
                            
 

 

   

 

Rendimenti i lartë i qumështit dhe koha e gjatë 
e përdorimit përshtaten në një fitnes të mirë! 

 
Përmblodhi: Dr. Gabriele Wetchy, nga Drejtoria e Gjenetika Austri 
 
Qëllimi për mbarështim luan rol në rritjen e kafshëve vitale, të cilat garantojnë një fitim të 

lartë nën kushtet e prodhimit në vijim. Vlerësimi ndërkombëtar i normuar për fitnes përmban 

një gamë informacionesh shumë të rëndësishme ekonomike për kultivuesin. Pavarësisht 

nga sasia e qumështit, edhe fitnesi luan një rol të madh. Në përputhje me kuptimin e saj 

ekonomik, kohëzgjatja e përdorimit paraqet një pjesë të rëndësishme të kësaj fushe duke 

përmbledhur  tiparet e jashtme dhe cilësinë ose shëndetin e gjirit.  

 
Vetëm një lopë e shëndetshme dhe vitale mund të prodhojë qumësht për një kohë të gjatë 

dhe mbi të gjitha me çmim të arsyeshëm. 

 
Sepse seleksionimi i njëanshëm në cilësitë e qumështit është i pamjaftueshëm dhe ka 

pasoja negative seleksionimi në tiparet me të shumta për fitnes, duhet patur kujdes gjatë 

selektimit për mbarsje artificiale të demave të zgjedhur dhe duhen patur pasasysh vlerat për 

mbarështim në fitnes. 

 
Koha e shkurtër e përdorimit të një kafshe nëpërmjet mangësisë së theksuar në eksterior, 

shëndeti, vendi i gjirit ose pjelloria e keqe çojnë në shpenzime të larta për rinovim dhe 

humbje në lekët e qumështit.  

 
Vetëkuptohet, që nëpërmjet kësaj nuk mund të merret përsipër në menaxhim i 

pamjaftueshëm në ushqim, qëndrim dhe në vëzhgimet mbi kafshën dhe të programeve të 

pjellorisë në vlerat e mbarështimit ( d.m.th me një mesatare në predispozitën e pasardhësve 

tek kafshët).  

 
Sperma e racave ( Rehard, Reiner, Zaradi dhe Vin- Ros ) , e cila është tani në dispozicion, 

tregon, që rendimenti i lartë i  qumështit dhe jetëgjatësia përshtaten me njëri- tjetrin. Të 

gjitha racat e kanë origjinën nga familje lopësh  shumë vitale, jetëgjata dhe shumë të afta 

për të prodhuar qumësht. 

 

REHARD 
 
Rehard- i është një djalë report dhe nga e ëma e ka origjinën nga Hardin dhe Pamaxlinie. 

Ky lloj demi pret për momentin mbarëzimin e ri të të gjithë demave. Mështjerrat me xhiro të 

lartë, tipike mbimesatare dhe me shumë yndyrë me gjirin me maja janë bazat më të mira, që 



                            
 

 

   

janë tipike për këtë dem. Nëna e tij është një ndër lopët më të mira ndër 100.000 të 

gjenetikës NÖ dhe mbas lindjes së dhjetë të viçit ndodhet në gjendjen më të mirë, çka është 

karakteristike për gjirin e këtyre lopëve. Demi është i përshtatshëm edhe për dëshminë e 

viçave të njomë femra.  

 

REINER   
 
Ky djalë Romen e ka origjinën nga rradhët e lopëve më të mira dhe ka gjak Streif dhe 

Prefekt. Vëllai i tij Rocket, i cili rrjedh nga e njëjta transfertë embrionesh, futet në përdorim 

në të njëjtën zonë  evropiane të mbarëzimit të gjedhit dhe kanë ndërzimin si synim të caktuar 

Tri motrat, të cilat e kanë origjinën nga e njëjta transfertë embrionesh dhe japin 12.000 l 

qumësht a më shumë. 

Motra më e njohur e Reiners- it ishte Landessiegerin. Gjysmëmotra e saj, një vajzë nga 

Malf- et, është nëna e trashëgimtarit të ri evropian Top, i cili quhet Wal.  

Bijat e REINER jane trashegimtare me exterior perfekt, teper korrekt, me rendimente shume 

te larta ne qumesht, meshqerra aktive dhe vitale edhe ne moshe te avancuar. Krahas 

vlerave te rendimentit te larte te qumeshtit, spikasin dhe vlerat e larta te koeficentit te 

seleksionimit dhe vecanerisht numri optimal i qelizave somatike.  

Gjiri i pozicionuar mire per rendimente te larta te qumeshtit. Edhe REINER mund te perdoret 

shume mire per inseminimin e  meshqerrave, per shkak te lindjeve te lehta qe rezulton. 

 

ZARADI 
 
Zaradi mund të tregojë mbarsje të shumta në fushën e mbarështimit në NÖ dhe motrat e tij 

ndodhen në të gjitha zonat e vendit. Nga shitjet e viçave të mbarështuar në NÖ motrat e tij 

janë pyetur më shumë. Zaradi ka gjak ZAX- ZEUS dhe HAXL nga i ati dhe nga nëna RADI 

dhe HETRO. Doli që nëna e tij ishte një lopë me aftësi të përhershme. Vajzat Zaradi janë 

mëshqerra me ngjyrë të çelët, mesatarisht të yndyrshme, të pëlqyeshme pa mangësi, që ia 

vlejnë t´i përmendësh. Me gjirin e tyre në funksion, ato dëshmojnë për një siguri aftësie.  

 

VIN- ROS 
 
Vin- Ros është një djalë Pete Rose nga një bijë Vin- Ros e pasur me albumina. Rezistenca, 

shëndeti dhe pjelloria çojnë në aftësi të përhershme mbimesatare.Vajzat Vin- Ros janë 

homogjene,    me shtat të shkurtër, kanë sasi të madhe yndyrnash me bazë korrekte. Gjinjtë 

janë të lartë, të tendosur dhe korrektë.                       

 

   

 



                            
 

 

   

DIONIS  

 
Dionis shfaq nje pjekuri te vonshme, me konture te mire-zhvilluara te exteriorit, tip i 

kombinuar, lope korrekte me gji te mire-formuar dhe te qendrueshem. 

Vecanerisht interesant per kete dem jane linjat e tij te vecanta dhe lindjet e lehta. 

Dionisi eshte me vlerat e tij te koeficentit te seleksionimit mbi mesataret  e populacionit. 

Trashegimtaret e DIONISIT vertetojne vlera te shtesave  ditore shume te larta. 

 

RESS  
 
Ress eshte nder trashegimtaret me te njohur dhe me te perhapur te populacionit te 

Fleckvieh ne Europe. Ress eshte nje nga individet elite qe trashegon kombinimin e tipareve 

exterior kompakt dhe rendiment i larte qumeshti. Edhe ky individ pershtatet shume mire per 

inseminimin e meshqerrave per hir te lehtesise ne lindje. Nga Ress ekzistojne nderkohe 

7.266 bija ne prodhim . 

 
WAL  

 
Wal eshte nje nga trashegimtaret e famijes se famshme te lopeve, nga e cila rrjedhin dhe 

Reiner, Rocket. Ai trashegon exterior mesatar, nga forma dhe tiparet e thundrave ai rezulton 

me lope me exterior shume korrekt, me gji te pozicionuar perfekt.Eshte e vertetuar ne rrang 

nderkombetar konstitucioni robust i bijave te tij, te cilat edhe ne laktacionet e vona nuk 

tregojne shenja konsumimi. 

 

PRELUDE:  

 
Bijat e preludit dallohen vecanerisht per rendimente shume te larta qumeshti, per kafshe 

trupmedha, edhe tipare perfekte te gjirit. Gjeresia vecanerisht e pjeses se prapme te gjirit , 

vendosja korrekte e thithave, perfeksionojne karakterin e ketij individi. 

 

PETER PAN:     
 
Peter Pan u ble si viç ne fermen Ostenried ne Germani dhe rrjedh nga nje nga bijat e 

famshme te VINOS contessa, e cila ne expozita te ndryshme eshte vleresuar me cmimet te 

fituesit te Bundeland-it. Bijat e Peter Pan-it, vertetojne mbi te gjitha ritme shume te shpejta te 

rritjes, vithe korrekte. Ne tiparin e gjirit bijat e tij vertetojne ndertim kompakt te gjirit, shume te 

zhvilluar dhe me thitha te shkurtra. 

 

 



                            
 

 

   

ENDOR (ENSIGN/ VINOS)  

Bijat e Ensign paraqiten me nje exterior teper korrekt, te gjere, tipi i mirefillte per qumesht. 

Endor trashegon vecanerisht tiparin e permiresimit te gjirit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objektivi i përmirësimit racor 

Exteriori funksional 

Korrniza – Muskukimi – Fundamenti - Gjiri 

Vlera e Indeksit të pergjithshem 

Indeksi 

i Qumeshtit 

Indeksi i mishit Vlera e fitnesit Mjelshmeria 

                  sasia 

       e yndyrës 

                  Sasia 

                  proteines 

Shtesa ditore netto 

Pjesa e mishit 

Kategoria tregetare 

Lehtesia ne lindje Lindje te ngordhura 

Jetgjatesia ne shfrytezim Nr. i qelizave somatike 

Persistenza Pjelloria 


