Ετήσια Συγκεντρωτική Κατάσταση
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1.

Η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου της ΕΦΧΕ όπου

6.

Οι

μέσοι

όροι

ημερήσιας

γαλακτοπαραγωγής.

μπορείτε να απευθύνεστε για ερωτήσεις και παρατηρήσεις.

Παρουσιάζονται τα ακόλουθα αποτελέσματα για όλους τους

2. Το όνομα της Μονάδος ή του διαχειριστή.

ελέγχους γαλακτοπαραγωγής που πραγματοποιήθηκαν κατά το

3. Το έτος στο οποίο αναφέρονται οι παρακάτω πληροφορίες

προηγούμενο έτος: Αριθμός Αγελάδων, ημέρες Γ.Π., ημερήσια

καθώς και η ημερομηνία εκτύπωσης.

γαλακτοπαραγωγή, Λίπος%, Πρωτεΐνη %, Ουρία, ΑΣΚ αγέλης.

4. Μέσοι όροι γαλακτοπαραγωγών 305 ημερών. Οι μέσοι όροι
παρουσιάζονται για ολόκληρη την αγέλη, κατά αριθμό
γαλακτικής περιόδου και κατά εποχή τοκετού (1η περίοδος:
αγελάδες που γεννούν από Αύγουστο - Δεκέμβριο, 2η περίοδος:
αγελάδες που γεννούν από Ιανουάριο - Ιούλιο). Η τελευταία
γραμμή παρουσιάζει τους μέσους όρους όταν η διάρκεια
γαλακτικής περιόδου είναι μικρότερη από 250 ημέρες. Για κάθε
ομάδα παρουσιάζονται, ο αριθμός αγελάδων και οι μέσοι όροι
ηλικίας κατά τον τοκετό (παρουσιάζονται ως "έτος. μήνες"), η
διάρκεια της γαλακτικής περιόδου, η παραγωγή 305 ημερών σε
κιλά Γάλακτος, Λίπος%, Πρωτεΐνη%, Λίπος σε κιλά, Πρωτεΐνης
σε κιλά, το Μεσοδιάστημα Τοκετών (ΜΔΤ)
5. Μέσοι όροι πραγματικών γαλακτοπαραγωγών. Οι μέσοι όροι

παρουσιάζονται για ολόκληρη την αγέλη, κατά αριθμό
γαλακτικής περιόδου και κατά εποχή τοκετού. Η τελευταία
γραμμή παρουσιάζει τους μέσους όρους για διάρκεια γαλακτικής
περιόδου μικρότερη από 250 ημέρες. Σε αυτήν την περίπτωση
αφορά τη μέση διάρκεια γαλακτικής περιόδου, κιλά Γάλακτος,
Λίπος%, Πρωτεΐνη%, κιλά Λίπους, κιλά Πρωτεΐνης της
γαλακτοπαραγωγής, καθώς και το Μεσοδιάστημα Τοκετών ΜΔΤ.
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 Ο Εθνικός Αριθμός Ενωτίου (ο μοναδικός αριθμός που έχει το
Στην περίοδο που αναφέρεται η “Ετήσια Συγκεντρωτική

ζώο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του), τον οποίο μπορείτε να

Κατάσταση”. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ακόλουθων

χρησιμοποιείται όταν έχετε ερωτήσεις για αυτή την αγελάδα.
 Η γενετική σύσταση του ζώου σε ποσοστά%. Παρουσιάζονται

ομάδων:
διάρκεια

τα ποσοστά αίματος των δύο κυρίαρχων φυλών που

γαλακτικής περιόδου μεγαλύτερη από μια ορισμένη τιμή (που

συνθέτουν το ζώο καθώς και το όνομα της μητέρας και του

καθορίζεται από την ΕΦΧΕ > 250ημερών).

πατέρα της αγελάδας.

7.

8.

Οι

Οι

Συμπληρωμένες

Συμπληρωμένες

γαλακτοπαραγωγές

γαλακτοπαραγωγές

με

με

διάρκεια

 Η ημερομηνία γέννησης της αγελάδας.
 Η ημερομηνία τοκετού, η ημερομηνία εισόδου στην Ξηρά

γαλακτικής περιόδου μικρότερη από μια ορισμένη τιμή (που
καθορίζεται από την ΕΦΧΕ < 250ημερών).

Περίοδο, ο αριθμός γαλακτικής περιόδου και η ηλικία κατά

9. Οι γαλακτοπαραγωγές των ζώων που απομακρύνθηκαν από

τον τοκετό.

την Μονάδα.

 Διάρκεια της γαλακτικής περιόδου σε ημέρες.

10. Οι Τρέχουσες γαλακτοπαραγωγές

 Παρουσιάζονται

η

πραγματική

γαλακτοπαραγωγή

και

γαλακτοπαραγωγή 305 ημερών: γάλα σε κιλά, λίπος %,
Για κάθε μια περίπτωση παρουσιάζονται τα παρακάτω

πρωτεΐνη %, κιλά λίπους, κιλά πρωτεΐνης, (λίπος + πρωτεΐνη)

στοιχεία

σε κιλά, μεσοδιάστημα τοκετών, τις ημέρες Ξ.Π. καθώς και

 Ο Κωδικός Εργασίας (σύντομος αριθμός που δίνεται στο ζώο
από τον παραγωγό για χρήση στη μονάδα).

 Το όνομα της αγελάδας
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τον τελευταίο τοκετό και την ημερομηνία απομάκρυνσης.

