RWD

REAL WORLD DATA

Hiszünk az adatokkal alátámasztott döntésekben, ezért építettünk ki egy
adatbázist árutermelő tehenészetekből származó információkból. Ezzel olyan
segítséget adhatunk önnek, amellyel hatékonyabb genetikai döntéseket hozhat.
-Katie Olson, Ph.D, Lead Research Scientist, ABS Research

Mi a Real World Data (RWD )?
®

™

Az ABS REAL WORLD DATA a saját adatbázisunk, amely jelenleg több, mint 20 millió, farmokról begyűjtött valós
adatot tartalmaz, amely folyamatosan bővül. Ebből az adatbázisból fejlesztettek ki olyan új és hatékony
mutatókat, amelyek közvetlenül hatással vannak a gazdaságok termelékenységre és jövedelmezőségére.

Az RWD adatbázisból történt első fejlesztés a TransitionRight besorolás, ami a bikák genetikai potenciáljának
ismeretén keresztül javítja az állományok tranzíciós mutatóit. Ez a folyamatosan frissülő adatok pontosságának és
megbízhatóságának előnyeit kínálja.

Az RWD adatbázis fejlődésével a közeljövőben további új indexek

bevezetése várható, amelyek tovább segíthetik az állományok gazdaságosabb termelését.
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Elvesztegetett idő és pénz a tranzíciós
időszak alatt?
A tranzíciós időszak a legfontosabb egy tehén életében. Az ABS az
első és egyetlen cég, amely egy szabadalmazott genetikai
megoldást kínál a tranzíciós időszak alatt előforduló öröklődő, ellés
utáni anyagcsere rendellenességek problémájára.

TransitionRight. Végre egy genetikai megoldás a
tranzíciós időszak problémáira!
A tranziciós időszak alatti megbetegedések sok időbe és pénzbe kerülnek
önnek, és csökkentik a termelés hatékonyságát. Mivel a megbetegedések
75%-a az ellés utáni 30 napban következik be, és a nagy termelésű tehenek
50%-a érintett 1, ezért ezek nagyban befolyásolják a működést és a
jövedelmezőséget. Nem ritka, hogy évente az állomány több, mint 6%-a
kiesik a tranzíciós időszak problémáinak következtében2. Mostanáig nem volt
lehetséges, hogy genetikai megoldással segítsünk az ellés utáni
problémákon. A TransitinRight-tal célzottan választhat az ABS bikák közül,
hogy javítsa az állomány egészségét a tranzíciós időszak alatt.

A TransitionRight alapja az ABS által
fejlesztett Real World Data®, ami az
ipar legnagyobb adatbázisa.
A valós idejű adatokat az ABS ügyfelek
szolgáltatják a világ minden tájáról.
Több mint 20 millió adatot tartalmaz.
Az állományok átlagos nagysága
1500 tehén.

”Mi nem egyszerűen a hivatalos becsült
tenyészértékeket használjuk fel egy új
indexhez. Az ABS Real World Data
valós termelői adatok által kínál
genetikai megoldást és teremt értéket.”
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Megelőzés

Kezelés

Változtassa meg a megelőzés és a kezelés folyamatát! Használja
a genetika erejét a tehenek egészségének javítására!

TransitionRight™.
Végre egy genetikai megoldás a
tranzíciós időszak problémáira!
Az ABS TransitionRight előnyei

TransitionRight gazdaságossági rangsorolás

Ez a program lehetővé teszi a termelők
számára, hogy tenyésztéssel és genetikai
megoldásokkal megelőzhessék a tranzíciós időszak alatt előforduló költséges
megbetegedéseket.

A bikáknak a tehenek tranzíciós egészségére gyakorolt genetikai
hatása gazdaságilag jelentős, bármekkora állományról is legyen szó.
Egy 5 csillagos bika választásával mintegy 100 dollárt takaríthat meg a
megelőzés vagy a kezelés költségeiből tehenenként minden
laktációban egy átlag 3 csillagos bikához képest.

Javítja a tehenek esélyeit annak érdekében,
hogy a tranzíciós periódusban kevesebb
egészségügyi problémájuk legyen.

Csillagos besorolás

Bikapopuláció
megoszlása

Várható gazdasági
hatás laktációnként
€ megtakarítás

Javítja a működési hatékonyságot.
€ megtakarítás

Átlag

Csökkenti a tranzíciós időszakban lévő
tehenek betegségeinek megelőzéséhez vagy
kezeléséhez kapcsolódó költségeket és növeli
a jövedelmezőséget.

€

€ többletköltség

Alsó

€ többletköltség

Csökkentse a korai anyagcsere-betegségek előfordulását
az ABS TransitionRight 5 csillagos bikáival!
Betegség

Méhgyulladás

Tőgygyulladás

Egyes betegségek költségei

€

Várható előfordulási arány %-os különbségei
az 1 csillagos bikákkal összehasonlítva

Ketózis

Tőgygyulladás
Méhgyulladás
Ketózis

€

€

Egy átlagos 15%-os előfordulási aránynál egy
200 tehenes állomány esetén akár több mint
9072 euró veszteséget jelenthet a produkti-

Keresse az ABS képviselőjét a TransitionRight bikákkal

vitás, kezelési költségek és a selejtezés miatt

kapcsolatban, melyek segíthetnek megelőzni a

egyedül a metritisz esetében.

tranzíciós időszakban lévő tehenek problémáit és javítani
a jövedelmezőséget.

