Vad innebär Prövningstal (PT) för Hereford ?
1. Bakgrund
Allt eftersom fler och fler egenskaper börjat registreras på Individprövningen har behovet av att
rangera, men även godkänna tjurarna med avseende på fler egenskaper än enbart T-tal och de
tröskelvärden som används, blivit större. Därför har det beslutats att införa ett Prövningstal (PT) där
rasföreningarna har getts möjlighet att väga in fler egenskaper utöver T-tal.
PT är från och med insättningen 2018 det tal som används för både rangering och auktionsgodkännande.

2. Tröskelvärden för auktionsgodkännande
För auktionsgodkännande ställs som tidigare krav på klövpoäng, exteriör, pungomkrets, lynne,
godkänd veterinärbesiktning inkl. pungpalpation samt numer också T-tal, beroende på ras.
Under prövningsperioden genomgår tjurarna också en linjär exteriörbeskrivning där de enskilda
bedömningssiffrorna även sammanvägs till tre bedömningsgrupper ”kropp”, ”muskler” och ”ben”
som i sin tur vägs ihop i ”helhet”.
Tröskelvärden/gränsvärden för auktionsgodkännande för Hereford är följande:
Exteriör – Helhet
Exteriör – Ben
Testikelomkrets
Klövar

Lägst 75 poäng
Lägst 75 poäng
Lägst 30 cm
Lägst 5 poäng

3. Prövningstalet för Hereford
Efter avslutad prövning rangeras samtliga tjurar inom ras efter uträknat prövningstal (PT). PT är
beräknat med ingående egenskaper och viktning enligt rasföreningens önskemål. Medeltalet för PT
är 105, vilket gäller för alla raser.
Så här ser den av Svenska Herefordföreningen beslutade viktningen ut för sin ras.
Hereford

Egenskaper PT
T-tal
Exteriör
Aix (Enbart avelsindex med säkerhet över 25 % ska inkluderas i PTtalet. I annat fall egenskapen fördelas ut på övriga egenskaper
proportionerligt enligt viktningen i PT-tal)
Testikelomkrets
Marmorering

Viktning %
40
24
20

10
6

4. Auktionsgodkännande
Efter att tjurar som inte klarar gränsen för något av tröskelvärdena är borttagna, kvarstår en lista
med tjurar rangerade med avseende på PT, från högsta till lägsta. För Hereford blir alla tjurar med
Prövningstal lägst 100 på listan auktionsgodkända. För Hereford har en tjurs T-tal alltså den tyngsta
viktningen, men det finns inget tröskelvärde för T-talet. Detta innebär både att tjurar med ett T-tal
under 100 kan komma med till auktionen, liksom att tjurar med ett T-tal över 100 inte gör det.

