Tehén HGI képzés

1. Saját jogú HGI
Alapfeltétel, hogy rendelkezni kell saját jogú termelés, küllem és szomatikus tenyészértékkel (TÉ).
Ellés lefolyás TÉ adata is lehet saját jogon, de azon teheneknek akiknek ilyen nincs, ott
megpróbáljuk képezni. Ebben az esetben kizárólag azokkal az egyedekkel foglalkozunk, akiknek van
legalább egy alapfeltétel szerinte TÉ adata. (termelés-küllem-szomatikus). A képzés módja, egy
súlyozott átlag: apa 2/3 és anyai nagyapa 1/3 arányban. (természetesen, ha valamelyik apa nem
rendelkezik TÉ-el ellés lefolyásból, akkor a tehén sem kap értéket)
Longevity TÉ, tehén ivar esetén nem áll elő, itt kizárólag képzett értékek szerepelnek. A képzés
módja megegyezik az ellés lefolyásnál leírtakkal, tehát súlyozott átlag az apa és anyai nagyapa TÉ
adatai alapján. Az egyetlen különbség, hogy itt azon egyedek is előkerülhetnek, akiknek van ellés
lefolyás TÉ-e is (akár saját jogú, akár képzett értékkel)
Saját jogú HGI-t csak az az egyed kap, aki mind az 5 tulajdonságból rendelkezik saját vagy képzett
TÉ adattal. Ezek az értékek az adatbázisban is tárolásra kerülnek, ez egy nagy különbség a
pedigré HGI-vel szemben.

2. Pedigré HGI
A pedigré HGI adatok, mint ahogy előbb írtam, nincsenek letéve az adatbázisba, így amikor
leválogatásra kerül a hftehteny.txt állomány, az a pillanat a mérvadó. Az utána adatbázisba
került egyedeknek, üszőknek hiába lenne pedigré HGI-jük, a következő értékelésig már nem
kapnak.

Az 5 tulajdonságnak itt is meg kell lennie, de bármely tulajdonság helyett szerepelhet szülői átlag
és itt valóban átlagról van szó. Az apa és a vérszerinti anya (tehát lehet donor is) számtani TÉ
átlaga adja a tehén/üsző adott tulajdonság szerinti TÉ adatát. Elsődleges természetesen a saját
jogú TÉ, ha ez nincs akkor jön a szülői átlag. (persze ha van ilyen)
Apák esetén fontos, hogy hazai vagy nemzetközi(MACE) TÉ-et veszünk-e figyelembe az esetleges
átlag képzésénél.
Hazai értéket veszünk figyelembe az alábbi esetekben:
1. Termelésben min.60% megbízhatósággal rendelkezik, min.20 lánya van, min. 10
tenyészetben és küllemben min.5 lánya van, min. 3 tenyészetben
2. vagy ITV-ben indított bikáról van szó
3. vagy nem létezik nemzetközi(MACE) TÉ adata az adott értékelési időszakban
Nemzetközi(MACE) TÉ-et használunk minden más esetben, ha rendelkezik ilyennel az apa.

