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Parhaiden sonnien käyttö parantaa karjan keskimääräistä kokonaisjalostusarvoa (NTM). NTM-arvoltaan 

hyvien sonnien valinta on helppoa, koska kaikille keinosiemennyssonneille on laskettu NTM, joka julkaistaan 

mm. sonnilistoilla sekä lehdissä. Useimmiten NTM-arvoltaan parhaiden sonnien siementä on myös saatavil-

la, oli sonni sitten pohjoismainen tai kotoisin muista maista. 

 

Kaikki karjanomistajat eivät kuitenkaan halua käyttää NTM-arvoltaan parhaita sonneja monista eri syistä. 

NTM-arvoltaan parhaiden sonnien käyttämättä jättäminen johtaa kuitenkin karjan taloudellisen kannattavuu-

den alenemiseen muihin karjoihin verrattuna. 

 

 

NTM kertoo taloudellisuudesta 

 

NTM-arvoltaan paremmat lehmät ovat taloudellisempia kuin NTM-arvoltaan heikommat lehmät. Korkea NTM 

tarkoittaa esimerkiksi korkeampaa tuotosta, vähempiä kuolleita vasikoita, parempaa terveyttä, rakennetta ja 

kestävyyttä tai näiden ja muiden taloudellisesti tärkeiden ominaisuuksien yhdistelmää. 

 

Taloudellinen lehmä tuo lisätuloja. NTM-arvoltaan 10 pistettä parempi lehmä tuottaa vuodessa 100 euroa 

enemmän, kuin lehmä, jonka NTM-arvo on 10 pistettä huonompi. Jos lehmä tuottaa esimerkiksi kaksi ja puoli 

vuotta, tarkoittaa tämä 250 euron lisätuloa. 

 

 

 

 

 



Vaihtoehtoisten jalostustavoitteiden vaikutukset 

 

NTM:iä ei välttämättä haluta käyttää jalostusvalintoja tehtäessä, jos karjan jalostustavoite eroaa koko rodun 

jalostustavoitteesta. Saatetaan ajatella, että rakenneominaisuudet ovat avainasemassa kun lehmien halu-

taan olevan kestäviä ja tuottavan paljon, joten sonnit valitaan vain rakenneominaisuuksien perusteella. Saa-

tetaan myös keskittyä vain yhteen ominaisuuteen, esimerkiksi sorkkaterveyteen ja ajatella tämän ratkaisevan 

karjan ongelmat nopeasti. Tällaisilla jalostustavoitteilla ei kuitenkaan saavuteta suurinta mahdollista taloudel-

lista edistymistä. 

 

Keskittymällä vain rakenteen tai jonkin muun yksittäisen ominaisuuden jalostamiseen, edistytään ko. ominai-

suudessa tai tähän ominaisuuteen positiivisesti korreloituneissa ominaisuuksissa laajempaa jalostustavoitet-

ta nopeammin. Keskittymällä utarerakenteen parantamiseen saatetaan parantaa kestävyyttä, mutta tämä 

tapahtuu hitaammin, kuin jos jalostettaisiin suoraan kestävyyttä. Kun keskitytään yksittäiseen ominaisuuteen, 

ei muissa ominaisuuksissa tapahdu perinnöllistä edistymistä. Muut ominaisuudet voivat jopa huonontua, kun 

niihin ei kiinnitetä huomiota. NTM on rakennettu niin, että perinnöllistä edistymistä tapahtuu kaikissa talou-

dellisesti tärkeissä ominaisuuksissa yhtä aikaa. 

 

On tärkeää muistaa, että jalostus on pitkäkestoinen prosessi, jossa tänään tehtyjen valintojen vaikutukset 

alkavat näkyä vasta 5 - 10 vuoden päästä ja vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Sorkkaterveysindeksiltään 

hyvien sonnien käyttö ei ratkaise karjan sorkkaterveysongelmia heti. Lisäksi ongelmat voivat olla 5 - 10 vuo-

den päästä erilaisia kuin nyt. Mutta pitkällä aikavälillä NTM-arvoltaan hyvien sonnien käyttö parantaa leh-

mien taloudellisuutta, osittain sorkkaterveyden perinnöllisen tason paranemisen ansiosta. 

 

Joissain tapauksissa yksittäisiin ominaisuuksiin keskittyminen saattaa kannattaa. Jos esimerkiksi karjassa on 

vähän utaretulehduksia, sorkkasairauksia tai vasikkakuolleisuutta, voidaan keskittyä enemmän muihin omi-

naisuuksiin mutta tällöinkin on tärkeää valita NTM-arvoltaan hyviä sonneja. Yksittäisille ominaisuuksille ei 

kannata asettaa alarajaa, koska täydellistä sonnia ei ole olemassa. Hyvää sonnia ei kannata jättää käyttä-

mättä siksi, että sillä on yksi heikko kohta.   

 

 

Astujasonnien käytössä on riskinsä 

 

Astujasonneilla on matalampi NTM kuin keinosiemennyssonneilla. Astujasonnien jalostusarvojen arvostelu-

varmuus on matala esimerkiksi poikimaominaisuuksissa. Tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia, jos astujason-

nia käytetään hiehoille. Astujasonnien käytön hyödyt pitäisikin suhteuttaa siihen, että niiden tyttäret ovat 

luultavasti taloudellisesti kannattamattomampia kuin keinosiemennyssonnien tyttäret. Astujasonneja käytet-

täessä pitää myös ottaa huomioon loukkaantumisriski sekä sonnin mahdollinen hedelmättömyys. 

 

 

Faktat peliin! 

 

NTM-arvoltaan huonompien sonnien siemen saattaa vaikuttaa hyvältä ostokselta matalamman hinnan takia. 

On kuitenkin muistettava, että yksi NTM-piste vähemmän tarkoittaa 10 euroa huonompaa taloudellista tulos-

ta lehmää kohti vuodessa. Siemenen olisi oltava todella halpaa ja sonnin silti NTM-arvoltaan melko hyvä, 

että kauppa kannattaisi. 

 



Sonnin NTM-arvo on hyvä selvittää ennen siemenen ostamista, oli sonni sitten pohjoismainen tai kotoisin 

jostakin muusta maasta. Kauniit kuvat ja hyvä markkinointi ei maksa laskuja. Muiden maiden kokonaisjalos-

tusarvot eivät aina ole vertailukelpoisia pohjoismaiden olosuhteissa eikä niitä siksi voi suoraan verrata 

NTM:iin. 

 

 


