Σωματικά Κύτταρα/Ατομικά
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1. Η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου της ΕΦΧΕ όπου

8. Ημέρες σε γαλακτοπαραγωγή στην τρέχουσα γαλακτική περίοδο

μπορείτε να απευθύνεστε για ερωτήσεις και παρατηρήσεις.

κατά τον έλεγχο.

2. Το όνομα και η διεύθυνση του παραγωγού.

9. Ημερήσια γαλακτοπαραγωγή κατά τον τελευταίο έλεγχο..

3. Η ημερομηνία που τυπώθηκε η έκθεση, το σύνολο των ζώων

10. Ο Αριθμός των Σωματικών Κυττάρων (ΑΣΚ) κατά τους

και η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος

προηγούμενους επτά ελέγχους γαλακτοπαραγωγής στη μονάδα. Με *

γαλακτοπαραγωγής στη μονάδα.

εμφανίζονται οι τιμές που ξεπερνούν μια ορισμένη τιμή (400.000,

4. Ο τρόπος με τον οποίο ταξινομούνται οι αγελάδες. Οι

παράμετρος που καθορίζεται από την ΕΦΧΕ.)

αγελάδες μπορούν να ταξινομηθούν με διάφορους τρόπους,

11. Πόσες φορές κατά τη διάρκεια των προηγούμενων (7) επτά ελέγχων

ανάλογα με την προτίμηση του παραγωγού.

γαλακτοπαραγωγής ο Αριθμός των Σωματικών Κυττάρων ήταν

Οι επιλογές είναι:

μεγαλύτερος από μια ορισμένη τιμή (400.000, παράμετρος που

Ο Εθνικός Αριθμός Ενωτίου (ο μοναδικός αριθμός που έχει το ζώο σε

καθορίζεται από την ΕΦΧΕ.). Στην δεύτερη γραμμή εμφανίζονται

όλη τη διάρκεια της ζωής του)

πόσες φορές κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Γ.Π. ο Αριθμός των

Ο Κωδικός Εργασίας (ο σύντομος αριθμός που δίνεται στο ζώο από

Σωματικών Κυττάρων ήταν μεγαλύτερος από μια ορισμένη τιμή (

τον παραγωγό για χρήση στη μονάδα)

καθώς και το σύνολο των ελέγχων στην τρέχουσα Γ.Π.)

-

Το όνομα του ζώου

12. Χώρος για τις παρατηρήσεις του παραγωγού / διαχειριστή της

-

Η ηλικία του ζώου

μονάδας.

-

5. Ο Κωδικός Εργασίας (σύντομος αριθμός που δίνεται στο ζώο από
τον παραγωγό για χρήση στη μονάδα).
6. Ο Εθνικός Αριθμός Ενωτίου (ο μοναδικός αριθμός που έχει το ζώο
σε όλη τη διάρκεια της ζωής του), τον οποίο μπορείτε να
χρησιμοποιείται όταν έχετε ερωτήσεις για αυτή την αγελάδα
7. Η γαλακτική περίοδος της κάθε αγελάδας κατά τον έλεγχο.

