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HOLSTEIN-FRÍZ TENYÉSZTŐK EGYESÜLETE

Genomikai tenyészérték
Az állománymenedzsment legújabb eszköze

Egyedi genetikai
vizsgálat

Bármely egyedének
feltárjuk a genetikai
képességeit!
Egyed és állományprofil
ICBF

Elérhetővé vált a hazai genomikai
tenyészértékbecslés
Lefektetjük személyre szabott tenyésztési programja alapjait
Egyszerű szőrminta gyűjtésével indul a folyamat, amelynek a végén ígéretes
egyedeinek vagy állománya egészének hiteles, hazai referencia bázison alapuló tenyészértékét kapja! Ön kiválasztja azt az egyedet vagy csoportot, amelyet
vizsgálni szeretne és mi intézzük a többit. A szőrminták gyűjtéséhez speciális
borítékot küldünk egyszerű használati útmutatóval. A mintákat juttassa el
egyesületi irodánkhoz és kövesse a feldolgozás folyamatát honlapunkon.
Havi gyakoriságú tenyészértékbecslés mindkét nemre, bármely korban!

Hiteles forrásból,
tenyészértékek
alapján, telepi és
országos összehasonlítás.
Világszínvonalú
szolgáltatás
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JELEZZE IGÉNYÉT

KÜLDJE EL A MINTÁKAT

Vegye fel a kapcsolatot
területi igazgató kollégánkkal vagy hívja az
irodát!

Egyszerű eljárás, szőrminta gyűjtése.

TENYÉSZÉRTÉK HAVI
GYAKORISÁGGAL

Kö l t s é g h a t é k o n y
megoldás!

Genomikai tenyészértékbecslés.

Verhetetlen árak!
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Mit kell tudni erről a
programról?
Nemzetközi összehasonlításban is
rendkívüli lehetőség
Nemzetközi együttműködéseink keretében kidolgoztuk a legkedvezőbb megoldást hazai tenyésztőink
számára. A CMSCH genetikai laboratóriumában végezzük el a minták feldolgozását és az SNP információ kinyerését. Az adatokat a hazai genomikai tenyészértékbecslési rendszerbe tápláljuk és elvégezzük a becslést. Az eredményekről papír alapon
egyedi, hivatalos tenyészérték-profilt állítunk ki, illetve az adatokat elektronikus formában is
átadjuk. Elkészítjük az állományelemzést, saját telepi és országos átlagok vonatkozásában.
Az adatokat bármely telepirányítási rendszer képes fogadni!

„Havi gyakoriságú, hiteles tenyészértékbecslés,
mindkét nemre, bármely korban!”
A vizsgálat költsége 2,500 Forint, amely tartalmazza az illumina Standard Bovine Chip 56k rendszerrel végzett genotipizálás és a hivatalos hazai tenyészértékbecslés költségét is. Egyesületünk a tenyésztésszervezéssel összefüggő támogatások és a nagy mintaszámhoz kapcsolódó összehangolt beszerzések segítségével tudja a szolgáltatási költségeket ilyen - világviszonylatban is - alacsony szinten tartani.
Mit kérünk Öntől? Jelen szolgáltatásunk részét képezi a Holstein-fríz nemzeti tenyésztési programunknak és az Ön adatai is segítik ennek sikeres végrehajtását. A vizsgálatban részt vevő egyedek
genotípusa mellett fontos, hogy megismerjük fenotípusos eredményeiket is. Ezzel a becslés statisztikai
pontosságát növelhetjük. A részletekkel kapcsolatban keresse területi igazgató kollégáinkat!

NE FELEDJE!
Ha az elsők között csatlakozik ehhez a programhoz, gyorsan juthat kiváló egyedei vagy akár egész állománya megbízható tenyészértékéhez.
Érdemes már borjú korban elvégezni a vizsgálatot, hiszen megalapozott döntést hozhat, időt, felnevelési költséget takaríthat meg és állománya genetikai képességeit ugrásszerűen javíthatja!
Kérje mintagyűjtő borítékunkat és néhány héten belül hivatalos tenyészértéket küldünk! Elég egyszer mintát venni - a tenyészérték mindig naprakész!
Hívjon minket! Keresse a részleteket! www.holstein.hu/hungenom
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