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Új relatív súlyozások az RZegészség indexben

Új össztenyészérték index: RZ€
A 2020. augusztusi tenyészértékbecslés során az RZG mellett egy újabb össztenyészérték
index került közlésre Holstein és Vöröstarka Holstein fajtákra, az RZ€ (RZ Euro). Az RZG-től és
a legtöbb egyedi tulajdonságtól és indextől eltérően az RZ€ nem a relatív bázis alapján kerül
kiszámításra, hanem az euróban kifejezett haszon alapján. A haszon a tehén teljes
élettartamára vonatkozik, azaz körülbelül 3 évre vagy 3 laktációra.
Az RZ€ számítása az egyes állatok becsült tenyészértéke (EBV) közötti különbséget gazdasági
alapon fejezi ki az összes tulajdonságra vonatkozóan. A gazdaságosság nem számítható a
relatív becsült tenyészérték alapján, csak a fenotípusosan megnyilvánuló tulajdonságok
szerint. A relatív becsült tenyészértékek leképezése a fenotípusosan megnyilvánuló
tulajdonságokra a magas, illetve alacsony becsült tenyészértékekkel rendelkező ivadékvizsgált
bikák lányai valós teljesítménye alapján történt az egyes tulajdonságokra vonatkozóan (lásd a
táblázat "átlag és szórásérték" oszlopát).
Haszon per tulajdonság egység
A haszon számítás alapja eredeti forgatókönyv szerint az átlagos körülmények között tartott
átlagos tulajdonságokkal rendelkező tehén. A fenotípusos skálán egy egység plusz/mínusz
(pl. +1 kg fehérje, -1 tőgygyulladás eset) pénzben kifejezett haszna kerül kiszámításra. Az így
kalkulált haszon két egyed között egy telepen belül rámutat a genetika hatására
megnyilvánuló különbségekre, függetlenül a telep átlagos profitjától.
A feltételezett ráfordítások és bevételek adatai a gyakorlati tapasztalatból (pl. agrárkamara
adatai) és tudományos publikációkból származnak. A költségek és megtérülés mértéke
folyamatosan változik. A haszon és különösen a haszon aránya a tulajdonságok között jóval
kisebb mértékben változik, ugyanakkor a haszon mértékét is időről-időre felül kell vizsgálni.
Az egyes tulajdonságokra vonatkozó haszon számításánál a saját közvetlen haszonnal
rendelkező más tulajdonságok közvetett hatásait nem veszik figyelembe, csak a közvetlenül
kapcsolódó hatásokat kalkulálják. Például a lány fertilitás tulajdonságok közül a
termékenyülés tulajdonságba az első-utolsó inszemináció számít (üsző és tehén), de a nemvisszaivarzó ráta nem számít bele, így elkerülhető az adatok duplikálása.
Az RZ€ nem foglalja magában a szomatikus sejtszámra (RZS) vonatkozó hasznot, mivel az
adott változatlan tőgygyulladás előfordulási arányra vonatkozó szomatikus sejtszám
csökkenés nem került be az RZ€ indexbe. A telepek többsége nem tapasztal konstans mastitis
előfordulási arány mellett a szomatikus sejtszám csökkenéséből eredő extra nyereséget.
Ugyanez igaz a küllemi tulajdonságokra, amelyeknek nagyon korlátozott a tehenek/üszők
eladásából származó közvetlen gazdasági hatása, így ezek sem kerültek be az RZ€ indexbe.
A küllemi értékek javulásának leginkább közvetett gazdasági hatása van, pl. az egészség,
fertilitás, telepi élettartam tulajdonságokon keresztül. Ezek hatásai már benne vannak az
indexben saját haszon értékükön keresztül.
Az RZ€ a hagyományos index-elméletet követi, tehát figyelembe veszi a tulajdonságok
közötti korrelációkat és a tulajdonságok becsült tenyészértékének egyedre vonatkozó
megbízhatóságát.

A különböző tulajdonságok haszon értékének összehasonlítása
A táblázat az egyes tulajdonságok haszon értékét mutatja be, illetve az egészségi
indexeket és relatív súlyozásukat az RZ€ indexben.
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RZudderfit

Az Euro skála
Az RZ€ bázisa – mint az összes EBV (becsült tenyészérték) és index esetében – a jelen
tehénpopuláció, azaz a mostani 4-6 éves tehenek. A bázis alapjául szolgáló tehenek átlaga
RZ€ +-0 Euro. Az RZ€ jelen tartománya kb. 530 €.
Az RZ€ index számítása és közlése Holstein és Vöröstarka Holstein fajtákra történt, mivel
a többi fajtánál nem áll rendelkezésre ekkora adatbázis az egészségi tulajdonságok
becsült tenyészértéke tekintetében. Emiatt az RZ€ más fajtáknál nem lenne olyan
összetett és hasonlításra alkalmas, mint a Holstein fajtában.

Új relatív súlyozások az RZhealth (egészség) indexben
Az új RZ€ index fejlesztése során először történtek részletes számítások az egészségi
tulajdonságok gazdasági jelentőségével kapcsolatban. Ennek eredményei vezettek az
egészség össztenyészérték indexben (RZhealth) foglalt tulajdonságok új relatív súlyozásához:
- RZudderfit (tőgyegészség)
40 %
- RZhoof (csülökegészség)
20 % (előzőleg 30%)
- RZrepro (szaporodásbiológia)
15 % (előzőleg 20%)
- RZmetabol (metabolikus stabilitás) 25 % (előzőleg 10%)
Az RZhealth indexben a metabolikus stabilitás súlyozása jelentősen nőtt.
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