
Taxa de prenhez

Exemplo

Período: a01/07/11 31/12/11 Taxa de concepção: 33,00% Setor: Principal
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1 17/07/11 06/08/11 345 3 1 2 347 202 58,21 220 64 2 29,36 17,09

2 07/08/11 27/08/11 347 4 1 3 350 159 45,43 165 57 3 35,19 15,99

3 28/08/11 17/09/11 336 2 1 1 337 152 45,10 158 61 1 38,85 17,52

4 18/09/11 08/10/11 329 1 0 1 330 233 70,61 250 59 4 23,98 16,93

5 09/10/11 29/10/11 317 0 0 0 317 98 30,91 102 44 1 43,56 13,46

6 30/10/11 19/11/11 301 0 0 0 301 171 56,81 189 51 5 27,72 15,75

7 20/11/11 10/12/11 295 1 0 1 296 213 71,96 233 82 12 37,10 26,70

8 11/12/11 31/12/11 228 5 2 3 231 134 58,01 146 49 5 34,75 20,16

Totais 1362 1463 467 33- - - - - 54,28 32,66 17,73
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Período:
  Ordem: número de períodos gerados a cada 21 dias, formados automaticamente pelo sistema, em função do período
informado para a emissão do relatório. Os períodos são ordenados do mais antigo para o mais recente..
  Período: o sistema faz períodos de 21 em 21 dias, iniciando da data final para inicial. Não será considerado período que
não completar os 21 dias, neste caso o sistema fará um período de 21 dias que mais se aproxime da data inicial.
Taxa de serviço:
  Vazias acima do PEV ou aptas: matrizes acima do PEV (período de espera voluntária – definido pelo usuário no Menu
Principal “Fazenda”, no item”Configuração”, no menu “Fazenda”) ou aptas para reprodução no caso de novilhas que
estão sem cobertura na data de início do período.
  Matrizes cobertas sem diagnóstico:
  Total de cobertas: total de matrizes cobertas até a data de início do período sem diagnóstico de gestação.
  Matrizes prenhes: total de matrizes previstas para ficarem prenhes, conforme taxa de concepção informada no filtro que
antecede o relatório. (Este número será alterado automaticamente quando a taxa de concepção real estiver
consolidada).
  Matrizes aptas: total de matrizes cobertas, menos o total de matrizes prenhes (taxa de serviço).
  Total de matrizes aptas: total de vazias acima do PEV ou aptas, mais matrizes aptas.
  Coberturas no período: número de coberturas das matrizes que estavam acima do PEV ou aptas no primeiro dia de
início do período e que foram cobertas dentro do período.
  Taxa de serviço: coberturas no período (taxa de serviço) dividido pelo total de matrizes aptas.
Taxa de concepção:
  Coberturas no período: é a soma das coberturas dentro do período avaliado, independentemente se a matriz estava
apta na data de início do período ou se ficou no decorrer do período.
  Matrizes prenhes: total de matrizes diagnosticadas como prenhes. (O diagnóstico de gestação pode ter sido informado
com data posterior, mas o sistema colocará o resultado no período em que a matriz foi inseminada,  coberta ou
implantada).
  Matrizes sem diagnóstico: matrizes que estão aguardando diagnóstico de gestação.
  Taxa de concepção: matrizes prenhes dividido por coberturas no período subtraída das matrizes sem diagnóstico.
  Taxa de prenhez: Taxa de concepção multiplicada pela taxa de serviço dividido por 100.
 
* Vacas baixadas serão desconsideradas, caso a data da baixa esteja contida no período. (Exemplo: período 01/01/06 a
20/01/06 e a matriz foi baixada no dia 18/01/06, ela não contará mais neste período, mesmo ela estando apta e viva no
primeiro dia do período, nos anteriores ela continuará aparecendo).
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