Rendelkezés a genomikai tenyészértékek publikálásáról
Cél
A tenyészállatok és szaporítóanyagaik értékesítése során a kiemelkedő genetikai tulajdonságok
jelentős árnövelő hatással rendelkeznek. Ennek érdekében a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete
(HFTE) az egyes tulajdonságok, illetve a szelekciós index - GHGI - vonatkozásában kiemelkedő
egyedekről csúcslistákat közöl.
Tárgy
Jelen megállapodás tárgya a HUNGENOM PROJEKT I. (a továbbiakban HGP) keretében elvégzett
genomikai tenyészértékbecslés (a továbbiakban GTÉB) során kapott eredmények nyilvánosságra
hozatalával, publikálásával kapcsolatos feltételek rögzítése.
Hatálya
Jelen megállapodás egyaránt vonatkozik a HGP keretében végzett GTÉB során tenyészértéket
kapott bármely korú hímivarú és nőivarú egyedre, amely genomikai tenyészértékeit a HFTE saját
kiadványaiban, internetes honlapján, illetve egyéb nyomtatott és elektronikus felületein megjeleníti.
Feltételek
A HFTE a GTÉB eredményeit a vonatkozó publikálási szabályoknak megfelelően jeleníti meg,
amely magában foglalja az adott tulajdonság genomikai tenyészértékét és a tulajdonsághoz tartozó becslési folyamat statisztikai megbízhatósági értékét (reliability).
Az egyes tulajdonságok esetében a HGP keretében végzett GTÉB aktuális eredményeiből képzett
rangsorok első 100 egyedét egy külön listán, az ún. TOP 100 listán jelenítjük meg. A lista változhat
minden GTÉB futtatást követően az értékek, a rangsorok valamint az egyedek tekintetében is.
A megjelenített információ
A lista tartalmazza a rangsorban elfoglalt hely sorszámát, az egyed ENAR azonosítóját, a tulajdonság genomikai tenyészértékét, a becslés megbízhatóságát, a tulajdonos (tartó) nevét (1.sor).
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Rendelkezések
Kérjük, hogy a vizsgálatban és tenyészértékbecslésben részt vevő egyede/egyedei a TOP 100 listán történő megjelenítésével kapcsolatos rendelkezéséhez jelölje meg a megfelelő négyzetet.
Hozzájárulok a TOP 100 listán való megjelenítéshez teljes adattartalommal……………….…..
További lehetőség az, hogy a tartó kifejezett kérése esetén nem jelenítjük meg személyét, illetve a
cég nevét, de a listára kerülő egyed, a fenti példában található valamennyi további információját
feltüntetjük (2.sor).
Hozzájárulok a TOP 100 listán való megjelenítéshez tulajdonos/tartó megnevezése nélkül….
Alapértelmezett az anonim megjelenés (3.sor).
Nem járulok hozzá az adataim TOP 100 listán való megjelenítéséhez……………..………….…
A rendelkezések visszavonásig érvényesek!
Kelt: ……………………………………………
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