
Punts a 
tractar:

• Responsabilitats del controlador

• Cercador de toros 

• Flux de dades i terminis

• Càrrega dades BHB

• Mostra tissular cròtal oficial

• Seguiment sales de munyir NOVETAT



Responsabilitats del controlador

� Responsables de l’execució de les tasques de control Lleter oficial

Responsabilitats del titular
� Animals del CLL inscrits en el LLG i degudament identificats

� Col·laborar amb els programes d’avaluació genètica

� Realitzar el CLL a totes les reproductores de la seva explotació inscrites en LLG i
en producció

� Comunicar al controlador tota incidència d’altes, baixes, IA, TE, parts, canvis en
horaris de munyida, eixugats i qualsevol dada que es demandi a petició pròpia o
del CCLC. Dades amb suport paper o bé informàtic.

� Altres…



Recollir les dades correctament ens fa més 
àgils i eficients! LLIBRE GENEALÒGIC

� DECLARACIONS DE NAIXEMENT Incidències 
� (un minut pot ser una hora)

� REGISTRE LLG dels animals abans de 4 mesos d’edat:
� Problemes amb el registre
� No entraran avaluació genètica
� Errors identificació

� IDENTIFICACIÓ: número d’estable: NO repeticions, que no es doni l’estable d’un animal 
mort a un altre.
� Pensar a comunicar a la FEFRIC qualsevol modificació d’estable.

� CREUMENT DEL CENS



Iniciem projecte 
registre automàtic

• Gradual i per etapes

• Potenciar declaracions de 
naixement a través fitxer Excel

• Emplenar i revisar correctament 
fitxer Excel de declaracions

• Gestionar-ho tot per 
fefric@fefric.com

Hi guanyarem tots!



Iniciem projecte 
registre automàtic

• Excel…Declaracions de naixement i altes 
LLG

• Instrucció



Declaracions de naixement

FORMAT PAPER

FORMAT DIGITAL



CONTROL LLETER
• AL ENTRAR UNA 1a LACTACIÓ: Especialment en granges noves o animals

comprats o importats a vegades no és la primera (cal mirar l’edat de
l’animal i posar la que correspongui). NOVETAT

• CONTROLS ALTERNS 1M/1T o 2M/2T: En controls alterns 1M/1T o 2M/2T
fer els possibles perquè realment s’alterni cada mes (

• CONTROLS 80KGens trobem a vegades 2, 3, 4 mesos amb el mateix tipus
de control, sense alternar!!) DE LLET: Estar al cas quan un control supera
els 80kg de llet. Abans d’entrar-lo verificar que sigui real: evolució llet
diària.

• CONTROL DE LLET ESTIMATS: evitar l’entrada de varis controls seguits amb 
estimacions ja siguin de llet, greix i proteïna (01), de greix i proteïna (05), 
...



CERCADOR DE TOROS



CERCADOR DE TOROS



CERCADOR DE 
TOROS

• Aquí es pot saber si un toro esta registrat a CONAFE 
o no.

• Si no està registrat anotar a la base de dades la 
casa comercial on es van comprar les dosis entre 
parèntesis al costat del toro, d’aquesta manera  
nosaltres ja podem demanar que es registri aquest 
toro.



Flux de dades Termini: 7 dies!!!!!

GRANJA

• Presa de mostra i 
enviament ALLIC

• Recollida de dades

• Declaracions de 
naixement

• Correcció incidències 
de granja 

� 1-2 dies

ASSOCIACIÓ

• Recepció de resultats 
ALLIC: analítica i BHB

• Càrrega de dades al 
programa de les 
associacions

• Correcció
d’incidències de 
central

• Enviament informes 
ramader

� 1-2 dies

FEFRIC

• Enviament dades

• Correcció dades

� 4-5 dies



Flux de dades Dia 15 de cada mes!

• Enviament mensual de dades a CONAFE: informes SINBAD i altres

• Actualització del SIFRICAT

• IMPORTANT: arreglar les incidències de retorn de la FEFRIC a la base 
de dades dels controladors



Càrrega de dades BHB



Mostra tisular 
cròtal oficial

• Sol·licitud a emplenar

2,48 €



Pinces 35 euros



Mostra 
tissular



Fitxa i seguiment sales de munyir

NOVETAT

OBJECTIUS:

� Informació 
actualitzada

� Estadística



Fitxa explotació



Fitxa explotació



Fitxa explotació



Fitxa explotació



Fitxa explotació



Previsió

• Sistema d’alarmes

• Informe sales de munyir



Moltes gràcies


