Prövningstal för Hereford 2020
Bakgrund
Inför prövningsomgången 2018-2019 infördes
ett nytt sätt att rangera tjurarna inför den årliga
auktionen på köttrasernas gemensamma
prövningsstation. I det nya Prövningstalet (P-tal)
tar man tar hänsyn till fler egenskaper än enbart
tillväxt, som i det tidigare använda T-talet.
Eftersom det beslutats om vissa justeringar
gällande hur P-tal skall beräknas för rasen
Hereford inför årets omgång, liksom att ett
tröskelvärde för T-talet har införts, kommer här
en beskrivning av vad som gäller inför årets
auktion.
Tröskelvärden för auktionsgodkännande
För auktionsgodkännande ställs krav på tillväxt,
exteriör, pungomkrets, klövpoäng, lynne och
godkänd veterinärbesiktning, inkl. pungpalpation.
Under prövningsperioden genomgår tjurarna
också en linjär exteriörbeskrivning där de
enskilda bedömningssiffrorna sammanvägs till
tre bedömningsgrupper ”kropp”, ”muskler” och
”ben” som i sin tur vägs ihop i ”helhet”.
Tröskelvärden/gränsvärden för
auktionsgodkännande för Hereford är 2020
följande:
T-tal – lägst 97
Exteriör – helhet lägst 75 poäng
Exteriör – ben lägst 75 poäng
Pungomkrets lägst 30 cm
Klövar lägst 5 poäng
Prövningstal (P-tal) för hereford
Efter avslutad prövning rangeras samtliga tjurar
inom ras efter uträknat Prövningstal (P-tal). Ptalet är beräknat med ingående egenskaper och
viktning enligt rasföreningens önskemål. Så här
ser viktningen ut för hereford;
Egenskaper

P-tal viktning %

T-tal

60

Exteriör

25

Aix.

10

Marmorering

5

För Aix gäller att enbart avelsindex med säkerhet
över 25 % ska inkluderas i P-talet. I annat fall ska
egenskapen fördelas ut på övriga egenskaper
proportionerligt enligt viktningen i Prövningstalet.

Egenskaper över eller under en viss nivå innebär
en höjning alternativt sänkning av P-talet, de
nivåerna är 100 för T-tal och 80 för exteriör. För
Aix används rasens medelvärde från senaste
avelsvärderingen för samtliga tjurar födda de
föregående två åren.
Auktionsgodkännande
Efter att tjurar som inte klarar gränsen för något
av tröskelvärdena är borttagna, kvarstår en lista
med tjurar rangerade med avseende på P-tal,
från högsta till lägsta.

För hereford blir alla tjurar med ett P-tal
lägst 100 auktionsgodkända
P-tal ska ej jämföras med T-tal då det är två olika
index som inte har samma medelvärde eller
spridning. Medelvärdet för P-tal är 105 och för Ttal är det 103. Spridningen för P-tal är betydligt
större än för T-tal vilket gör att höga tal blir högre
och låga lägre.
För hereford har en tjurs T-tal den tyngsta
viktningen, kombinerat med ett tröskelvärde på
97. Detta innebär både att tjurar med ett T-tal
strax under 100 kan komma med till auktionen,
liksom att tjurar med ett T--tal över 100 inte gör
det.

