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NTM:n taloudellinen arvo 

NTM:n taloudellinen arvo voidaan laskea eri tarkoituksia varten, esimerkiksi jos määritetään karjan 

arvo. Tässä muistiossa esitetään NTM:n taloudellinen arvo erilaisille ryhmille lehmiä ja hiehoja. 

Muistiossa jälkeläisen tai eläimen taloudellinen arvo esitetään odotettuna arvona tietyssä tuotanto-

vaiheessa tai iässä.  

Taloudelliset arvot on yksinkertaistettu “nyrkkisäännöiksi” alla olevaan laatikkoon. Arvojen taus-

talla olevia yksityiskohtia on selvitetty tässä muistiossa ja myös linkeistä löytyvistä raporteissa.  

Yhden NTM-pisteen arvo – nyrkkisäännöt  
Lehmän arvo vuodessa     9 € 

Hiehon arvo syntyessä   24 € 

Hiehon arvo 1. poikimisessa  27 € 

KS-sonnin arvo jälkeläiselle (tavallinen siemen)   6 € 

 

NTM-pisteen arvot ovat keskiarvoja kaikilta roduilta 

 

Yllä esitetyissä taloudellisissa arvoissa ei huomioida tulevien sukupolvien parempaa tuotantoarvoa. 

Arvoissa ei myöskään huomioida sitä, että saavutettu taloudellinen tuotto on tänään suurempi kuin 

tuotto viidessä tai kymmenessä vuodessa. Kun verrataan kahden eläimen taloudellista arvoa, niin 

eläinten pitäisi olla suunnilleen saman ikäisiä 

On tärkeää huomata, että NTM:n taloudellinen arvo riippuu oletuksista, joita on tehty laskettaessa 

jokaisen NTM:ssä mukana olevan ominaisuuden taloudellista arvoa (NTM 2018 Report). NTM:n 

taloudellinen arvo on kuitenkin aika vakaa huolimatta muutoksista yksittäisten ominaisuuksien ta-

loudellisten arvojen laskennan olettamuksista.  

 

Lehmän arvo vuodessa 
NTM:n taloudellinen arvo on määritelmän mukaan yhden NTM-pisteen tuoma lisätulo (€) lehmää 

ja vuotta kohti. Roduittaiset arvot on esitetty alla ja ne perustuvat keskimääräisiin tuotanto-olosuh-

teisiin. 

 HOL RDC JER 

Euro per NTM-piste 9.9 9.2 8.0 

Yhden NTM-pisteen arvo on keskimäärin 9 €. 

 

NTM:n arvo karjatasolla  
Yllä esitetyt arvot voidaan muuntaa karjatasolle. Alla olevassa laatikossa on esitetty laskentakaavat 

vuosittaiselle lisätuotolle, kun kahden 150 lehmän karjan ero on 10 NTM-pistettä. Seuraavalle suku-

polvelle siirtyvää taloudellista arvoa ei ole huomioitu laskelmissa.  

 

HOL: 10 NTM-pistettä × 9.9 €/NTM-piste × 150 lehmää =  14 850 € 

RDC: 10 NTM-pistettä × 9.2 €/ NTM-piste × 150 lehmää =  13 800 € 

JER:  10 NTM-pistettä × 8.0 €/ NTM-piste × 150 lehmää =  12 000 € 

 

https://www.nordicebv.info/wp-content/uploads/2018/11/2018.11.06-NTM-2018-report-Full.pdf
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Hiehon arvo syntyessä 

Kun lasketaan vastasyntyneen hiehon arvoa, käytetään samoja olettamuksia, joita käytettiin lasket-

taessa jokaisen NTM:ssä mukana olevan ominaisuuden taloudellinen arvo. Näitä olettamuksia ovat 

vuosittainen uudistusprosentti 32 ja poikimaväli 13,5 kuukautta. Näiden perusteella ensimmäisen 

kerran poikiva hieho lypsää 2,8 lypsykautta. Vastaavaa laskentaa käytetään laskettaessa hiehon ar-

voa ensimmäisessä poikimisessa muutamalla poikkeuksella.  

• Keskimäärin noin 85 % vastasyntyneistä hiehoista poikii. Tämän takia keskimääräinen lypsy-

kausien määrä on alhaisempi vastasyntyneelle hieholle eli 2,4 lypsykautta.  

• Keskimääräinen tuotantoaika on 2.4*(13.5/12) = 2.7 vuotta 

• Vasikan elinvoima ominaisuuden taloudellisesta arvosta noin 2/3 tulee naarasominaisuuksista.  

• Urosten kasvua ei huomioida naarailla; arvo = 0 

Laskelmissa ei huomioida seuraavalle sukupolvelle siirtyvää taloudellista arvoa, jos hiehovasikka 

poikii ensimmäisen kerran. Alla olevilla arvoilla voi verrata kahta vastasyntynyttä hiehovasikkaa, 

joista toisen NTM on 0 ja toisen +1.  

 

Laskentakaava, kun laskentaan vastasyntyneen hiehovasikan yhden NTM-pisteen taloudellista ar-

voa: 

HOL: 2.7 lypsykautta × 9.4 € =  25.4 €  

RDC: 2.7 lypsykautta × 8.7 €   =  23.5 € 

JER:  2.7 lypsykautta × 7.9 €   =  21.3 € 

Yhden NTM-pisteen arvo on keskimäärin 24 €. 

Vastasyntyneen hiehon taloudellista arvoa laskettaessa huomioidaan vasikan elinvoima, mutta ei 

kasvua.  

 

Hiehon arvo 1. poikimisessa  

Olettamukset: 

• Keskimääräinen lypsykausien määrä: 2.8 (NTM 2018) 

• Keskimääräinen poikimaväli on 13,5 kuukautta 

• Keskimääräinen tuotantoaika on 2.8*(13.5/12) = 3.15 vuotta 

• Urosten kasvua ei huomioida naarailla; arvo = 0 

• Vasikan elinvoima huomioitu, kun hieho poikii 1. kerran; arvo = 0 

 

Laskentakaava, kun lasketaan yhden NTM-pisteen arvo ensimmäistä kertaa poikivalle hieholle: 

HOL: 3.15 lypsykautta × 9.1 €   =  28.7 € 

RDC: 3.15 lypsykautta × 8.3 €   =  26.1 € 

JER:  3.15 lypsykautta × 7.6 €   =  23.9 € 

Yhden NTM-pisteen arvo on keskimäärin 27 €. 

Yllä esitetyt taloudelliset arvot perustuvat NTM:n taustalla oleviin olettamuksiin eli keskimääräisiin 

tuotanto-olosuhteisiin. Jos karjassa on hyvä kestävyys ja lypsykausia on enemmän kuin 2,8, niin ta-

loudellinen arvo on esitettyä korkeampi ja vastaavasti alhaisempi, jos karjassa on keskimääräistä 

huonompi kestävyys.  
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Laskettaessa hiehon taloudellista arvoa ensimmäisessä poikimisessa, kasvua ja vasikan elinvoimaa 

ei huomioida.  

 
Keinosiemennyssonnin arvo jälkeläiselle 
Seuraavaksi esitetään NTM:n taloudellinen arvo, kun keinosiemennyssonni on jälkeläisen isänä. 

Ensin NTM-piste puolitetaan, koska vain puolet sonnin arvosta siirtyy jälkeläiselle. Taloudellinen 

arvo esitetään jälkeläiselle, jonka sukupuolta ei tiedetä ja käytettäessä tavallista siementä, 50 % jäl-

keläisistä on lehmävasikoita. Näissä laskelmissa ei huomioida hyvin pientä sonnivasikoiden 

taloudellista arvoa. Myöskään seuraaville sukupolville siirtyvää taloudellista arvoa ei ole huomioitu.  

 

Laskentakaava, kun lasketaan yhden NTM-pisteen taloudellinen arvo keinosiemennyssonnin jälke-

läiselle (tavallinen siemen):  

HOL: 0.5*1 NTM-piste × 9.4 €/NTM-piste × 0.5*2,7  = € 6.3  

RDC: 0.5*1 NTM-piste × 8.7 €/NTM-piste × 0.5*2.7  = € 5.9  

JER:  0.5*1 NTM-piste × 7.9 €/ NTM-piste × 0.5*2.7 = € 5.3  

Jos käytetään seksattua siementä, keinosiemennyssonnin jälkeläisen taloudellinen arvo muuttuu. 

Oletetaan, että seksatusta siemenestä syntyy 90 % lehmävasikoita, niin tällöin jälkeläiselle siirtyvä 

taloudellinen arvo on 0,9 x vastasyntyneen hiehon NTM-pisteen taloudellinen arvo (sonnivasikan 

arvoa ei huomioida). 

 

Laskentakaava, kun lasketaan yhden NTM-pisteen taloudellinen arvo keinosiemennyssonnin jälke-

läiselle (seksattu siemen):  

HOL: 0.5*1 NTM-piste × 9.4 €/ NTM-piste × 0.9*2,7 = € 11.4  

RDC: 0.5*1 NTM-piste × 8.7 €/ NTM-piste × 0.9*2.7 = € 10.6  

JER:  0.5*1 NTM-piste × 7.9 €/ NTM-piste × 0.9*2.7 =  €  9.6  

Yhden NTM-pisteen arvo on keskimäärin 6 €. 

Näitä arvoja voi käyttää apuna, kun miettii käyttääkö tavallista siementä vai seksattua siementä.  

 
 


