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NET DEĞER 2021  

HAKKINDA SIKÇA SORULAN 16 SORU VE CEVAP 

1. Net Değer nedir? 

 
Net Değer veya NM$, süt sığırları için ABD’de ulusal olarak kullanılan bir genetik seçim endeksidir. NM$, 

süt sığırlarının yaşam boyu kârlılığının hesaplanması amacıyla kullanılan ekonomik bir seçim endeksidir. 

Endekste, ekonomik açıdan önemli özelliklere karşılık gelen bileşik genetik değerler dikkat alınır. İlk kez 

1994 yılında kullanılmaya başlanan NM$, bu tarihten itibaren, yeni geliştirilmiş ve ekonomik öneme 

sahip özellikleri içerecek şekilde düzenli olarak güncellenmektedir.  

 

2. NM$ neden güncellenmektedir? 

 
Damızlık sığır yetiştiriciliğinde, süt endüstrisinin güncel ve gelecek hedefleriyle uyumlu olmak adına, 
seçim hedeflerimizi sektörle tutarlı bir şekilde değiştiriyoruz. Bir ineği süt üreticisi için karlı yapan 
faktörler zamanla değişir. Bu sebeple, NM$’nin düzenli olarak güncellenmesi ve geçerliliğinin korunması 
gerekmektedir.  Bunun içerisinde, endeksteki ekonomik ağırlıkların (güncellenmiş emtia ve süt fiyatlarını 
içeren) düzeltilmesinin yanı sıra, inek kârlılığını etkileyen her türlü yeni özelliğin dâhil edilmesi yer 
almaktadır. Erken ilkine buzağılama, düve yaşayabilirliği ve RFI (artık yem alımı), ABD’de kullanılan yeni 
seçim özellikleridir. Üç özelliğin de inek kârlılığı üzerindeki etkileri büyük olduğundan, bu özelliklerin 
NM$ cinsinden ifade edilmesi gerekmektedir.  
 

 

3. NM$ 2021’de ne gibi yenilikler yer alıyor? 
 
NM$ 2021’de üç güncelleme yer almaktadır: 
 

1. NM$ 2021 üç yeni özellik içermektedir: Erken ilkine buzağılama (EFC), düve yaşayabilirliği (HLIV) 
ve artık yem alımı (RFI).  

2. Yeni özellikler eklendiğinde, bu özellikler ve NM$ dahilindeki diğer tüm özellikler arasındaki 
genetik ilişkiler yeniden hesaplanır. Böylece, herhangi bir özelliğin hesaba iki kez dahil 
edilmesinin önüne geçilmiş olunur.  

3. Tüm ekonomik ağırlıklar yeniden değerlendirilmiş ve gereken noktalarda güncellenmiştir.   
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4. NM$ 2021’deki yeni değerler nelerdir? 

 
Aşağıdaki tabloda, NM$ 2021’de yer alan özelliklerin bağıl değerleri ve NM$ 2018’deki bağıl değerler bir 

arada gösterilmektedir. 

Özellik 
Bağıl değer %  

Net Değer 2018 
Bağıl değer % Net 

Değer 2021 

Süt -0.7 0.3 

Yağ 27 21.8 

Protein 17.1 17.0 

Kızlara ait Gebelik Oranı 6.8 5.0 

Düvelere ait Döl Tutma Oranı 1.4 0.5 

İneklere ait Döl Tutma Oranı 1.7 1.2 

Erken İlkine Buzağılama - 1.1 

Buzağılama Becerisi $ 3.8 2.8 

Verimlilik Ömrü 12.2 15.1 

Yaşayabilirlik 7.4 4.3 

Somatik Hücre Sayımı -4.1 -2.9 

Sağlık $ 2.3 1.7 

Düve Yaşayabilirliği - 0.8 

Meme Kompozit Değeri 7.5 3.1 

Ayak/Bacak Kompozit Değeri 2.8 0.5 

Vücut Ağırlık Kompozit Değeri -5.3 -9.4 

Artık Yem Alımı - -12.4 

Kaynak: AGIL, Temmuz 2021 

 

Bağıl değerlerin yukarıda paylaşılan şekildeki kullanımı, seçim endekslerinde yer alan özelliklerin 

listelenmesinde sıkça başvurulan bir yoldur. Toplamı %100’e karşılık gelen bu ağırlıklar, Gerçek İletim 

Becerilerine (güvenilirliğin %100 olduğu varsayılır) dayalı olup, özelliklerin ekonomik önemini 

yansıtmaktadır. 

Ancak, yüksek ekonomik öneme sahip birçok özelliğin düşük güvenilirliği bulunmaktadır. Yeni 

özelliklerden olan, erken ilkine buzağılama, düve yaşayabilirliği ve RFI (artık yem alımı), bunun en iyi 

örneklerindendir. Bir özelliğin güvenilirliği, o özelliğin NM$ için geçerli olan PTA’ya katkısını 

etkilemektedir. Endekste yer alan özellikleri, NM$ için PTA’ya yaptıkları katkıya göre listelemek 

istememiz halinde, bunu Bağıl Vurguyu kullanarak gerçekleştirebiliriz.   

 

NM$’de yer alan özelliklerin, Bağıl Vurguya göre NM$ 2021 ve NM$ 2018’deki listeleri şu şekildedir: 

Özellik 
Bağıl vurgu   % 

Net Değer 2018* 
Bağıl vurgu   % 
Net Değer 2021 

Süt -0.8 0.3 

Yağ 34.3 28.6 
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Protein 18.0 19.6 

Kızlara ait Gebelik Oranı 5.2 4.1 

Düvelere ait Döl Tutma Oranı 1.0 0.4 

İneklere ait Döl Tutma Oranı 1.2 1.0 

Erken İlkine Buzağılama - 1.2 

Buzağılama Becerisi $ 3.5 2.9 

Verimlilik Ömrü 11.0 15.9 

Yaşayabilirlik 6.5 4.4 

Somatik Hücre Sayımı -3.4 -2.8 

Sağlık $ 1.5 1.2 

Düve Yaşayabilirliği - 0.5 

Meme Kompozit Değeri 6.9 3.4 

Ayak/Bacak Kompozit Değeri 1.8 0.4 

Vücut Ağırlık Kompozit Değeri -4.7 -9.4 

Artık Yem Alımı - -3.8 

* 2021 yılına ait standart sapmalar ve 2018 yılına ait ekonomik değerler kullanılarak hesaplanmıştır. 

Kaynak: AGIL, Temmuz 2021 

5. Neden iki değer kümesi görüyorum ve farkları nelerdir? 

 
Bağıl Vurgu, özellikleri seçim endeksinde listelemenin yeni bir yoludur.  

Bağıl Vurgu, özelliklerin güvenilirlik değerlerindeki farklılıkları dikkate alarak, özelliğin PTA’ya olan 

katkısını ve hayvanın sıralamasını gösterir. 

Bağıl değer, özelliğin endeks içindeki ekonomik önemini yansıtır ve güvenilirliği dikkate almaz.  

Her ikisi de aynı endeksi tanımlamanın farklı yollarıdır. 

Artık seçim endeksleri, ekonomik önemi yüksek ancak güvenilirliği düşük daha fazla özellik içerdiğinden, 

özellikleri Bağıl Vurgu olarak ifade ederek, çeşitli özelliklerin hesaplanan PTA üzerindeki etkisini açıklığa 

kavuşturabiliriz. 

6. Tüm CDCB Değer endeksleri güncelleniyor mu? 
 

Evet, NM$ (Net Değer), CM$ (Peynir Değeri), GM$ (Otlama Değeri) ve FM$ (Sıvı Değeri) değerleri, güncel 

ekonomik değerleri, genetik ilişkileri ve üç yeni özelliği içerecek şekilde güncellenmektedir.  

CM$, GM$ ve FM$ için geçerli Bağıl Vurgu değerleri, şuradaki bağlantının 2. sayfasında yer almaktadır:  

https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/80420530/Publications/ARR/nmcalc-2021_ARR-NM8.pdf 

7. Peki ya yeni özelliklere sahip olmayan ırklar? 
 

Ekonomik ağırlıklar ve genetik korelasyonlar tüm ırklar için güncellenmektedir. Ancak, RFI (artık yem 

alımı) yalnızca Holstein ırkı için, düve yaşayabilirliği ise yalnızca Holstein ve Jersey ırkları için mevcut 

olduğundan, NM$ endeksi, ırklar arasında bazı küçük farklılıklar göstermektedir.  

https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/80420530/Publications/ARR/nmcalc-2021_ARR-NM8.pdf
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ABD’deki 6 ana sütçü ırk için geçerli bağıl değerler şu şekildedir: 

Özellik Ayrshire Brown 
Swiss 

Guernsey Holstein Jersey Milking 
Shorthorn 

Süt 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Yağ 25.2 24.0 24.1 21.8 27.0 25.2 

Protein 21.5 21.5 20.8 17.0 23.1 21.5 

PL 19.6 22.4 20.2 15.1 19.7 19.6 

SCS -3.9 -3.8 -3.9 -2.9 -3.1 -3.9 

BWC -11.4 -7.2 -12.5 -9.4 -5.6 -11.4 

UDC 4.7 3.4 2.8 3.1 2.6 4.7 

FLC 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 

DPR 6.0 6.4 6.1 5.0 6.9 6.0 

CA$ 0.0 1.9 0.0 2.8 0.0 0.0 

HCR 0.7 0.7 0.6 0.5 0.7 0.7 

CCR 1.4 1.5 1.6 1.2 1.6 1.4 

LIV 3.5 4.8 5.4 4.3 4.4 3.5 

HTH$ 0.0 0.0 0.0 1.7 2.1 0.0 

RFI 0.0 0.0 0.0 -12.4 0.0 0.0 

EFC 1.3 1.4 1.2 1.1 1.4 1.3 

HLIV 0.0 0.0 0.0 0.8 1.0 0.0 

 

Kaynak:  USDA AGIL Araştırma Raporu 2021 

8. Ağustos 2021 değerlendirmesinde PTA’lar hakkında neler dikkatimi 
çekebilir? 
 

NM$ 2021 için beklenen ortalama PTA’lar ve NM$ 2021 için PTA’ların aralığı, NM$ 2018 ile 

karşılaştırıldığında biraz daha yüksektir. 2021 Ağustos Değerlendirmelerinde NM$ için PTA’da yükselme 

olduğunu ve hayvanlar arasında bazı yeniden sıralamalar yapıldığını göreceksiniz.  

Ortalama PTA artışı, Şekil 1'de gösterildiği gibi daha geniş NM$ 2021 dağılımıyla ilgilidir. 

 
Şekil 1. NM$ 2018 ve NM$ 2021 dağılımları.  
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Kaynak: CDCB Ağustos 2021 

Özellikle RFI'nın dâhil edilmesi ile birlikte NM$ aralığı artmıştır. Çünkü RFI, ekonomik ağırlığı çok yüksek 

bir özellik olduğundan, hayvan karlılığı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir (yem bir süt ürünleri üreticisinin 

en büyük maliyetlerinden biridir). Bununla birlikte, RFI, düve yaşayabilirliği ve erken ilkine buzağılama 

kriterlerinin sahip olduğu düşük güvenilirlik nedeniyle, NM$ genel güvenilirliği biraz düşmüş, NM$ 

değerlerinin standart sapması ise artmıştır. Bunun sonucu olarak, NM$ değer aralığı daha geniş bir 

şekilde gerçekleşmiştir.  

9. NM$ 2021 seçimini yapmam halinde genetik olarak nasıl bir ilerleme 

kaydedeceğim? 

 
Süt Sığırları Damızlık Konseyi (CDCB), NM$ 2018 ve NM$ 2021 arasında yapmış olduğu karşılaştırmada, 

24 özellikte beklenen yıllık tahmini ilerlemeyi hesaplamıştır. RFI, düve yaşayabilirliği ve erken ilkine 

buzağılama özellikleri NM$ 2018’de doğrudan yer almazken, korelasyona sahip diğer özellikler, bu üç 

özellik için dolaylı bir seçim niteliğinde olmuştur. Bu özellikler artık NM$ 2021’de yer aldığı için, bu 

özelliklere ilişkin genetik ilerleme daha hızlı olacaktır.  

 Süt 
(pound) 

Yağ 
(pound) 

Protein 
(pound) 

Verimlilik 
Ömrü (ay) 

SCS 
(birim) 

Vücut Ağırlık 
Kompozit 
Değeri 

Meme 
Kompozit 
Değeri 

Ayak/Bacak 
Kompozit 
Değeri 

2018 NM$ 119 7.92 4.38 .48 -.02 -.05 .09 .04 

2021 NM$ 127 7.66 4.44 .49 -.02 -.07 .08 .03 

 

 Kızlara 
ait 
Gebelik 
Oranı 

Buzağılama 
Becerisi 

Düvelere 
ait Döl 
Tutma 
Oranı (%) 

İneklere 
ait Döl 
Tutma 
Oranı (%) 

İnek 
Yaşayabilir-
liği 
(%) 

Gebelik 
Uzunluğu 
(gün) 

Meme 
Kompozit 
Değeri 

Ayak/Bacak 
Kompozit 
Değeri 

2018 NM$ .02 2.30 .15 .14 .23 -.12 .99 -0.81 

2021 NM$ .03 2.30 .15 .15 .25 -.13 .97 -1.94 
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 Süt 
Ateşi 
(%) 

Şırdan 
Kayması (%) 

Ketozis 
(%) 

Mastitis 
(%) 

Metritis 
(%) 

Retensiyo 
Sekundinar
um (%) 

Erken İlkine 
Buzağılama 
(gün) 

Düve 
Yaşayabilir
liği 

2018 NM$ .01 .06 .15 .11 .09 .00 .31 .08 

2021 NM$ .01 .07 .15 .11 .09 .00 .32 .08 

     Kaynak: CDCB Ağustos 2021 

10. Vücut Ağırlığı Kompozitindeki (BWC) ağırlığın daha yüksek negatif 
bir değer olması, ince ve çelimsiz inekler üreteceğimiz anlamına mı 
geliyor? 
 
NM$ 2018’e kıyasla, NM$ 2021’in BWC üzerinde daha güçlü bir negatif ağırlığa sahip olduğu doğrudur. 

Bunun nedeni, düşük vücut ağırlığına sahip ineklerin bakım için daha az yeme ihtiyaç duyuyor 

olmalarıdır. Vücut Ağırlığı Kompozit Değeri (BWC), Holstein USA tarafından hesaplanan bir kompozit 

özellik olup, doğru vücut ağırlığı için en yakın tahmini oluşturur.  

BWC'nin NM$’deki ağırlığının güçlü olması, yapacak olduğumuz üretim neticesinde zayıf veya çelimsiz 

ineklerin ortaya çıkacağı endişesine neden olabilmektedir. Bunun temel nedeni, Süt Ürünleri Formunun 

(vücut yağının aşırı fazla veya yetersiz olmasından dolayı ineğin sağımının ne kadar zor olduğunun 

tahmin edilmesi) Vücut Ağırlığı Kompozitinin büyük bir bileşeni olmasıdır.  

Ancak, NM$ 2021 için yapılacak seçim, BWC'yi yalnızca yılda 0,02 puan veya on yıl başına 0,2 puan 

düşürecektir. Bu durum, -3 ila +3’e kadar olan ölçekte fark edilmeyecektir. Ayrıca, zayıf ve çelimsiz 

inekler, Süt Ürünleri Formundaki yüksek negatif ağırlık nedeniyle BWC özelinde PTA’larında 

cezalandırılırlar. Son olarak, yeni NM$ 2021’de, Verimlilik Ömrü özelliğinin sahip olduğu ağırlık 

artırılmıştır. Böylece, daha yüksek sayıda verimli laktasyon sayısı tamamlama konusunda genetik becerisi 

olan hayvanlar ödüllendirilmektedir.  

Bu nedenle, NM$ 2021 için yapılacak bir seçim neticesinde, süt verme becerisi daha düşük olan daha 

zayıf hayvanların ortaya çıkması beklenmemektedir.  

 

11. Ekonomik ağırlıklar nasıl hesaplanıyor? 
 
NM$’de yer alan her bir özelliğin ekonomik fayda ve maliyetinin hesaplanması için oldukça fazla 

miktarda çaba sarf edilmektedir. ABD Tarım Bakanlığı Hayvan Genomik Geliştirme Laboratuvarı'ndaki 

(AGIL) araştırmacılar, değerlerin belirlenmesi için mevcut en iyi ve en güncel araştırmaları baz 

almaktadırlar. Önerilen değerler, farklı CDCB komiteleri, akademik araştırmacılar, sektör uzmanları ve 

son olarak CDCB Yönetim Kurulu tarafından incelenmektedir. NM$ 2021’de yer alan özelliklerin 

ekonomik ağırlıklarının ne şekilde hesaplandığı ve düzeltildiği konusundaki teknik detaylara, Paul 

VanRaden tarafından hazırlanan ABD Tarım Bakanlığı AGIL Araştırma Raporu’ndan erişilebilmektedir: 

https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/80420530/Publications/ARR/nmcalc-2021_ARR-NM8.pdf 

 

https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/80420530/Publications/ARR/nmcalc-2021_ARR-NM8.pdf
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12. Neden NM$’yi tercih etmeliyim? 
 
Özellikler endeksinde genetik seçim yapılması, özelliklerin birbiriyle ilişkili olduğu göz önüne alınarak aynı 

anda birden çok özellikte ilerleme kaydedilmesini sağlar. Farklı özellikler arasından seçim yapılması, bu 

birkaç özellik için genetik ilerlemenin daha hızlı olduğu anlamına gelirken, genelde, genetik olarak negatif 

korelasyona sahip diğer özelliklerdeki azalma ile birleştirilir.   

Çok fazla seçenek olmasından dolayı hangi seçim endeksinin kullanılacağına karar vermek zordur. Bu 

karar her bir üreticinin kişisel tercihine kalmıştır.  

NM$’yi diğer endekslerden ayıran özellik, her özelliğin bilimsel olarak kapsamlı bir şekilde hesaplanması, 

kullanılan ağırlıklandırmanın şekli ve ekonomik değerinin ne olduğu konularıdır. NM$, herhangi bir 

şirketin veya belirli bir ırk birliğinin görüşünden bağımsızdır. NM$, ABD’li ortalama bir süt üreticisi için, 

hayvanları yaşam boyu karlılığına göre nesnel bir şekilde derecelendiren tek ABD endeksidir.  

 

13. NM$ 2021 ve TPI hangi açılardan karşılaştırılabilir? 
 
TPI, Holstein USA’ya ait bir seçim endeksidir. Tıpkı NM$ gibi, TPI da düzenli olarak güncellenmektedir. 

Nisan 2021’de yapılan güncellemeyle, Tasarruf Edilen Yem özelliği de TPI’ye eklenmiştir.   

Aşağıda, özellikler kategorileri için TPI’ya ait Bağıl Değerlerin NM$ 2021 ile karşılaştırması yer almaktadır:  

 Net Değer 2021 (%) TPI (%) 

Süt 0 0 

Yağ ve Protein 39 38 

SCS 3 4 

Doğurganlık (DPR, HCR, CCR, EFC) 8 13 

İnek Sağlığı (PL, LIV, Heifer LIV, Health $) 22 10 

Buzağılama Becerisi (DCE, SCE, DSB, SSB) 3 2 

Yem Verimliliği (RFI, BWC) 22 8 

Konformasyon (UDC, FLC, PTAT) 4 25 

Yem Verimliliği hakkında en yaygın sorular  
 

14. NM$ 2021 özellikleri arasında Tasarruf Edilen Yem neden yer 
almıyor? 
 
Tasarruf Edilen Yem, vücut ağırlığı Kompozit değeri (BWC) ve artık yem alımına (RFI) bağlı olarak, 

emzirme başına tasarruf edilmesi beklenen kilo miktarını temsil eder. BWC daha öncesinde NM$ 

2018’de yer almaktayken, RFI yeni eklenmiştir. Tasarruf Edilen Yem özelliğini, NM$ 2021’de RFI ve BWC 

özellikleri karşıladığından, Tasarruf Edilen Yem ayrı bir özellik olarak listede yer almamaktadır.  
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"DAHA İYİ BİR YAŞAM" İÇİN DAHA İYİ HAYVANLAR” 

15. ABD ve Kanada’da Yem Verimliliği anlamında ne gibi farklar 

bulunuyor? 

 
ABD ve Kanada, sırasıyla Aralık 2020 ve Nisan 2021'de yem verimliliği genetik değerlendirmelerini 

yayınlamışlardır. Bu özellik Kanada’da Yem verimliliği, Amerika Birleşik Devletleri’nde ise Tasarruf Edilen 

Yem olarak adlandırılmıştır. 

Her iki özellik de bir yem verimliliği (veya ineğin almış olduğu yemi hangi verimlilikte süte 

dönüştürdüğünün) ölçüsü olsa da, bu özelliklerin mutlaka birbirinin aynısı olmadığını anlamak önemlidir. 

Yem verimliliğine yönelik genetik değerlendirmeler yayınlayan her ülke, özellik için hangi verilerin 

kullanıldığı, verilerin hangi hayvan grubundan toplandığı, genetik değerlerin hangi model ile hesaplandığı 

ve bu değerlerin nasıl ifade edildiği hakkında bazı kararlar almıştır.  

Yem Verimliliği konusunda Kanada ve ABD özellikleri arasındaki temek farklar: 

1. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri, yem alımı konusunda ortak verilere sahiptirler. Buna 

rağmen, genetik değerlendirmelerin hesaplanması için kullanılan veri kümeleri aynı değildir.  

2. ABD’de kullanılan Tasarruf Edilen Yem özelliği, artık yem alımını (RFI) ve hayvanların bakım 

gereksinimlerini azaltarak, Tasarruf Edilen Yem miktarını artırmayı hedeflemektedir. Bu yüzden, 

Tasarruf Edilen Yem, RFI ve BWC’nin bir kombinasyonudur. Kanada’daki Yem Verimliliği özelliği 

ise tam anlamıyla bir RFI’dır. Yani, kuru madde alımından, üretim ve bakım için harcanan tahmini 

enerji miktarının çıkarılmasıyla hesaplanan bir ölçümdür. Vücut ağırlığından bağımsızdır. 

3. Kanada’daki Yem Verimliliği özelliği, tepe noktasından sonra laktasyonda belirli bir dönemi 

hedefler.  Kanada’daki özellikte yalnızca orta ve geç laktasyondan (60 - 205 DIM) elde edilen 

veriler kullanılırken, ABD’de kullanılan özellikte ise tüm laktasyondan elde edilen yem girdisi 

verileri kullanılmaktadır.  

 

16. Tasarruf Edilen Yem ve RFI hakkında daha fazla bilgiyi nereden elde 

edebilirim? 

 
Aralık 2020’de, Tasarruf Edilen Yem hakkında CDCB tarafından birçok makale yayınlanmıştır. Buradaki 

bağlantı yoluyla çoğu bilgiye erişmek mümkündür: https://www.uscdcb.com/news/ 

Aşağıda, Tasarruf Edilen Yem ve RFI konularında yayınlanmış makale ve sunumlara ilişkin doğrudan 

bağlantıları bulabilirsiniz. 

Tasarruf Edilen Yem hakkında Özellik Referans Belgesi: 

https://www.uscdcb.com/wp-content/uploads/2020/11/CDCB-Reference-Sheet-Feed-Saved-

12_2020.pdf 

Kristen Parker Gaddis tarafından hazırlanan Tasarruf Edilen Yem Sunumları 

https://www.youtube.com/watch?v=L3utJ34JSec 

https://www.uscdcb.com/wp-content/uploads/2021/05/FeedSaved_InterbullPresentation_v2_NoVid-

Kristen.pdf 

https://www.uscdcb.com/wp-content/uploads/2020/11/CDCB-Reference-Sheet-Feed-Saved-12_2020.pdf
https://www.uscdcb.com/wp-content/uploads/2020/11/CDCB-Reference-Sheet-Feed-Saved-12_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=L3utJ34JSec
https://www.uscdcb.com/wp-content/uploads/2021/05/FeedSaved_InterbullPresentation_v2_NoVid-Kristen.pdf
https://www.uscdcb.com/wp-content/uploads/2021/05/FeedSaved_InterbullPresentation_v2_NoVid-Kristen.pdf
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