TÖRZSTENYÉSZETEK ELISMERÉSÉNEK ÉS
FENNTARTÁSÁNAK RENDJE
1. TÖRZSTENYÉSZET

Minden rendes tag kérvényezheti tenyészetének törzstenyészetté minősítését, aki
fajtatiszta tenyészállattal rendelkezik, minősített fajtaazonos tenyészbikát, vagy
szaporítóanyagot használ, embrióátültetéssel állít elő tenyészutánpótlást, DNS alapú
származásellenőrzést végez (bikák előállítása és export esetén), a párosítások
eredményeiről adatot szolgáltat az egyesületnek.
Fontos: A kérelmezőnek el kell fogadnia a tenyésztési programban rögzített
feltételeket, valamint az egyesület által meghatározott tenyészcél-, és
tenyésziránytól eltérnie szigorúan tilos.

1.1.

A KINEVEZÉS MÓDJA

1. Az egyesület rendes tagja, az erre rendszeresített nyomtatványon kérvényezi a
törzstenyészet minősítés kinevezését. (letölthető a www.limousin.hu oldal
NYOMTATVÁNYOK menüpontjában)
2. A nyilatkozat aláírásával az ott felsorolt pontokat kötelezően vállalja a tenyésztő,
ezek megszegése esetén a kinevezés azonnal visszavonható
3. Amennyiben a tenyésztőnek tartós fizetési elmaradása van az egyesület felé, úgy a
kedvezményes szolgáltatások megtagadhatók, a kinevezés ebben az esetben is
visszavonható.
4. A kérelmet a tenyésztési programban leírtak szerint, és a törzstenyészet
kinevezésére, illetve hosszabbítására vonatkozó szabályzat 1.2. pontja alapján az
egyesület ügyvezető igazgatója bírálja el, ettől eltérő, kivételes esetekben az
egyesület szakbizottsága dönt a kinevezésről.
5. Ezt követően a kérelmező köteles teljesíteni az 1.3. pontban foglalt
kötelezettségeket.
6. A kinevezésről az egyesület hivatalos értesítést küld, vagy ad át a tenyészet
képviselőjének
7. A kérelmezés évében a kinevezés, és a kötelezettségek feltételeinek maradéktalan
teljesítése esetén a következő év január 1. napjától érvényes a kinevezés,
ugyanazon év december 31. napjáig. Ezt követően meghosszabbítás szükséges,
melynek pontos menetét a szabályzat 1.4. pontja tartalmazza.

1.2.

A KINEVEZÉS FELTÉTELEI

1. A kérelmező tenyésztő az egyesület rendes tagja.
2. A kérelmező tenyészet az egyesület hatósági felülvizsgálata során maximum egy
pontban talált hiányosságot, melyet a tenyésztő 30 napon belül pótolt
3. A tenyészetben fajtatiszta nőivarú tenyészállatok találhatók, melyekre fajtaazonos,
központi lajstromszámmal ellátott, minősített tenyészbikát, szaporítóanyagot
használnak, vagy DNS alapú származásellenőrzéssel igazolható szülőkkel
rendelkező embriótranszfer borjakat nevel a tulajdonos.
4. A tenyésztésre használt tenyészbikáknak ismert STV, KSTV, vagy ITV, vagy
genomikus tenyészérték eredménye alapkövetelmény. (Embriók esetén az anyák
küllemi bírálata, vagy tenyészértéke, külföldi minősítése is ismert kell hogy legyen)
5. 5 évnél idősebb tehenek küllemi bírálata alapkövetelmény
6. A tenyésztő folyamatosan adatot szolgáltat az egyesületnek, az erre rendszeresített,
egyesület által előírt módon (tenyésztési napló, az egyesület honlapjáról letölthető
elektronikus napló, LIMO-DATA bejelentés), kiterjesztve ezt az év végén
kötelezően kitöltendő statisztikai létszámadat bekérőre.

1.3.

A KINEVEZÉSSEL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK

1. A tenyésztő vállalja, hogy tenyésztési naplót vezet, melybe az ellések
időpontját, lefolyását, és az anya, illetve utód azonosítóit rögzíti. Emellett
feltünteti az apát és a termékenyítéseket (mesterséges termékenyítések esetén)
2. Az állattenyésztési törvényben előírt módon szakszerű apaállat használatot
folytat, és a TER rendszerbe bejelenti az apaállatokat.
3. Háremszerű párosítás vagy mesterséges termékenyítést alkalmaz, vagy szabad
párosítás esetén DNS vizsgálattal igazolja a szülőket, melynek eredményét az
egyesület részére megküldi
4. Jogszabályban rögzített módon hitelesített mérleget szerez be, mely az állatok
egyedi mérlegelésére használható, max. 5 kg-os pontossággal méri a súlyt.
Ezzel egyedileg mérlegeli a választási súlyt, és azt az egyesület részére
megküldi, rögzíti a tenyésztési naplóban. (A választási adatok mérésének
menetét és a mérleg hitelesítési tanúsítványát az egyesület és a mindenkori
tenyésztési hatóság bármikor ellenőrizheti)
5. A tenyésztő vállalja, hogy korrekt üzleti magatartást folytat (Csak olyan
egyedeket értékesít tenyészállatként, amelyről meggyőződött, hogy
származása valóban ismert, származási igazolással igazolható, és megfelel az
Európai Unió fajtatiszta tenyészállatra vonatkozó direktíváinak.
6. A tenyésztő minden 5 évnél idősebb teheneit tenyészszemlén mutatja be, ahol
az egyesület szakembere elvégzi a küllemi bírálatot. A tenyésztésbe állítandó
tenyészüszőket 1 és 2 éves kora között legalább egyszer megméri és bíráltatja.
7. A tenyésztő hozzájárul tenyészetének termelési adat-feldolgozásához (az
egyesület által) és közzétételéhez (évkönyv, egyesületi weblap)

1.4.

A KINEVEZÉS MEGHOSSZABBÍTÁSA

1. A kinevezés egy éves lejárta után, következő évben a kinevezést hosszabbítani
kell. A kérelem a honlapról letölthető.
2. Amennyiben a kérelmező előző évben eleget tett minden feltételnek és
kötelezettségnek, úgy a hosszabbítás újabb 1 éves időtartamra azonnal
engedélyezhető.
3. A hosszabbítást az egyesület ügyvezető igazgatója engedélyezi (a feltételek és
kötelezettségek maradéktalan teljesítése esetén), egyéb rendkívüli esetekben az
egyesület szakbizottsága dönt a kinevezésről.
4. A meghosszabbításról az egyesület értesítést, hivatalos törzstenyészeti
kinevezést küld, vagy ad át a tenyészet képviselőjének

1.5.

MEGSZÜNTETÉS, KIZÁRÁS
1. A szabályzat 1.3. pont bekezdéseinek megszegése azonnali megszüntetést
eredményez. (az 5. bekezdés megszegése azonnali kizárással is járhat)
2. A kinevezés a folyóév végén, december 31. napján automatikusan
megszűnik, azt a következő évben hosszabbítani kell.
3. Etikai vétség, és vitatott kérdések esetén a megszüntetésről az egyesület
szakbizottsága dönt.

Fontos tudnivalók: 1. Tenyészbika előállításhoz a törzstenyészet kinevezés kötelező!
2. Tenyészüsző előállításhoz és értékesítéséhez a kinevezés nem
kötelező, azonban olyan üszőelőállítók esetén, akik nem
törzstenyésztők – a nagyobb kockázat miatt – a DNS alapú
származásellenőrzés kötelező.
3. A kötelező küllemi bírálatokra az egyesületnél kell jelentkezni, az
időpontot az ügyvezetéssel kell egyeztetni (telefon, e-mail)

