle. NTM onkin monen karjanomistajan tärkeä työkalu jalostusvalintoja tehtäessä. 

Keinosiemennyssonneja valitaan toki myös muilla perusteilla. Riippuu karjanomistajasta, kuinka paljon 

tietoja sonnista tarvitaan valintojen tekemiseen. Nyt NAV on kehittänyt yhteisen hakusivun, NAV 

Sonnihaun, josta löytyvät kaikki NAV-maissa käytetyt keinosiemennyssonnit.  

NAV Sonnihaulla voi listata keinosiemennyssonneja monen eri hakukriteerin perusteella, esim. rodun, 

syntymävuoden ja NTM:n mukaan. Kunkin sonnin yksityiskohtaisempia tietoja pääsee tarkastelemaan 

sonnin omalla sivulla.  

NAV Sonnihaku on toteutettu suomeksi, tanskaksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. 

 

Etsi sellaiset sonnit, joita haluat karjassasi käyttää 

Hakusivilla on ensin on valittava arvosteluskaala. NAV laskee jalostusarvoja sonneille ja lehmille neljällä eri 

arvosteluskaalalla: punaiset rodut (RDC = Tanskan punakirjava rotu (RDM), suomalainen ayrshire ja Ruotsin 

punakirjava rotu (SRB), holstein, jersey ja punainen holstein.  

Sonneja voi hakea syntymämaan (Suomi, Ruotsi, Tanska tai muut maat), sonnin tunnuksen, 

kantakirjanumeron tai nimen perusteella. On mahdollista hakea vain jälkeläisarvostelun saaneita sonneja 

tai nuoria sonneja, joilla on vain genominen jalostusarvo. Sonneja voi myös listata syntymävuosien 

perusteella tai listata tietyn sonnin pojat tai tyttärien pojat. 

Hakutulosta voi suodattaa NTM:n ja alaindeksien perusteella. Voi esimerkiksi hakea sonneja, joiden 

tuotosindeksi on yli 110 ja utareterveysindeksi yli 120. 

Sonnin tunnuksesta ja nimestä pääsee sonnin omalle sivulle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kuva 1. NAV Sonnihaun hakusivu ja esimerkki hakutuloksesta. (Suunnitteluvaiheen kuva, jalostusarvot eivät 

todellisia). 

 

 

 

Kaikki tiedot, mitä sonnista tarvitset 

Sonnin omalta sivulta löytyvät sonnin perustiedot, sukutaulu ja rotuosuudet. Tyttärien ja karjojen määrä on 

kerrottu tuotos-, terveys- ja rakenneominaisuukisssa.   

Jalostusarvoista on ensin näkyvissä vain NTM ja siihen kuuluvat 14 alaindeksiä. Lisää jalostusarvoja saa 

näkyviin klikkaamalla alaindeksejä. Jokaisen alaindeksin alla on listattuna jalostusarvot, joista alaindeksi 

koostuu. Näytöltä löytyvät myös jalostusarvot, jotka eivät ole mukana NTM:ssä tai alaindekseissä. Lisätietoa 

jalostusarvojen tulkinnasta ja muodostumisesta on ”infolaatikoissa”, jotka ilmestyvät näytölle pitämällä 

hiirtä jalostusarvon nimen kohdalla. 

Kuva 2. Sonnin omalla sivulla on kerrottu sonnin perustiedot sekä kaikki jalostusarvot. (Suunnitteluvaiheen 

kuva, jalostusarvot eivät todellisia). 



 

 

Näkyviin saa myös arvosteluvarmuudet, kunkin alaindeksin osuuden NTM:stä, indeksityypin sekä 

jalostusarvon edellisessä arvostelussa. Rakenneominaisuuksien optimit on merkitty näytölle, joten on 

helppo nähdä, missä näiden ominaisuuksien tavoite on. 

Hakutuloksesta tai sonnin omasta sivusta voi luoda pdf:n, jonka voi tallentaa tai tulostaa. 

Myöhemmin tänä vuonna NAV Sonnihakuun lisätään ominaisuus, jolla voi nähdä, mitä sonnin jalostusarvo 

tarkoittaa fenotyyppisinä arvoina sonnin tyttärissä keskimäärin eli esimerkiksi kuinka paljon tyttäret 

keskimäärin tuottavat maitoa tai sairastavat utaretulehdusta. 

NAV Sonnihakuun pääsee NAV:n ja Faban kotisivuilta.  


