
 

 

1 

 

Olasz tenyészérték indexek összetétele 

 

PFT - (PRODUCTIVITY, FUNCTIONALITY AND TYPE)  

A PFT az olasz holstein tenyésztés szelekciós indexe, mely a termelést, a funkcionalitást és a 

küllemet kombinálja. Olaszországban a hivatalos rangsorolást a PFT alapján végzik. 2019. 

decemberében megújult a PFT összetétele. A két legfontosabb változás, hogy a lány 

újravemhesülés index súlyozása a korábbi 10 %-ról 20 %-ra emelkedett és a tőgyegészség 

index bevezetésre került a PFT-be.  

PFT tulajdonságok súlyozása (2019. december) 

Termelés 

47 % 

Küllem 

17 % 

Funkcionalitás 

36 % 

Zsír kg 8 % Küllem  4 % H. h. élettartam 5 % 

Fehérje kg 33 % Tőgy 9 % SCS 5 % 

Zsír % 3 % Láb és 

lábvég 

4 % Lány 

újravemhesülés 

20 % 

Fehérje % 3 %   Tőgyegészség 6 % 
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IES € – ECONOMIC HEALTH INDEX 

2016. augusztusa óta elérhető egy új tenyésztési index, az IES €, mely a tenyésztők számára 

kiemeli a pusztán gazdasági tényezőket. Ez a mutató a tehenek hasznos élettartama során 

mért gazdasági eredményt értékeli, egyaránt figyelembe véve a várható jövedelmet, a 

termelési tulajdonságokat (tej, zsír, fehérje), a takarmányozás költségeit és a leggyakoribb 

egészségügyi problémák -meddőség, tőgygyulladás- okozta gazdasági veszteségeket. Az IES 

€ segítségével becsülhető az adott bika utódai és a genetikai bázis közötti várható gazdasági 

különbség. Ennek köszönhetően a különböző pedigrével rendelkező tenyészbikák 

könnyedén összehasonlíthatók jövedelmezőségük szempontjából.  

 

 

 

 

ICS-PR (CHEESEMAKING AND SUSTAINABILITY INDEX – 

PARMIGIANO REGGIANO)  

Az ICS-PR egy szelekciós index, mely kifejezetten a hosszú érlelésű sajtokat készítő telepek 

számára lett kifejlesztve. Az index segítségével számszerűsíthetőek a költségek és a 

bevételek. Egyaránt tartalmazza az üszők felnevelési költségeit, a szárazanyag-felvétellel 
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korrelált takarmány költséget, a fenntartás, a tejtermelés, a sajtkészítés és a szállítás 

költségeit, valamint figyelembe veszi az egészségre és az állatjólétre vonatkozó genetikai 

információkat (termékenység, masztitisz rezisztencia, ellés könnyűsége) is. A bevételek a 

tehén hasznos élettartamára becsült bevételeket és a tehén vágási értékét is tartalmazzák. 

A sajthozam-előrejelzéshez (sajt kg-ban kifejezve) a zsír- és fehérje százalékot, a szomatikus 

sejtszámot és a k-kazein genotípusát veszik figyelembe. Az indexet nettó jövedelemként 

(bevétel - költség) fejezik ki, a tehén teljes hasznos élettartamára becsülve (€), az átlagos 

tehénpopulációhoz viszonyítva. 

A következő táblázat az ICS-PR-ben szereplő egyes tulajdonságok relatív súlyát mutatja: 

Termelés 
35 % 

Funkcionalitás 
58 % 

Küllem 
7 % 

Zsír kg 5 % H. h. élettartam 10 % Farmagasság -2 % 

Fehérje kg 30 % SCS 14 % Mozgáskép 3 % 

  Ind. ell. lefoly. 9 % Tőgymélység 2 % 

  Lány újravemh. 20 %    

  Tőgyegészség 5 %   

Az index az alábbi tulajdonságokat extra súlyozással veszi figyelembe: 

• 0,10 € / életnap K-Kasein BB bika utóda esetén 

• 0,05 € / életnap K-Kasein AB bika utóda esetén 

 

Német tenyészérték indexek összetétele 

RZG – EGY ERŐTELJES ESZKÖZ A TENYÉSZCÉLOK SZOLGÁLATÁBAN  

A Német Holstein Szövetség (DHV) ajánlása alapján a tenyészbikákat a Total Merit Index 

(RZG) alapján rangsorolják. Az RZG a tejtermelést és a funkcionális tulajdonságokat gazdasági 

jelentőségüknek megfelelően veszi figyelembe. 

2021. áprilisától megújult a németországi teljesítmény index, az RZG, mely így egyesíti a 

modern tejelő szarvasmarha-tenyésztés célkitűzéseit! A 2021. áprilisi módosítással az RZG-

ben az RZhealth és az RZcalfhealth egészségügyi indexek is helyet kapnak. 
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RZ€ A JÖVEDELMEZŐ ÉS EGÉSZSÉGES ÁLLOMÁNYÉRT   

Az új RZ€ tenyészérték index 2020. augusztusában jelent meg. Az RZ€ a német holstein 

tenyésztés első tisztán gazdaságilag súlyozott tenyészérték indexe. Ez a tenyészérték index a 

tejtermelők gazdasági igényei szerint van összeállítva. Az index segítségével azonnal 

láthatóvá válik a tenyésztési döntések hatása a gazdasági eredményekre. 2020. augusztusától 

ez az új szelekciós index képezheti a tenyésztési döntések gazdasági értékelésének és 

optimalizálásának alapját.  

 

Az RZ€ a tejtermelés gazdasági szempontból fontos tulajdonságaira összpontosít: 

• Megmutatja egy állat gazdasági előnyeit az átlaghoz viszonyítva. 

• Értéke euro-ban van kifejezve (minél nagyobb az érték, annál jobb). 

• A gazdaság teljes jövedelem- és költségszerkezetét tükrözi. 

• A tenyészetek közvetlen adatszolgáltatásán alapul. 

• Segíti a tenyésztési döntések jövedelmezőségének értékelését. 

• Gazdasági szempontból összehasonlíthatóvá teszi a különböző genetikákat. 

RZhealth 16 %

Lány 
újravemhesülés …

RZcalfhealth 6 %
Ellési 

tulajdonságok 
(RZKm, RZKd) 3 

%

Tejtermelés 
(RZM) 41 %

Hosszú hasznos 
élettartam 
(RZN) 27 %

RZ €
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Az új RZ€ láthatóvá teszi a tenyésztés értékét! 

RZROBOT –  ROBOTFEJÉS  

 

2014. augusztusában a VIT kifejlesztett egy tenyésztési mutatót, kifejezetten az automata 

fejőrendszerekkel rendelkező gazdaságok számára, hogy elősegítse a megfelelő bikák 

kiválasztását. Az RZRobot a következő tényezőkből áll össze: fejési sebesség (≥ 94), 

szomatikus sejtszám, láb- és tőgyalakulás, hátulsó bimbóhelyeződés (≤ 106) és bimbóhossz 

(≥ 94). Ez a hat tulajdonság különböző súllyal szerepel az RZRobot-ban. A minimális 

követelmények zárójelben vannak feltüntetve. A 100-nál magasabb RZRobot értékű bikák 

javítják valóban a robotfejést, így csak ezek kerülnek közlésre.  

 

 

RZHEALTH - TENYÉSZÉRTÉKEK AZ EGÉSZSÉGESEBB TEHENEKÉRT  

Tenyészértékek az állatjólét javítása érdekében 

• Kevesebb megbetegedés 

• Alacsonyabb kikerülési % 

• Alacsonyabb állatorvosi költségek 

Egészségesebb tehenek 

Tőgy 10%

RZD (Fejési 
sebesség) (≥ 94) 

20%

Hátulsó 
bimbóhelyeződés (≤ 

106) 20%
Bimbóhossz (≥ 94) 20%

RZS (SCS) 
15%

Láb és lábvég 15%

RZRobot
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• 13 egészségügyi paraméter 

• 4 komplex tulajdonság 

• 1 komplex egészségügyi index 

• Gazdasági jelentőségnek megfelelő súlyozás  

• Egy szórásérték, azaz 12 pont előrehaladás, 25-35%-kal kevesebb 

megbetegedést jelent az állományban. 
 
A genomikus tenyészérték megbízhatósága: 57 % 

 

RZCALFHEALTH 

Az új RZcalfhealth tenyészérték annak a genetikai hátterét írja le, hogy egy újszülött borjú 

túléli-e a 3. naptól a 458. napig terjedő időszakot.  

Az RZcalfhealth tenyészérték a szokásos skálán (átlagérték: 100, szórás: 12) van kifejezve. A 

magasabb pontszám magasabb túlélési esélyt, azaz kevesebb kiesést jelez előre. A 100 

pontos átlagérték azt jelenti, hogy az utódok 93 %-a éli túl várhatóan a 15 hónapos kort. A 12 

pont változás a tenyészértékben, azaz egy szórásérték, +/- 3 % -ot túlélést jelent. Ez a 

gyakorlatban annyit jelent, hogy a 112 RZcalfhealth tenyészértékű bika esetében várhatóan 

az utódok 96 %-a éli meg a 15 hónapos kort. Az örökölhetőség nem túl magas, csupán 2 %, 

de az adatbázis nagysága miatt hiába az alacsony örökölhetőség, a genomikus RZcalfhealth 

tenyészérték megbízhatósága 51 %. 

 

Rzudderfit | 40 %

RZhoof | 20 %

RZrepro | 15 %

RZmetabol | 25 %

RZhealth - Egészségügyi index
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DD PREMIUM ÉS DD CONTROL – DERMATITIS DIGITALIS  ELLENI 

ELLENÁLLÓSÁG  

• világszerte az első genomikus tenyészérték a Dermatitis Digitalis ellen  

• Made in Germany – kiváló adat minőség 

• genotípus hatása az ellenállóságra 

• 23 %-kal kevesebb megbetegedés 

• DD Control minősítés – legjobb 25 %, DD Premium minősítés – legjobb 10 % 

• a megbízhatóságot 2 validációs tanulmány is megerősíti 

 


