Zadbaj z nami o zdrowie racic
Schorzenia racic generują znaczne straty w stadach krów mlecznych. Jednocześnie jest to jedna
z najczęstszych przyczyn brakowania krów. Analizy wykonane w kilku europejskich krajach wskazują,
że całkowity koszt pojedynczego przypadku np. wrzodu podeszwy uwzględniający koszty wynikające
z leczenia, strat mleka, wydłużenia okresu międzyciążowego oraz brakowania, to nawet 1300 euro.
Uczestnictwo w projekcie „CGen korekcja” pozwoli ograniczyć występowanie chorób racic w Państwa
stadzie i przełoży się na wyższe zyski uzyskiwane w gospodarstwie. Najszybszym sposobem na dołączenie do projektu jest wypełnienie formularza na stronie www.cgen.pl/korekcja/dolacz.

„CGen korekcja” – projekt realizowany przez Centrum Genetyczne PFHBiPM

• Projekt „CGen korekcja” jest ukierunkowany na poprawę
zdrowotności racic. Genetyczne doskonalenie krajowej
populacji umożliwi hodowcom selekcję zwierząt wyróżniających się większą odpornością na choroby racic, a w efekcie doprowadzi do ograniczenia występowania schorzeń
i zwiększenia zysków uzyskiwanych przez hodowców.
• W ramach projektu opracowana została aplikacja internetowa przeznaczona do rejestrowania wyników korekcji racic.

• Dla zapewnienia jednolitości danych i wysokiej jakości
usług korektorzy uczestniczący w projekcie biorą udział
w regularnych szkoleniach. Lista korektorów biorących
udział w projekcie znajduje się na stronie www.cgen.pl/
korekcja/szkolenia.
•W
 ięcej informacji o projekcie “CGen korekcja” zamieszczono
na stronie www.cgen.pl/korekcja. W razie pytań prosimy
o kontakt pod numerem tel. 732 430 624 i adresem e-mail
korekcja@cgen.pl.

Bezpłatna aplikacja przeznaczona do rejestracji wyników korekcji racic

• Aplikacja „CGen korekcja” to łatwe w obsłudze nowoczesne narzędzie umożliwiające rejestrowanie diagnoz
i działań terapeutycznych w trakcie korekcji racic. Aplikacja
internetowa umożliwia przetwarzanie informacji, a także
skuteczne ich wykorzystanie zarówno przez korektora,
jak i hodowcę.
• W ramach aplikacji możliwy jest dostęp do pełnej historii
zgłoszeń dla poszczególnych zwierząt, a także do zestawień pokorekcyjnych zawierających komplet danych
zarejestrowanych przez korektora.

• Stosowanie aplikacji internetowej do rejestrowania wyników korekcji umożliwi pozyskanie znacznej liczby obserwacji niezbędnych do genetycznego doskonalenia populacji
krajowej pod kątem poprawy zdrowotności racic.
• Korzystanie z aplikacji przez hodowcę i korektora jest
możliwe bezpłatnie po zalogowaniu na indywidualne konto
utworzone po podpisaniu umowy z PFHBiPM.

korekcja@cgen.pl ∙ 732 430 624 ∙ www.cgen.pl/korekcja

Zadbaj z nami o zdrowie racic
Hodowca – kluczowy uczestnik projektu
Umowa hodowcy
z PFHBiPM

• Umowa zawarta pomiędzy hodowcą a PFHBiPM stanowi
podstawę udostępnienia aplikacji „CGen korekcja” i warunkuje prawidłowe jej działanie umożliwiając pobranie
danych z systemu Symlek.
• Hodowca w ramach aplikacji „CGen korekcja” ma dostęp do:
* kompletu informacji zarejestrowanych dla poszczególnych zwierząt. Historia zgłoszeń może stanowić
wsparcie podczas podejmowania decyzji selekcyjnych;
* zestawień pokorekcyjnych. Informacje o statusie zdrowotnym stada pozwalają ocenić prawidłowość żywienia oraz warunki higieniczne ułatwiając podejmowanie
decyzji zarządczych wpływających na zdrowie racic.

Upoważnienie
od hodowcy

• Hodowca decyduje o udostępnieniu informacji o swoich
zwierzętach osobie wykonującej korekcję racic. Hodowca
udziela upoważnienia korektorowi poprzez wypełnienie
załączonego do umowy dokumentu lub poprzez podjęcie
odpowiednich kroków po zalogowaniu się na swoje konto
w aplikacji. W przypadku równoległego korzystania z usług
kilku firm istnieje możliwość nadania kilku upoważnień.
Hodowca w każdej chwili może odwołać upoważnienie dla
firmy korekcyjnej zmieniając jej prawa dostępu w ramach
aplikacji lub kierując pismo na adres Centrum Genetycznego.
• Umowa pomiędzy hodowcą a PFHBiPM wraz z pismem
przewodnim i upoważnieniem dla korektora jest dostępna
pod adresem www.cgen.pl/korekcja/dokumenty.

Korektor racic – kluczowy użytkownik aplikacji
Umowa korektora
z PFHBiPM

Upoważnienie
od hodowcy
• Aplikacja „CGen korekcja” jest udostępniana korektorowi
na podstawie umowy zawartej pomiędzy korektorem
a PFHBiPM. Osoby wykonujące korekcję racic zainteresowane korzystaniem z aplikacji mogą zgłosić się za pomocą
formularza www.cgen.pl/korekcja/dolacz.
• Uzyskanie przez korektora upoważnienia od hodowcy pozwala na dostęp do informacji o zwierzętach z danej obory.
Umożliwia to wyszukanie poszczególnych sztuk na podstawie numeru identyfikacyjnego (kolczykowego lub oborowego), a następnie wprowadzenie informacji o wykonanej
korekcji, rozpoznanych schorzeniach i podjętych działaniach
interwencyjnych (np. założonych opatrunkach).

• W ramach aplikacji „CGen korekcja” korektor ma dostęp
do zgłoszeń archiwalnych. Możliwość wyświetlania historii
wykonanych korekcji oraz zarejestrowanych dla danego
zwierzęcia chorób pozwala na weryfikację skuteczności podjętego leczenia, a także indywidualne podejście
do każdego przypadku.
• Na podstawie wprowadzonych danych korektor może
wygenerować zestawienie pokorekcyjne bezpośrednio
po zakończeniu wizyty. Zawiera ono listę zarejestrowanych zwierząt wraz z kompletem zgłoszeń dotyczących
zdiagnozowanych schorzeń i wykonanych zabiegów.

korekcja@cgen.pl ∙ 732 430 624 ∙ www.cgen.pl/korekcja

