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Orientation raciale dans les calculs des index de synthèse

IFNAIS CRsev pour ISEVR

MERPsev pour IVMAT


DMsev DSsev

Maintien Progrès

maximum


Progrès 
maximum

Progrès induit

(=50% du

maximum)


La "synthèse unique" I.S.U. est constituée de la valeur IVMAT ou par défaut
de la valeur ISEVR. Ces index de synthèse résultent de l'orientation de la race
et des objectifs de sélection définis au sein de France Limousin Sélection pour
répondre aux besoins des filières françaises de production de viande.

Ultérieurement, cette I.S.U. sera enrichie d'autres données non indexées.

SNP : ING066907

R. Reconnu Veaux Sevrés 122

89
CD 0.64

CACO:0.69

kg 0.78 pts 0.72 pts 0.79 kg 0.45

113
40.9

€
CD

0.52

FR 81196410



EARL DE BRENAS

BRENAS
81490 NOAILHAC

FR 81196410

EARL DE BRENAS
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7816 MILLENIUM FR 8160057816 34

26.09.2016
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Orientation raciale dans les calculs des index de synthèse

IFNAIS CRsev pour ISEVR

MERPsev pour IVMAT


DMsev DSsev

Maintien Progrès

maximum


Progrès 
maximum

Progrès induit

(=50% du

maximum)


La "synthèse unique" I.S.U. est constituée de la valeur IVMAT ou par défaut
de la valeur ISEVR. Ces index de synthèse résultent de l'orientation de la race
et des objectifs de sélection définis au sein de France Limousin Sélection pour
répondre aux besoins des filières françaises de production de viande.

Ultérieurement, cette I.S.U. sera enrichie d'autres données non indexées.
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R. Reconnu Veaux Sevrés 120
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GAEC AUCOMTE PERE ET FILS
MARGOT
87160 ARNAC LA POSTE

2687 MUFFY FR 8701042687 34

14.09.2016
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Orientation raciale dans les calculs des index de synthèse

IFNAIS CRsev pour ISEVR

MERPsev pour IVMAT


DMsev DSsev

Maintien Progrès

maximum


Progrès 
maximum

Progrès induit

(=50% du

maximum)


La "synthèse unique" I.S.U. est constituée de la valeur IVMAT ou par défaut
de la valeur ISEVR. Ces index de synthèse résultent de l'orientation de la race
et des objectifs de sélection définis au sein de France Limousin Sélection pour
répondre aux besoins des filières françaises de production de viande.

Ultérieurement, cette I.S.U. sera enrichie d'autres données non indexées.
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ΠΟΥΡ ΛΙΡΕ ΛΑ ΦΙΧΗΕ ΙΝ∆ΙςΙ∆ΥΕΛΛΕ ΤΑΥΡΕΑΥ
ςαλευρ γντιθυε συρ περφορµανχεσ εν φερµε (ινδεξατιον ΙΒΟςΑΛ)

Αυ σεϖραγε, χεσ ϖαλευρσ τραδυισεντ λε νιϖεαυ γντιθυε δε ϖοτρε ταυρεαυ εξπριµ εν χαρτ ◊ λα βασε δε 
ρφρενχε ραχιαλε, θυι εστ χονστιτυε δεσ ϖεαυξ δε ραχε πυρε χοντρλσ συρ τουσ λεσ χαραχτρεσ λορσ δεσ 5 
δερνιρεσ χαµπαγνεσ. 
Ελλεσ σοντ εξπριµεσ εν ϖαλευρ πηψσιθυε δυ χαραχτρε (κγ ου ποιντσ) ετ/ου εν ϖαλευρ στανδαρδισε (1), 
ο 100 ποιντσ ρεπρσεντεντ λα βασε δε ρφρενχε.

Λα µοιτι δε χετ χαρτ εστ τρανσµισ ◊ σεσ δεσχενδαντσ.

ςοτρε ταυρεαυ εστ ϖαλυ ϕυσθυ�αυ σεϖραγε συρ 5 απτιτυδεσ λµενταιρεσ :

Λα Φαχιλιτ δε ΝΑΙσσανχε (ΙΦΝΑΙΣ) τραδυιτ λ�απτιτυδε δυ ϖεαυ ◊ νατρε φαχιλεµεντ. Ιλ πρενδ εν 
χοµπτε λε ποιδσ δυ ϖεαυ ετ λα χοµποσαντε διρεχτε δεσ χονδιτιονσ δε ναισσανχε : πλυσ υν ταυρεαυ 
προδυιτ δεσ ϖεαυξ λουρδσ θυι ναισσεντ διφ�χιλεµεντ, πλυσ σον ινδεξ φαχιλιτ δε ναισσανχε εστ 
µαυϖαισ (ϖαλευρ ρελατιϖε ινφριευρε ◊ 100).
Λε ποτεντιελ δε ΧΡοισσανχε (ΧΡσεϖ) θυι τραδυιτ λε ποτεντιελ δε χροισσανχε ϕυσθυ�αυ σεϖραγε 
(εξπριµ εν ϖαλευρ πηψσιθυε εν κγ δε ποιδσ δε ϖεαυξ ◊ 210 ϕουρσ.
Λε ∆ϖελοππεµεντ Μυσχυλαιρε (∆Μσεϖ) ετ λε ∆ϖελοππεµεντ Σθυελεττιθυε (∆Σσεϖ) αυ 
σεϖραγε θυι χαραχτρισεντ λα µορπηολογιε δεσ ανιµαυξ.
Λα Φινεσσε δ�ΟΣ (ΦΟΣσεϖ) θυι εστ υν ινδιχατευρ δε λα �νεσσε δυ σθυελεττε ετ ινδιρεχτεµεντ δυ 
ρενδεµεντ. Πλυσ λεσ χανονσ σοντ �νσ πλυσ λα ϖαλευρ δε λ�ινδεξ ΦΟΣσεϖ εστ λεϖε.

Υν Ινδεξ σψντητιθυε αυ ΣΕςΡαγε (ΙΣΕςΡ). Χετ ινδεξ χοµβινε συιϖαντ δεσ πονδρατιονσ αππροπριεσ 
λεσ ϖαλευρσ γντιθυεσ διρεχτεσ (ΙΦΝΑΙΣ, ΧΡσεϖ, ∆Μσεϖ, ∆Σσεϖ). Ιλ τραδυιτ λεσ οριεντατιονσ ραχιαλεσ δ�νιεσ 
παρ λ�ΟΣ πουρ οβτενιρ υν οπτιµυµ δε χροισσανχε ετ δε χονφορµατιον αυ σεϖραγε. Λ�ΙΣΕςΡ σερτ δε βασε ◊ 
λα δτερµινατιον δεσ θυαλι�χατιονσ αδυλτεσ.

Φιγυρεντ αυσσι συρ χεττε �χηε λεσ 19 ποστεσ δε ποινταγε αυ σεϖραγε. Λα ϖαλευρ γντιθυε δε ϖοτρε ταυρεαυ 
πουρ χεσ ποστεσ εστ εξπριµε σουσ φορµε δε σψµβολεσ (δε +++ ◊ −−−).

∆ε πλυσ, σι ϖοτρε ταυρεαυ α αυ µοινσ 15 �λλεσ εν προδυχτιον ετ 25 πετιτσ προδυιτσ, ιλ εστ αυσσι χοννυ συρ :
Λ�Απτιτυδε αυ ςλαγε (Αςελ) θυι τραδυιτ λ�απτιτυδε δεσ �λλεσ δυ ταυρεαυ ◊ ϖλερ φαχιλεµεντ. Ιλ τιεντ 
χοµπτε δε λ�εφφετ µατερνελ συρ λα νοτε δε διφ�χυλτ δε ϖλαγε.
Λ�Απτιτυδε ◊ λ�ΑΛλαιτεµεντ (ΑΛαιτ) θυι χαραχτρισε λε ποτεντιελ λαιτιερ τρανσµισ ετ λε χοµπορτεµεντ 
µατερνελ. Χελλε−χι εστ τραδυιτε εν κγ δε ποιδσ δε ϖεαυξ ◊ 210 ϕουρσ.
Λ�ινχιδενχε µατερνελλε συρ λε ποιδσ αυ σεϖραγε δυ ϖεαυ (ΜΕΡΠσεϖ) θυι εξπριµε λεσ απτιτυδεσ δε λα 
µρε µεσυρεσ παρ λα χροισσανχε δυ ϖεαυ. Χετ ινδεξ χοµβινε λεσ χαπαχιτσ δε χροισσανχε (ΧΡσεϖ : εφφετ 
διρεχτ) ετ λα ϖαλευρ δ�Αλλαιτεµεντ (ΑΛαιτ : εφφετ µατερνελ).

Υν Ινδεξ σψντητιθυε δε ςαλευρ ΜΑΤερνελλε (ΙςΜΑΤ). Χετ ινδεξ χοµβινε συιϖαντ δεσ πονδρατιονσ 
αππροπριεσ λεσ ϖαλευρσ γντιθυεσ διρεχτεσ (ΙΦΝΑΙΣ, ΧΡσεϖ, ∆Μσεϖ, ∆Σσεϖ) ετ λεσ εφφετσ µατερνελσ (ΑΛαιτ, 
Αςελ). Ιλ τραδυιτ λ�απτιτυδε δυ ταυρεαυ ◊ προδυιρε δεσ ρεπροδυχτριχεσ χορρεσπονδαντ αυξ οριεντατιονσ ραχιαλεσ 
δ�νιεσ παρ λ�Οργανισµε δε Σλεχτιον.

ςοτρε ταυρεαυ πευτ αυσσι τρε ϖαλυ συρ 11 ινδεξ ποστ−σεϖραγε :

Υν ινδεξ χαπαχιτ δε ΧΡοισσανχε ποστ−σεϖραγε εν φερµε (ΧΡπσφ), θυι τραδυιτ λ�απτιτυδε αυ 
γαιν δε ποιδσ, δυ σεϖραγε ◊ λ�γε δε 2 ανσ, πουρ υνε προδυχτιον δε γνισσεσ.
5 χαραχτρεσ αππρχιεσ ◊ παρτιρ δυ ποινταγε δε λα µορπηολογιε ποστ−σεϖραγε εν φερµε δεσ 
γνισσεσ : ∆Μπσφ (∆ϖελοππεµεντ Μυσχυλαιρε), ∆Σπσφ (∆ϖελοππεµεντ Σθυελεττιθυε), ΦΟΣπσφ 
(Φινεσσε δ�ΟΣ), ΑΦπσφ (Απτιτυδεσ Φονχτιοννελλεσ), ΒΑΣπσφ (Βασσιν).
Λα δ�νιτιον δε χεσ ινδεξ ρσυλτε δ�υν χηοιξ εφφεχτυ παρ λ�Οργανισµε δε Σλεχτιον.

ΡΙΑΠγεφ : Ρυσσιτε ◊ λ�ΙΑ πρεµιρε δεσ γνισσεσ, θυι τραδυιτ λ�απτιτυδε δεσ γνισσεσ ◊ τρε 
φχονδεσ ◊ λα 1ρε ΙΑ ετ ◊ χονδυιρε λα γεστατιον ◊ σον τερµε (περφορµανχε : ρυσσιτε αυ ϖλαγε 
συρ ΙΑ πρεµιρε) ;
ΕΦΧΑΡ : Εφ�χαχιτ δε χαρριρε. Χ�εστ λ�απτιτυδε δεσ φεµελλεσ ◊ ασσυρερ λευρ φονχτιον δε 
ρεπροδυχτιον (περφορµανχε : νβ δε ϖλαγεσ ◊ 6,5 ανσ αϖεχ πρδιχτιον πουρ χαρριρεσ ινχοµπλτεσ 
ου νον τερµινεσ) ;

ΙΧΡΧϕβφ : Ινδεξ δε σψντησε ποτεντιελ δε ΧΡοισσανχε εν Χαρχασσε, χορρεσπονδ ◊ λα  
χροισσανχε εστιµε ◊ παρτιρ δυ ποιδσ δε χαρχασσε ετ δε λ�γε δ�αβατταγε δε ↔ ϕβφ ≈ µλεσ ;

ΧΟΝΦϕβφ : Ινδεξ ΧΟΝΦορµατιον χαρχασσε, ϖαλευρ γντιθυε εστιµε ◊ παρτιρ δυ 
χλασσεµεντ χοµµερχιαλ (ΕΥΡΟΠ) δεσ χαρχασσεσ δε ϕευνεσ βοϖινσ µλεσ. 

ΙΑΒϕβφ : Ινδεξ δε σψντησε Απτιτυδεσ Βουχηρεσ συρ λα προδυχτιον δε ϕευνεσ βοϖινσ 
εν φερµε. Ιλ χοµβινε λε ποιδσ δε χαρχασσε, λ�γε ◊ λ�αβατταγε ετ λα χονφορµατιον δε 
χαρχασσε δε σορτε ◊ χε θυε λα µαργε χονοµιθυε βρυτε δε λ�λεϖαγε σοιτ µαξιµυµ συρ 
χεττε προδυχτιον.

Χηαχυν δε χεσ ινδεξ ποσσδε υνε πρχισιον µεσυρε παρ υν Χ∆ (χοεφ�χιεντ δε 
δτερµινατιον) θυι ϖαριε δε 0 ◊ 1. Πλυσ χεττε ϖαλευρ εστ προχηε δε 1, πλυσ λα ϖαλευρ 
γντιθυε δυ ταυρεαυ εστ χοννυε αϖεχ πρχισιον. υνε �χηε ταυρεαυ ν�εστ διτε θυε πουρ 
δεσ ταυρεαυξ θυι οντ 25 προδυιτσ χοντρλσ αυ σεϖραγε ετ υν Χ∆ ΙΣΕςΡ !0,50.

Λεσ νορµεσ δε πυβλιχατιον δεσ ινδεξ ΙΒΟςΑΛ ποστ σεϖραγε σοντ λεσ συιϖαντεσ :

ΧΡπσφ : λε ταυρεαυ δοιτ δισποσερ δ�αυ µοινσ 15 �λλεσ αϖεχ ΠΑΤ18 ετ/ου 24 µοισ πρισ εν 
χοµπτε δανσ λ�ινδεξατιον ετ αϖοιρ υν Χ∆ !0,50.

∆Μπσφ, ∆Σπσφ, ΦΟΣπσφ, ΑΦπσφ, ΒΑΣπσφ : λε ταυρεαυ δοιτ τρε χοννυ συρ υν µινιµυµ δε 15 
�λλεσ ποιντεσ πουρ τουσ λεσ χαραχτρεσ αϖεχ λε Χ∆ ∆Μπσφ ετ Χ∆ ∆Σπσφ !0,50.

ΡΙΑΠγεφ : λε ταυρεαυ δοιτ τρε χοννυ συρ υν µινιµυµ δε 35 �λλεσ αϖεχ λε Χ∆ !0,30.

ΕΦΧΑΡ : λε ταυρεαυ δοιτ τρε χοννυ συρ υν µινιµυµ δε 25 �λλεσ αϖεχ λε Χ∆ !0,30.

ΙΧΡΧϕβφ, ΧΟΝΦϕβφ ετ ΙΑΒϕβφ : λε ταυρεαυ δοιτ δισποσερ δ�αυ µοινσ 25 ϕευνεσ βοϖινσ µλεσ 
δοντ λεσ 3 περφορµανχεσ δ�αβατταγε σοντ πρισεσ εν χονσιδρατιον ετ δ�υν Χ∆ ΙΑΒϕβφ ! 0,50.

Λε νιϖεαυ γντιθυε δεσ ταυρεαυξ παρ ραππορτ ◊ λα βασε δε ρφρενχε1 

εστ λε συιϖαντ : (ΙΣΕςΡ/ΙςΜΑΤ/ΙΑΒϕβφ)

15 % δεσ ταυρεαυξ τρσ βονσ ινδεξ

15 % δεσ ταυρεαυξ βονσ ινδεξ

20 % δεσ ταυρεαυξ ινδεξ µοψενσ

20 % δεσ ταυρεαυξ ινδεξ µοψενσ

15 % δεσ ταυρεαυξ ινδεξ µδιοχρεσ

15 % δεσ ταυρεαυξ ινδεξ τρσ µδιοχρεσ

108
104

100

96

92

Θυαλιτ δε λα χοννεξιον

Χε ταβλεαυ δχριτ λ�υτιλισατιον δυ ταυρεαυ : ιλ δοννε λε νοµβρε δε τρουπεαυξ ετ λε νοµβρε δε 
χαµπαγνεσ δανσ ετ πενδαντ λεσθυελσ ιλ α τ υτιλισ, λε τοταλ δε σεσ προδυιτσ χοντρλσ συρ λε Π210, 
ετ παρµι ευξ, λε νοµβρε δε προδυιτσ ↔ χοννεχτσ ≈.
Υν ϖεαυ εστ δχλαρ ↔ χοννεχτ ≈ σ�ιλ εστ ν ετ χοντρλ αυ χουρσ δ�υνε χαµαπγνε ↔ χοννεχτε ≈ 
δυ τρουπεαυ.
Λα θυαλιτ δεσ λιενσ γντιθυεσ εντρε υν τρουπεαυ ετ λεσ αυτρεσ τρουπεαυξ χοννεχτσ εστ εστιµε 
παρ χαλχυλ συρ λε Π210 εν ιντγραντ τουτεσ λεσ ρελατιονσ δε παρεντσ. Χε χαλχυλ περµετ δ�οβτενιρ 
υν χοεφ�χιεντ, λε ΧΑΧΟ (χριτρε δ�αδµισσιον αυ ρανγ δεσ τρουπεαυξ χοννεχτσ), θυι ϖαριε δε 0 
(τρουπεαυ νον χοννεχτ) ◊ 1 (τρουπεαυ τρσ βιεν χοννεχτ). Χε χριτρε εστ ασσοχι αυ τρουπεαυ 
πουρ λεθυελ ιλ α τ χαλχυλ. Υν τρουπεαυ εστ χονσιδρ χοµµε χοννεχτ συρ λεσ 5 δερνιρεσ 
χαµπαγνεσ σι σον ΧΑΧΟ εστ συπριευρ ου γαλ ◊ 0.40.
Εν χοµπλµεντ, ετ πουρ φαχιλιτερ λα µισε εν πλαχε δε λα χοννεξιον συρ λε τερραιν, λεσ τρουπεαυξ θυι 
συρ υνε χαµπαγνε ποσσδεντ 5 προδυιτσ δε ταυρεαυξ ↔ χοννεχτευρσ ≈ (ταυρεαυξ ΙΑ λαργεµεντ 
υτιλισσ � γνραλεµεντ αυ µοινσ 100 προδυιτσ δανσ 30 τρουπεαυξ αυ χουρσ δεσ 5 δερνιρεσ 
χαµπαγνεσ).
Πουρ χηαθυε χαραχτρε λα χοννεξιον εστ χονσιδρε χοµµε συφ�σαντε σι λε ταυρεαυ ϖαλυ α ευ αυ 
µοινσ 10 προδυιτσ ου πετιτσ−προδυιτσ χοννεχτσ.

(1) πουρ λεσ απτιτυδεσ λµενταιρεσ λα στανδαρδισατιον σ�εφφεχτυε εν χαρτ τψπε γντιθυε (αϖεχ 10 ποιντσ θυι σοντ γαυξ ◊ 1 χαρτ τψπε γντιθυε δυ χαραχτρε). Αλορσ θυε πουρ λεσ ινδεξ δε σψντησε, ον στανδαρδισε εν χαρτ τψπε δ�ινδεξ ο παρ 
χονστρυχτιον 8 ποιντσ χορρεσπονδεντ ◊ 1 χαρτ τψπε.


