
 

 

 

 

 

 

1.  Η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου της ΕΦΧΕ όπου 

μπορείτε να απευθύνεστε για ερωτήσεις και παρατηρήσεις.  

2.  Το όνομα και η διεύθυνση του παραγωγού.  

3. Η ημερομηνία που τυπώθηκε η έκθεση και η ημερομηνία κατά 

την οποία πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος γαλακτοπαραγωγής στη 

μονάδα.  

4. Αγελάδες που πρέπει να εισαχθούν στην Ξηρά Περίοδο. 

Αναφέρονται η προτεινόμενη ημερομηνία εισόδου στην Ξηρά 

Περίοδο (60 ημέρες πριν τον αναμενόμενο τοκετό) και η 

αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού (275 ημέρες από την Τ.Σ.). 

7. Μοσχίδες που πρέπει να γονιμοποιηθούν. Η προτεινόμενη 

ημερομηνία γονιμοποίησης της μοσχίδας βασίζεται στην 

ελάχιστη ηλικία που πρέπει να έχει το ζώο για να γίνει η πρώτη 

γονιμοποίηση (παράμετρος του συστήματος που καθορίζεται 

από την ΕΦΧΕ δλδ από 13μηνών έως 26μηνών). Ακολουθεί το 

όνομα του πατέρα της μοσχίδας.  

8. Αγελάδες που πρέπει να γονιμοποιηθούν. Η προτεινόμενη 

ημερομηνία για την πρώτη οχεία μετά από τον τοκετό 

(παράμετρος του συστήματος που καθορίζεται από την ΕΦΧΕ 

δλδ 35ημέρες από τον τοκετό, ενώ για επανάληψη από την 
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Τεχνικό εγχειρίδιο Πληροφοριακού Συστήματος - Ιώ 

Σημείωση: Η αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού όταν πρόκειται 

για μεταφορά εμβρύων, προκύπτει από την ημερομηνία της 

εμβρυομεταφοράς συν τη διάρκεια εγκυμοσύνης μείον τη μέση 

ηλικία των εμβρύων κατά την εμφύτευση.  

5. Μοσχίδες που αναμένεται να γεννήσουν. Παρουσιάζεται η 

αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού τοκετού (ημερομηνία ΤΣ 

συν 275 ημέρες). Ακολουθεί ο πατέρας της εγκυμοσύνης 

(θεωρείται ο ταύρος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η 

τελευταία σπερματέγχυση).  

6. Οι αγελάδες που αναμένεται να γεννήσουν. Παρουσιάζεται η 

αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού τοκετού (ημερομηνία ΤΣ 

συν 275 ημέρες). 

 

επομένη ημέρα του ελέγχου ενώ σε περίπτωση αποβολής μετά 

από 19ημέρες). Η ημερομηνία του τελευταίου τοκετού της 

αγελάδας. Η ηλικία της αγελάδας στον τελευταίο τοκετό 

παρουσιάζεται ως "έτος. μήνας "(π.χ. 2.10 σημαίνει 2 έτη 10 

μήνες). Ο αριθμός γαλακτικής περιόδου κατά την τρέχουσα 

γαλακτοπαραγωγή. Ο πατέρας της αγελάδας.  

9. Μοσχίδες στις οποίες πρέπει να γίνει έλεγχος εγκυμοσύνης. Η 

ημερομηνία τελευταίας σπερματέγχυσης της μοσχίδας και η 

προτεινόμενη ημερομηνία ελέγχου εγκυμοσύνης. Η 

προτεινόμενη ημερομηνία ελέγχου εγκυμοσύνης είναι βασισμένη 

στην ημερομηνία τελευταίας σπερματέγχυσης συν έναν σταθερό 

αριθμό ημερών (παράμετρος του συστήματος που καθορίζεται 

από την ΕΦΧΕ δλδ 35ημέρες από την τελευταία σπερματέγχυση).  

10. Αγελάδες στις οποίες πρέπει να γίνει έλεγχος εγκυμοσύνης. Η 

ημερομηνία τελευταίας σπερματέγχυσης της αγελάδας και η 

προτεινόμενη ημερομηνία ελέγχου εγκυμοσύνης. Η 

προτεινόμενη ημερομηνία ελέγχου εγκυμοσύνης είναι βασισμένη 

στην ημερομηνία τελευταίας σπερματέγχυσης συν έναν σταθερό 

αριθμό ημερών (παράμετρος του συστήματος που καθορίζεται 

από την ΕΦΧΕ δλδ 35ημέρες από την τελευταία σπερματέγχυση).  
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