Indekstal for hingste (og tidl. hingste)
Find dem i Avlsinfo i Medlemshjørnet
1992 var det første år, hvor vi havde oplysninger om hingstenes indekstal og
sikkerhed med i HingsteGuiden.
Indekstal
Føl efter kårede forældre (for hoppernes vedkommende også kåringsbedømte, dvs.
hopper, der optages i forregisteret) fødes med et indekstal. Indekstal på føl beregnes
som et gennemsnit af faderens og moderens indeks. Sikkerheden på disse indeks
ligger typisk på ca. 0,3.
Indekstallet kan ændre sig fra år til år. De første par år kun gennem ting, der sker i
familien, f.eks. ændrede kåringsklasser og nykårede i den nærmeste familie. Når
hesten er gammel nok til at møde til kåringsbedømmelse (og det er hingstene, når de
er to år), så påvirker deres bedømmelse indekstallet og sikkerheden, sidstnævnte
stiger til 0,56. Når afkommet efter en avlshingst begynder at komme til kåring,
ændrer indekstallet sig igen og sikkerheden stiger.
For de unge hingste er indekstallet et udtryk for, hvad de vurderes at have arvet og
dermed mulighed for at give videre. Først når sikkerheden stiger, viser det sig, om
hingsten giver avlsfremgang. Arvelighedsforskere siger, at vi skal op på 0,7 og
derover for at vi kan begynde at drage konklusioner om hingstens betydning som
avlshingst.
Det vil sige, at et lavt indekstal kombineret med en sikkerhed på mindst 0,7 fortæller
os, at denne hest ikke giver fremgang i avlen, mens et højt indekstal og en høj
sikkerhed fortæller os, at vi her har at gøre med en af de hingste, der har tilført avlen
noget værdifuldt.
Derfor opdeles listerne med hingstenes indekstal i to oversigter, en hvor sikkerheden
er mellem 0,56 og 0,69 og en anden, hvor sikkerheden er på mindst 0,7.

2015-indekstallet på hingste med en sikkerhed
på under 0,7
Der er ca. 350 hingste og vallakker på listen. Vallakkerne er med, fordi de på et
tidspunkt har deltaget i en hingstekåring, nogle med godkendelse til følge andre med
afvisning og evt. senere vallakkåring. Hingstens status ses i kolonnen med ident eller
kåringsnummer. Listen toppes af en vallak, der blev afvist ved en hingstekåring med
7 i helhed for tre år, men senere blev vallakkåret med 9 i eksteriør helhed.
Konklusionen vi kan uddrage af det er, at et højt følindeks er godt, men ikke i sig selv
nogen garanti for at blive avlsgodkendt hingst.
30.05.2016
Birgit

