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A Pro Caseus index az Intermizoo és a Padovai Egyetem 
közös együttműködésének az eredménye. 

A Pro Caseus genomikus index egy új eszköz a tenyésztők 
kezében a nagyobb sajtkihozatali mennyiség eléréséhez. 
Magasabb sajtkihozatalt és jobb minőségű, ezáltal fenn-
tarthatóbb előállítást eredményez és az egész ellátóláncban 
pozitív hatással van a fenntarthatóságra. A magas Pro 
Caseus indexű egyedek jobb minőségű tejet termelnek 
és tejük kiemelten alkalmas sajtkészítésre.

A Pro Caseus segítségével tesztelhető a sajtkészítésre való 
genetikai alkalmasság. A Pro Caseus genomikus teszt egy 
csoport speciális génen alapul, melyek korrelálnak a Cheese 
Making Aptitude index-vel (CMA – sajtkészítésre való alkal-
masság). 

A Pro Caseus index számos előnnyel bír és tükrözi az 
Intermizoo vállalati filozófiáját: a hatékonyság javítása a 
környezetvédelem szem előtt tartása mellett. A Pro Caseus 
nemcsak kiváló minőségű sajt készítését segíti, hanem a 
környezet védelmét is.

Fenntarthatóbb termelés, kevesebb hulladék.
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KPLSZ BIKA NEVE GPFT PRO CASEUS



MIÉRT VÁLASZD A PRO CASEUS INDEXET?

A Pro Caseus index alapja 100, amelyik 
egyed ennél magasabb értékkel 
rendelkezik, az növeli a sajtkészítésre 
való alkalmasságot. A 115 Pro Caseus 
index-vel rendelkező bikák utódainak 
tejéből 10 százalékkal jobb kihozatalt 
lehet elérni a sajtkészítés terén.

Első genomikus index a sajtkészítési 
tulajdonságokra

Közel 100 speciális génen alapul, melyek 
befolyásolják a sajtkészítést

Jobb minőségű tej és magasabb kihozatal

Magasabb jövedelmezőség

Fenntarthatóbb termelés 

Kiváló eszköz az állomány sajtkészítési 
képességeinek javítására

Tehenek és üszők számára is elérhető
genomikus index

Magas örökölhetőség

Garantált fejlődés 1-2 generáción belül
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A Pro Caseus index segíti a tenyésztőket a 
sajtkészítésre leginkább alkalmas egyedek 
kiválasztásában. A Pro Caseus a tenyésztők-
nek egy remek eszköz az állomány sajtkészí-
tési képességeinek javítására. 
Az állomány javításához ajánlott egy geneti-
kai program felállítása a legjobb párosítás 
létrehozása érdekében:

a legmagasabb Pro Caseus indexű 
bikák használata

az állomány nőivarú egyedeinek Pro 
Caseus tesztelése

•

•

A Pro Caseus örökölhetősége (h2koaguláci-
ós idő: 0,25-0,28, h2alvadék szilárdság: 
0,15-0,41) hasonló mértékű vagy magasabb, 
mint például a fehérje (h2: 0,19-0,30)- vagy a 
zsírtartalom (h2: 0,18-0,39) örökölhetősége. 
Az eredmények mérsékelt genetikai korre-
lációt mutatnak például a tej beltartalom-
mal, szomatikus sejtszámmal, valamint a 
K-kazein és β-laktoglobulin genotípusokkal 
is.  A Pro Caseus index megbízhatósága az 
átlagosnál magasabb.

A PRO CASEUS INDEX HASZNÁLATÁNAK LEGFŐBB ELŐNYEI 

Kísérletek alapján bizonyított, hogy a Pro Caseus tejjel 
készült sajt intenzívebb színű, ízű és aromájú. A sajt 
érzékszervi minőségét az alvadék létrejötte és érése 
befolyásolja. A sajtkészítésre alkalmas tej rövid koaguláci-
ós idő alatt szilárd alvadékot képez. Az alvadék és a sajt 
tömegének nem megfelelő és nem homogén dehidratá-
lása befolyásolhatja a mikrobiális fermentációkat, 
valamint negatív következményekkel járhat a sajt textú-
rájára és ízére, ennek következtében negatív hatással 
lehet a termék kereskedelmi értékére is. 

2. JOBB MINŐSÉG 

A termelők számára nyújtott előnyök között van a 
magasabb éves sajttermelés (magasabb jövedelem) 
és a jobb minőség (magasabb ár).

4. MAGASABB JÖVEDELMEZŐSÉG 

A Pro Caseus célja a jövedelmezőbb tejelő állományok 
létrehozása. A Pro Caseusnak köszönhetően a tej a 
sajtkészítéshez leginkább megfelelő tulajdonságokkal 
rendelkezik és a sajt típusától függően akár 2-10 száza-
lékkal nagyobb kihozatali mennyiséget eredményez. A 
legnagyobb hozamnövekedés a hosszú érlelési periódust 
igénylő kemény sajtok tekintetében figyelhető meg. 

 1. MAGASABB KIHOZATAL

A Pro Caseus projekt esetében a nagyobb fenntartható-
ság felé tett lépés a sajtgyártási folyamat optimalizálásá-
nak köszönhető. A fenntartható sajtgyártás az ener-
gia és az erőforrások jobb felhasználásához, kevesebb 
vízfogyasztáshoz és a hulladék drasztikus csökkenésé-
hez vezet. A Pro Caseus segítségével ugyanannyi sajthoz 
kevesebb, de jobb minőségű tej használható fel, és ez 
hozzájárulhat a tejszállítás környezetre való hatásának 
csökkentéséhez. Mivel a Pro Caseus tej optimális a 
sajtkészítéshez, az adalékanyagok és a segédtermékek 
felhasználása szintén csökkenthető. A Pro Caseus tejből 
készült sajt optimálisan érik, ami kevesebb hulladékot 
eredményez a gyártás során. 

3. FENNTARTHATÓBB TERMELÉS


