Limousin és Blonde ďAquitaine Tenyésztők Egyesülete

NÖVENDÉK BIKÁK ÜZEMI
SAJÁTTELJESÍTMÉNY-VIZSGÁLATI RENDJE
(ÜSTV rend)
(érvényes: 2016.07.01.-től)

1. Általános elvek
1.1. Az ÜSTV célja: hogy a tenyészbika jelöltek csak a hasznosítási típus szerint fontos növekedési
és küllemi értékek alapján előszelektálva kerülhessenek a hasznosítási típusnak
megfelelő ivadékteljesítmény-vizsgálatba,
1.2. A vizsgálat feladata: hogy a tenyészbika-jelöltek előszelekcióját minél pontosabban és
megbízhatóbban végezze el, illetve ezekhez a vizsgálatokhoz
teremtse meg azokat a feltételeket és körülményeket, amelyek
lehetővé teszik az objektív, pontos és megbízható összehasonlító
értékelést

2. Vizsgálat indítása
2.1. ÜSTV-t csak olyan tenyészet indíthat, amely erre az egyesülettől megbízást kap. Az ilyen
tenyészetek törzstenyészetek, vagy olyan üzemek, amelyek tenyésztői munkát végeznek (adatot
szolgáltatnak, tenyésztési naplót vezetnek, DNS vizsgálattal igazolható egyedeket állítanak elő, a
limousin ill. a blonde d’Aquitaine fajta nemesítési munkájában részt vesznek a tenyésztési
programhoz igazodva)
2.2. Az STV indítását az egyesületnek a tervezett indítás előtt minimum 15 nappal be kell
jelenteni az egyesület által rendszeresített „STV indítási kérelem” nyomtatványon, mely az
egyesület honlapjáról letölthető a „Nyomtatványok” menüpontban. (A kért adatokat
értelemszerűen kitöltve az egyesület részére aláírt formában postán vagy e-mailben kell
bejelenteni) Az egyesület értesíti a tenyésztési hatóságot, elbírálja és engedélyezi (vagy
elutasítja) a kérelmet.
2.3. Az ÜSTV vizsgálatba beállított egyedeknek a vizsgálatba állítás feltételeit minden pontban
teljesíteni kell.
2.4. Csak olyan tenyészet indíthat ÜSTV-t, ahol a mérések hitelesített mérleggel végezhetők. Ennek
meglétét az indításkor a tenyésztési hatóság ellenőrzi.
2.5. A megbízás nélküli, vagy az előírásokban foglaltaktól eltérő módon végzett STV sorát tesztelt
egyedek minősítését és tenyésztésbe vételét az egyesület megtagadja, adatait a NÉBIH nem
hitelesíti

3. Vizsgálatba állítás feltételei
3.1. ÜSTV vizsgálatba csak tisztavérű, „A” törzskönyves (min. 93,75% limousin vagy blonde
ďAquitaine vérhányadú), hímivarú növendék állat állítható be, amely megfelel a tenyésztő
szervezet által a tenyészállatokra előírt paramétereknek
3.2. A növendék csak akkor indítható, ha származása minimum két teljes ősi sorig ismert, apjának STV
vagy ITV eredménye ismert (külföldi apa esetén DNA kártyával rendelkezik).
3.3. Az indított állatok megfelelnek a mindenkori állategészségügyi előírásoknak
3.4. A beállítandó állatok választási súlya ismert
3.5. Az egy csoportban induló növendék bikák létszáma minimum 2 állat

4. Vizsgálati eljárásrend
4.1. A vizsgálatra kijelölt egyedeket kb. 210-270 napos korban kell beállítani, de úgy, hogy az egy
csoportban induló egyedek kora között maximum 30 nap különbség lehet.
4.2. Az ÜSTV időtartama 150-180 nap. (Minimum 150 nap!)
4.3. A vizsgált egyedeket más állatoktól elkülönítve, csoportosan kell tartani és étvágy szerint (ad
libitum) takarmányozni
4.4. Az STV befejezése és a minősítés kb. 390-420 napos korban (maximum 450 napos kor
megengedett) történik
4.5. A tenyésztő által, a minősítésre kijelölt egyedeknél a DNS vizsgálatot úgy kell elvégezni, hogy a
minősítés időpontjában az rendelkezésre álljon. Ha ez mégsem áll rendelkezésre, az egyesület és
a tenyésztési hatóság nem zárja le az STV-t.

5. Elvégzendő mérések
5.1. Az ÜSTV kezdő élősúlyát és a hozzá tartozó életkort (nap): az indításkor a tenyésztési hatóság
illetékes felügyelőjének jelenlétében 1 kg-os pontossággal kell mérlegelni hitelesített mérlegen.
5.2. Az indítás és a választás között 20-30 nap különbséget javasol az egyesület, mert ezalatt a borjak
megszokják az új tartási és takarmányozási körülményeket, az átállási idő így nem befolyásolja az
STV alatt mért súlygyarapodást.
5.3. Az egyesület javasolja továbbá, hogy az egyedek beállítását a tenyésztő a választásig elért
súlygyarapodás és a küllem alapján döntse el
5.4. Az ÜSTV befejezésekor a zárósúlyt és a hozzá tartozó életkort (nap) a tenyésztési hatóság illetékes
főfelügyelőjének jelenlétében 1 kg-os pontossággal kell mérlegelni hitelesített mérlegen.
5.5. Az ÜSTV alatt a súlymérés nem kötelező, de a tenyésztő tájékozódására ajánlott

6. Az egyedek minősítése

6.1. A minősítést az egyesület végzi. A minősítés alapja az STV alatt mért súlygyarapodás, az életnapra
jutó súlygyarapodás és a küllemi bírálat, melyet az STV zárásakor az egyesület végez.
6.2. A minősítés időpontjában az egyedek közötti életkor eltérés maximum 30 nap lehet
6.3. A minősítéshez a tenyésztőnek olyan lehetőséget kell biztosítani, ahol a küllemi bírálatot
egyedenként (maximum párosával) végre lehet hajtani
6.4. A minősítési küszöbérték 1200 g/nap életnapra jutó súlygyarapodás (a születési súly levonása
nélkül). Elvárás továbbá a kizáró küllemi hibáktól mentes, korrekt küllem. Amennyiben a
tenyésztő nem tud minimum 5 egyedet a feltételeknek megfelelően STVbe állítani, úgy a
minősítési küszöbértékek minden paramétere legalább az előző évi hazai populációátlagot el kell,
hogy érje.
6.5. A tenyészbika jelöltekkel szemben támasztott követelményrendszer összetevőit és szelekciós
küszöbértékeit az Egyesület Szakbizottsága határozza meg.
6.6. Az elfogadott szelekciós küszöbértékek nem tekinthetők véglegesnek, ezek felülvizsgálatát a
halmozódó adatok alapján a Szakbizottság bármikor kezdeményezheti
6.7. A minősítést az egyesülethez be kell jelenteni a tervezett időpont előtt minimum 15 nappal, az erre
a célra rendszeresített „STV zárás kérelem” nyomtatványon, mely az egyesület honlapjáról a
„Nyomtatványok” menüpontban megtalálható. (A kért adatokat értelemszerűen kitöltve az
egyesület részére aláírt formában postán vagy e-mailben kell bejelenteni) Az egyesület értesíti a
tenyésztési hatóságot a zárásról és a tenyésztőt annak időpontjáról.
6.8. A minősítés megtagadható azon egyedek esetében, amelyeknél a származást nem igazolja DNS
vizsgálat a 4.5. pontban foglaltak betartásával.

7. KLSZ igénylés és kiadás
7.1. A minősítés során csak a mesterséges vagy természetes fedeztetésre megfelelt minősítésű állatok
értékesíthetők tenyészbikának.
7.2. A végső minősítés előtt a tenyészbika jelöltek tenyésztés céljára nem értékesíthetők
7.3. Az értékesítésre kerülő egyedeknek meg kell felelni a mindenkor érvényben lévő egészségügyi
előírásoknak.
7.4. A tenyésztésbe állításhoz nélkülözhetetlen Központi Lajstromszám (KLSZ) megkérése az
egyesület feladata, melyet a hatósági állatorvos által aláírt állategészségügyi mellékleten
kezdeményezhet az egyesületnél. (Letölthető az egyesület honlapjáról a „Nyomtatványok”
menüpontból: Tenyészbikajelöltek alkalmassági igazolása)
7.5. Csak abban az esetben adható ki KLSZ tenyészbikának, ha annak minősítése megfelelt, DNS alapú
származásellenőrzése igazolt és állategészségügyi státusza hatóságilag igazolt.
7.6. A KLSZ-mal ellátott pedigrét és STV lapot az egyesület a tenyésztőnek postai úton küldi meg

Jelen STV eljárási rend készült a Tenyésztési Szakbizottság 2013 nov. 20-ai ülése alapján elfogadott és a
Tenyésztési programba adaptált szabályzata alapján (2014.09.18.), valamint a 2016. máj 6-án a NÉBIH által
kötelezett szabályzati rend alapján, mely az Állattenyésztési Kódex és a mindenkori EU-s jogszabályok,
valamint az Állattenyésztési Törvény elvárásaihoz szigorúan illeszkedik.
Budapest, 2016. 06.30.
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