Uživatelské jméno:
Heslo:

VeeManager

Aktualizace 09-2017

Obsah:
1.Detail zvířete
2. Přehled všech zvířat:
- Aktuální seznam
- Seznam k datu
3. Kontrola užitkovosti:
-

Celkový přehled stáje
Přehled KU
Výstrahy u krav v KU
Zdraví vemene:
o Hodnocení zasušení
o Přehled somatických buněk
o Semafor SB
4. Reprodukce:
-

Základní menu:
o Přehled inseminací
- Menu upozornění:
o Vyšetření březosti
o Zasušení krav
o Příprava na porod
o Otelení
- Upozornění reprodukce:
o Výstrahy plodnosti
o Kalendář akcí u krav
o Seznam plodnosti stáda
- Reprodukční sestavy:
o Přehled reprodukce
Ovalert (viz manuál Ovalert)
5.Nastavení:
-

Výběr farmy
Nastavení skupin

Aktualizace 09-2017

1. Detail zvířete

① Výběr farmy v rámci jednoho hospodářství (pomocí šipky)

② Výběr skupiny zvířat (počet zvířat v dané skupině je uvedený v závorce). Je možnost podívat se na zvířata již
vyřazená
③ Výběr identifikátoru zvířete. Dané zvíře můžete hledat dle CZV/obojku (např. obojkové číslo, lze automaticky
stahovat z dojírenského programu), čísla zvířete (6místné číslo bez kodexu, formát 654321), nebo dle ušního čísla
(9místné číslo s kodexem země a kodexem na začátku, formát CZ 921654321)
④ Při vypisování čísla zvířete se automaticky zobrazují daná zvířata se stejnými počátečními čísly
⑤ Po výběru zvířete ho zobrazíme kliknutím na tlačítko ok
⑥ Možnost tisku
⑦ Odhlášení uživatele pomocí šipky a kliknutím na ikonu odhlásit
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- Detail zvířete, základní

① Možnost výběru záložky s informacemi o daném zvířeti
② Základní informace o daném zvířeti
③ Rodokmen zvířete
④ Potomci daného zvířete
⑤ Kolonka pro zadání obojku zvířete (možnost automatického stahování z dojír. programu), po zadání čísla klikněte
na ikonu uložit ⑥ a potvrďte pro uložení kliknutím na OK

Aktualizace 09-2017

- Detail zvířete, KU

① Možnost výběru laktace
Při výběru „vše“ se zobrazí produkce za jednotlivé laktace včetně normované a také celoživotní produkce včetně
složek a to včetně grafického znázornění.
② Datum: Datum KU
Dni: Počet dní v laktaci
SPP: Průměrná denní užitkovost mléka v kg pro den KU, přepočteno na krávu otelenou v 69.-92. měsíci v období
únor-březen na 50. dnu laktace, eliminován efekt fáze březosti. Dá se tedy porovnávat mezi jednotlivými kontrolními
dny
Uplatnění: Měřítko úrovně produkce stáda v den KU. Umožňuje sledování výkyvů v produkci stáda. Pomáhá k získání
obecného povědomí o úrovni produkce stáda.
Oček KgM: očekávaná produkce mléka dle PH a předchozích laktací v kg
Kg M, %T, %B, l%, moč: nádoj mléka v kg, složky v %
Moč, SB: hodnota močoviny a počet SB ve 100tis
Hodnota laktace: hodnota laktace. Představuje odchylku konkrétního zvířete s ohledem na průměr stáda. Využívá se
pro rozhodování o vyřazení, inseminaci, léčení, ponechání nově narozené jalovičky, nákupu…
HL 100 představuje krávu, jejíž ČV je na úrovni průměru stáda, HL 110 znamená, že HL této krávy je 10% nad
průměrem stáda. Podrobnější vysvětlení viz celkový přehled stáje.
③ Upozornění: T/B ketóza: pokud se %T a %B liší o víc než 1,5 % a zároveň pokud je % B menší než 3,25 %, ukazuje
to na ketózu, (sloupec ketóza: zjišťované laboratorním rozborem, pro ČR zatím nefunkční)
acidóza: pokud je % T menší než % B a zároveň pokud je % T menší než 4,0 %.
④ Produkce za laktaci: Produkce za aktuální laktaci
⑤ 305denní produkce: Předpokládaná normovaná produkce. Výpočet založen na posledním měření, předpokladu
budoucích denních produkcí a na 305denní užitkovosti v předchozí laktaci
Vše také graficky vyobrazeno pod tabulkou.
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- Detail zvířete, reprodukce

① Možnost výběru laktace a potvrzení OK ②
③ Možnost zadat datum říje
④ Možnost zadat stav, ve kterém se zvíře nachází (březí, jal - jalová, potr. -zmetání, vyraz-vyřazená z reprodukce) –
možnost stahování z dojír. programu
⑤ Možnost zadat datum zasušení, příp. že je zasušená, tak se datum automaticky zapíše (viz screen)
⑥ Informace o reprodukci v dané laktaci, s možností zadat vlastní poznámku
⑦ Graf reprodukce
⑧ Možnost zadat datum a možnost inseminace (stahuje se automaticky denně z webskotu, příp. měsíčně z ČMSCH)
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- Detail zvířete, karta zvířete
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① Základní informace o zvířeti
② Informace o jednotlivých proběhlých laktacích včetně celkového nádoje a složek
(MD = mezidobí, ERV = ekonomický roční výdělek)
③ Průměrná denní produkce za určitou laktaci
④ Produkce za normovanou laktaci
⑤a Celoživotní užitkovost včetně složek
V případě, že se Vám zobrazí v bodu 5a dva řádky, značí spodní řádek počet sumy nestandartních laktací.
Nestandartní laktace jsou laktace kdy:
- jeden nebo více intervalů mezi měřeními je delší než 100 dnů
- více než jeden interval mezi měřeními je mezi 65-100 dny za 330 dnů laktace
- Den KU není certifikován

⑤b Průměrná denní produkce a průměrná normovaná laktace
⑥ Údaje z KU za poslední laktaci
⑦ a ⑧ exteriér a PH budou
⑨ Narozené dcery dané plemenice včetně informace, zda se nacházejí ve stádě
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2. Přehled všech zvířat
- Aktuální seznam

① K jakému datu je seznam generován – automaticky dnešní datum
② Jaký celkový počet zvířat se na farmě nachází
③ V seznamu se dá řadit jedním poklikem pravou myší na nadpis sloupce, dle kterého chceme filtrovat

- Seznam k datu

① Pomocí kalendáře vybere datum, ke kterému chcete seznam zvířat zobrazit
② Potvrdíte tlačítkem Obnovit
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3. Kontrola užitkovosti
- Celkový přehled stáje

① Možnost výběru data KU
② Přehled o denní a 305denní mléčné produkci dle KU, krávy jsou rozdělené do skupin dle pořadí laktace a fáze
laktace
KS: počet zvířat v jednotlivých kategoriích
Dny: průměrný den laktace, na kterém se kráva v dané skupině nachází v době KU
kgM/den: průměrné množství mléka na krávu a den v dané skupině v kg
%T, %B, %lakt.: průměrné množství složek v mléce na krávu v dané skupině v %
Moč: množství močoviny v mg (fyziologické je 20-30mg/100ml)
Kg tb: T+B v kg
③ %T-%B <1: procento zvířat s rozdílem %T a %B menším než 1
%T-%B >1,25: procento zvířat s rozdílem %T a %B větší než 1,25 (riziko ketózy)
%B <3:

procento zvířat, které mají %B menší než 3

Kg +:

počet zvířat, u nichž je skutečná produkce mléka min. o 15% vyšší než předpokládaná
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Kg -:

počet zvířat, u nichž je skutečná produkce mléka min. o 15% nižší než předpokládaná

④ Přehled průměrného ČV, SK, množství mléka včetně složek na krávu ve stádě za jednotlivé měsíce.
Tato čísla indikují potenciál krávy a díky této indikaci můžeme srovnávat krávy na různé laktaci a v různé fázi
laktace mezi sebou.
ČV: Vypočítává se po každé KU. Představuje ekonomickou návratnost 305denní produkce mléka, tuku a
bílkovin.
Počítán pro 305denní užitkovost, je upraven dle období telení (únor-březen) a dle věku v době telení (69-92
měsíců).
Pozn.: Odvozené od průměrné základní ceny za kg mléka, průměrné ceny mléčných výrobků za kg tuku a
kg bílkovin a průměrné náklady na krmivo.
ČV = (-0,05 x kg M) + ( 3,25 x kg T ) + ( 4,58 x kg B ) - (0,15 x kg náklady krmení)
HL: hodnota laktace. Představuje odchylku ČV konkrétního zvířete s ohledem na průměrný ČV stáda. Čím
vyšší je HL, tím vyšší je ČV z 305denní užitkovosti ve srovnání s ostatními kravami ve stádě. Využívá se pro
rozhodování o vyřazení, inseminaci, léčení, ponechání nově narozené jalovičky, nákupu.
HL 100 představuje krávu, jejíž ČV je na úrovni průměru stáda.
HL 110 znamená, že ČV této krávy je 10% nad průměrem stáda.
HL krávy = ČV krávy x (100/ ČV průměr celé farmy)
ČV a HL počítáno pro krávy, které splňují tato kritéria: laktace je delší než 13 dní, věk při otelení je vyšší než
21 měsíců, realizovaná či předpokládaná 305denní užitkovost je spočtena.
Tato čísla se využívají pro řízení stáda.
⑤ Procento (počet) krav s dlouhodobě zvýšeným počtem SB v období za - poslední KU, čtvrtletně, pololetně a ročně
(dlouhodobě zvýšené – 2a vícekrát za aktuální laktaci)
Procento (počet) krav se zvýšeným počtem SB z poslední KU v období - za poslední KU, čtvrtletně, pololetně a
ročně
Zvýšené SB: nad 150 tis.pro prvotelky, nad 250 tis.pro krávy
⑥ Rychlý přehled výsledků reprodukce (více v přehledu reprodukce)
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- Přehled KU

① krávy rozdělené do skupin dle pořadí laktace a fáze laktace
② přehled o denní mléčné produkci dle KU (vpravo nahoře - možnost výběru KU zpětně)
KS: počet zvířat v jednotlivých kategoriích
Dní: průměrný den laktace, na kterém se kráva v dané skupině nachází v době KU
kgM: průměrné množství mléka na krávu a den v dané skupině v kg
%T, %B, %lakt.: průměrné množství složek v mléce na krávu v dané skupině v %
Moč: množství močoviny v mg (fyziologické je 20-30mg/100ml)
Kg tb: T+B v kg
③ přehled 305denní produkce
Věk ot.: průměrný věk otelení krávy ve skupině ve formátu rok. měsíce
KS: počet zvířat v jednotlivých kategoriích
kgM: průměrné množství mléka na krávu a den v dané skupině v kg
%T, %B, kgT, kgB.: průměrné množství složek v mléce na krávu a den v dané skupině v % a v kg
④ Tato čísla indikují potenciál krávy a díky této indikaci můžeme srovnávat krávy na různé laktaci a v různé fázi
laktace mezi sebou – viz bod 4 v celkový přehled stáje
KS: počet zvířat zahrnutých do výpočtu SK (zvířata mezi 5.-305. dnem laktace)
SK: standardizovaná kráva (69.-92. měsíců stará, otelila se v únoru až březnu a nachází se v 50. dnu laktace).
Vypočtená produkce mléka v kg na takovouto krávu za 305 dní
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⑤ KS - celkový počet krav během kontrolního dne (součet za jednotlivé kategorie)
Dní – průměrný laktační den v době KU
kgM – průměrné množství mléka v kg na krávu v době KU
%T, %B, %lakt. – průměrné množství složek v % na krávu v době KU
Moč: průměrné množství močoviny v mg na krávu v době KU
Kg tb: průměrné T+B v kg na krávu v době KU
⑥ KS - celkový počet krav za normovanou laktaci (součet za jednotlivé kategorie)
Dní – průměrný laktační den za normovanou laktaci
kgM – průměrné množství mléka v kg na krávu za normovanou laktaci
%T, %B, %lakt. – průměrné množství složek v % na krávu za normovanou laktaci
Moč: průměrné množství močoviny v mg na krávu za normovanou laktaci
Kg tb: průměrné T+B v kg na krávu za normovanou laktaci
⑦ ČV - průměrný čistý výdělek na krávu za normovanou laktaci
HL – hodnota laktace, průměr stáda
KS - průměrný počet zvířat zahrnutých do výpočtu SK (standardizovaná kráva) za normovanou laktaci
⑧ Viz. bod 5, ale včetně zasušených krav
⑨ Viz bod 6, ale za 365 dní
⑩ V tisku značen jako REV (roční ekonomický výsledek)
Skutečný přínos standardizované krávy za 365 dní (pod 1500 špatné, nad 3000 výborné)
⑪ Přehled průměrného množství mléka včetně složek na krávu ve stádě za jednotlivé měsíce
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- Výstrahy u krav v KU

① číslo a jméno zvířete, kliknutím na číslo zvířete se jde rozkliknout na detail konkrétního zvířete
② pořadí laktace, na které se zvíře nachází
Den: ve kterém dnu laktace se nachází v době poslední KU
PředpM: očekávaná produkce mléka dle PH v kg
Mléko: skutečná produkce mléka, označeno znaménkem – nebo + v případě, že se skutečnost liší min o 15 % od
očekávané, naznačuje směr změny
%T, %B, SB: složky mléka v % a obsah SB v 100 tis.
HL: hodnota laktace, označeno znaménkem – nebo + v případě, že se skutečnost liší od předpokladu, naznačuje
směr změny
Kdy se na krávy upozorňuje? Během prvních 120 dní laktace se objeví upozornění když:
mléko: když je skutečná produkce mléka menší než 85 % očekávané produkce. Na sestavě KU jsou tato zvířata
označena znaménkem mínus (-) u mléčné užitkovosti
% tuku: pokud je obsah tuku nižší než 3,8 %
% bílkovin: pokud je procento bílkovin nižší než 3 %
acidóza: pokud je % T menší než % B a zároveň pokud je % T menší než 4,0 %
ketóza T /B: pokud se %T a %B liší o víc než 1,5 % a zároveň pokud je % B menší než 3,25 %. To ukazuje na ketózu
ketóza: tato zvířata mají s vysokou pravděpodobností (sub)klinickou ketózu, zjištěnou laboratorním rozborem (pro
ČR není funkční)
③ Abnormální %T: seznam zvířat (lze rozkliknout na detail zvířete), která měla v prvním vzorku laktace obsah tuku
vyšší než 4,8 % a později se u nich projevil pokles tuku o více než 1 %.
④ Den: den laktace, ve kterém se zvíře nacházelo během odběru vzorku
Očekávaná: očekávaná produkce mléka dle PH
Mléko: skutečná produkce mléka, označeno znaménkem (–) nebo (+) v případě, že se skutečnost min. o 15 % liší
od očekávané, naznačuje směr změny
%T, %B, SB: složky mléka v % a obsah SB v tis.
HL: hodnota laktace, označeno znaménkem (–) nebo (+) v případě, že se skutečnost liší od předpokladu,
naznačuje směr změny
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Zdraví vemene – zobrazuje zvířata se zvýšenými somatickými buňkami
⑤ Nově zvýšený počet SB: seznam zvířat (lze rozkliknout na detail zvířete), u kterých se buď oproti předchozí KU
zvýšil počet SB nad stanovenou hodnotu, nebo došlo ke zvýšení SB nad stanovenou hodnotu po otelení.
Stanovená hodnota: 150 tis. pro prvotelky, 250 tis. pro krávy
⑥ Datum KU a zjištěný obsah SB v tis.
%tanku: procentuální podíl na krávu ve zvýšení počtu SB v tanku
Zvýšený: počet zvýšených vzorků v aktuální laktaci
⑦ Zvýšený počet SB: seznam zvířat (lze rozkliknout na detail zvířete), která mají více než dva zvýšené vzorky za
aktuální laktaci
⑧ Poznámka: např. BR (bakteriální rozbor) – Zobrazuje se u zvířat doporučených k vyšetření.
Důvody: Když je kráva v laktaci méně než 70 dní nebo pokud má 3 a více zvýšených
vzorků (v průměru nad 250 tis. u krav nebo nad 200 tis. u prvotelek)
⑨ Zasušené: seznam krav (lze rozkliknout na detail zvířete), které byly zasušené s vysokým počtem SB
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- Hodnocení zasušení

① Možnost zobrazit stav pouze za 4 měsíce
② Přehled otelených zvířat v %, ukazuje stav SB z poslední KU u krav, které měly před zasušením nízký počet SB
③ Přehled otelených zvířat v %, ukazuje stav SB z poslední KU u krav, které měly před zasušením vysoký počet SB
④ Ukazuje počet zvířat, která měla:
před zasušením i po otelení nízký počet SB = zdravá zvířata
před zasušením nízký a po otelení vysoký počet SB = zvířata s novou infekcí
před zasušením vysoký a po otelení nízký počet SB = vyléčená zvířata
před zasušením i po otelení vysoký počet SB = permanentně nemocná zvířata
⑤ Možnost rozkliknout jednotlivý měsíc (kliknutím na podtržené číslo měsíce) – zobrazí se seznam nemocných
zvířat dle charakteru infekce (nová infekce, vyléčená, perm. nakažená)
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- Přehled somatických buněk

① počet produkujících mléko: počet krav měřených v KU
Průměr somatické buňky: průměrné množství SB v tis. na krávu
Počet vysoký: počet zvířat, které mají více jak dva zvýšené vzorky za aktuální laktaci
Počet nově vysoké: počet zvířat, u kterých se oproti předchozí KU zvýšil počet SB nad stanovenou hodnotu
Počet vysoký po otelení: počet zvířat, u kterých došlo ke zvýšení SB nad stanovenou hodnotu po otelení
Stanovená hodnota: 150 tis. pro prvotelky, 250 tis. pro krávy
② Přehled stejných ukazatelů jako v (1) v % za čtvrtletí, pololetí a rok
③ % klinických mastitid (hlášených během KU): v ČR se nehlásí
% v důsledku vlivu prostředí: % ze zvýšených vzorků pravděpodobně způsobené něčím na farmě, např. špatnou
hygienou na dojírně - špinavé zařízení pro dojení, špatné čištění vemene po dojení atd.
% v důsledku vlivu krávy: % ze zvýšených vzorků způsobené genetickým předpokladem zvířete
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-

Semafor SB

① T SB: % SB v tanku (poskytuje mlékárna, není dostupné pro ČR)
② Průměrný počet SB v tis. na krávu a průměrný počet zvířat v jednotlivých KU
③Dlouhodobý průměr stáda
④ Možné rozkliknout modře podtržený počet zvířat a zobrazí se seznam těchto zvířat a dále až na detail zvířete
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Reprodukce
-

Seznam inseminací - Přehled inseminací provedených v uvedeném období
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① Možnost nastavit skupiny zvířat, použitou
metodu připařovaní a období
② Při změně nastavení vždy potvrdit tímto
tlačítkem
③ Nastavení výběru zvířat a zobrazení sloupců –
potvrdíme tlačítkem uložit.
Standartní nastavení – vrátí tabulku do základního
nastavení
④ Zvířata můžete seřadit dle jakéhokoliv sloupce
kliknutím levým tlačítkem myši.
⑤ Poznámka: upozorní např. na jalovice
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-

Vyšetření březosti - Seznam zvířat vhodných k vyšetření březosti spolu s informacemi reprodukce

① Možnost výběru skupiny zvířat,
zvířat ve skupině (v případě označení „Mladý dobytek“ se v sestavě zobrazí pouze jalovice),
a délky zobrazovaného období
② Potvrdit: Po zadání nastavení potvrdit tímto tlačítkem
Nastavení: Možnost nastavení sloupců v této sestavě
③ Možnost výběru data, ke kterému má být vyšetření březosti provedeno
④ Možnost určení metody vyšetření březosti – od nové verze
⑤ Možnost ručního zadání březosti – březí X neví se X jalová
⑥ Po označení příslušné kolonky se provede potvrzení a uložení – poté se změna projeví i v detailu zvířete
⑦ Poznámka: upozorní např. na jalovice

Možnost srovnání dle jakéhokoliv sloupce klinutím levým tlačítkem myši na hlavičku sloupce
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-

Zasušení

-

Seznam zvířat vhodných k zasušení spolu s až se sedmi zpětně uvedenými počty SB a upozorněním na riziko
mastitidy

① Možnost výběru skupiny zvířat a délky zobrazovaného období
② Potvrdit: Po zadání nastavení potvrdit tímto tlačítkem
Nastavení: Možnost nastavení sloupců v této sestavě
③ Možnost výběru data, ke kterému má být zasušení provedeno
④ Zaškrtnutím kolonky označit zvíře jako zasušené
⑤ Po označení kolonky se provede potvrzení a uložení – poté se změna projeví i v detailu zvířete
Možnost srovnání dle jakéhokoliv sloupce klinutím levým tlačítkem myši na hlavičku sloupce
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- Příprava na otelení
-

Seznam zvířat, která se budou telit ve vámi vybraném období (viz.①)

① Možnost výběru skupiny zvířat,
zvířat ve skupině (v případě označení „Mladý dobytek“ se v sestavě zobrazí pouze jalovice),
a délky zobrazovaného období
② Potvrdit: Po zadání nastavení potvrdit tímto tlačítkem
Nastavení: Možnost nastavení sloupců v této sestavě
③ Poznámka: upozorní např. na jalovice
Možnost srovnání dle jakéhokoliv sloupce klinutím levým tlačítkem myši na hlavičku sloupce
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- Otelení
-

Seznam zvířat k otelení (informace o otelení se stahuje s 30denním zpožděním)

① Možnost výběru skupiny zvířat,
zvířat ve skupině (v případě označení „Mladý dobytek“ se v sestavě zobrazí pouze jalovice)
a délky zobrazovaného období
② Potvrdit: Po zadání nastavení potvrdit tímto tlačítkem
Nastavení: Možnost nastavení sloupců v této sestavě
③ Poznámka: upozorní např. na jalovice
Možnost srovnání dle jakéhokoliv sloupce klinutím levým tlačítkem myši na hlavičku sloupce.
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- Výstrahy plodnosti krav
-

Sestava obsahuje souhrn sestav zvířat k vyhledání říje, vyšetření březosti, zasušení, přípravy na porod a
k otelení
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- Kalendář akcí u krav
-

Číselný seznam zvířat ke kontrole říje, vyšetření březosti, zasušení, přípravě na otelení a otelení v zadaném
období (lze nastavit v nastavení ②). Kliknutím na číslo zvířete se dostanete na detail zvířete.

-

V případě, že zvíře neoznačíte např. jako jalové, drží se v seznamu do té doby, než přijde znak březosti z KU
(90 dní)

- Seznam reprodukčních ukazatelů
-

Seznam zvířat včetně jejich statusu a informacích o reprodukci

① Možnost výběru skupiny zvířat,
zvířat ve skupině (v případě označení „Mladý dobytek“ se v sestavě zobrazí pouze jalovice)
a délky zobrazovaného období
② Potvrdit: Po zadání nastavení potvrdit tímto tlačítkem
Nastavení: Možnost nastavení sloupců v této sestavě
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Reprodukce
-

Ukazatele – ukazuje hodnotu jednotlivých ukazatelů spolu s grafickým vyjádřením

① Možnost výběru data výpočtu zvířat ve skupině (v případě označení „Mladý dobytek“ se v sestavě zobrazí pouze
jalovice) a délky zobrazovaného období
② Nastavení dobrovolné čekací doby pro krávy (dny od otelení) i pro jalovice (věk ve dnech při prvním zapuštění)
③ Kliknutím se dostanete na seznam ukazatelů – po jejich odškrtnutí se zobrazí na seznamu
④ kliknutím se dostane na informace ohledně daného ukazatele
⑤ Kliknutím na seznam se zobrazí seznam zvířat, která byla do výpočtu zahrnuta
⑥ Kliknutím na porovnání stájí se zobrazí graf s porovnáním loňské a letošního roku na vaší stáji spolu se srovnáním
s nejlepšími top 25 % chovateli v ČR

⑤

① Ukazuje, zda dané zvíře bylo inseminováno
② Kliknutím na šipku v daném sloupci, dojde ke třídění
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- Status zvířat
-

Grafické znázornění stavu zvířat dle laktačního dne (spodní osa) a kg mléka (boční osa)

① Kliknutím na jednotlivé symboly (např. ), se zvířata s daným statusem v grafu nezobrazí (symbol se změní na
dutý )
② Najetím myši na daný bod se zobrazí základní informace o zvířeti, které bod zobrazuje. Kliknutím na tento bod se
dostanete na detail zvířete.
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- Analýzy stáda
Grafické znázornění vývoje různých ukazatelů
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① Kliknutím na šipku se zobrazí možnosti analýz v různých odvětvích.
② Grafické znázornění vybrané analýzy.
③ Vlastní analýzy umožňují výběr vlastních ukazatelů, které se pak v grafu
zobrazí.
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-

Přehled zvířat

Ukazuje seznam všech plemenic (vč. jalovic) s informacemi o reprodukci. Jednotlivá zvířata lze třídit ve sloupcích
jedním kliknutím na danou hlavičku sloupce – u sloupce, dle kterého je seznam tříďen se zobrazí červená šipka
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- Původní report stáda

1: Přehled ukazatelů plodnosti
2: Zvlášť pro krávy: Mezidobí = počet dnů mezi dvěma porody
% krav > X dní = % krav, které mají mezidobí delší než 1 směrodatnou odchylku od ročního
průměru
Počet abortů = Počet potratů
Věk prvotelek při otelení (měs.) = Průměrný věk při prvním otelení
% prvotelek > X měsíců = % prvotelek, které se telí později nejméně o 1 směrodatnou odchylku
od ročního průměru
3: Zvlášť pro jalovice: Předpokládaný věk otelení (měs.) = Předpoklad dle inseminace
% jalovic > X měsíců = % jalovic, u kterých se předpokládá, že se otelí později nejméně o 1
směrodatnou odchylku od ročního průměru
4: Přehled je za poslední čtvrtletí, pololetí a rok a umožňuje srovnání s celonárodním průměrem a chovatelským
cílem (celonárodní průměr a cíl prozatím s holandskými hodnotami).
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5: Přehled ukazatelů plodnosti
6: Zvlášť pro krávy: % detekovaných říjí po první inseminaci = % říjí, které bylo zjištěno po první inseminaci z říjí,
které proběhly
Servis perioda = průměrný počet dnů od porodu do inseminace, po které kráva zabřezla
Interval 1. insem. - zabřeznutí (dny) = počet dní od první inseminace do inseminace, po které
kráva zabřezla
Inseminační interval (dnů) = počet dnů od porodu do první inseminace
% krav > X = % krav, které mají inseminační interval delší než 1 směrodatnou odchylku od
ročního průměru
Nepřeběhlé (56 dní po první inseminaci) = počet krav, které zabřezly do 56 dnů od první
inseminace
Počet inseminací na březí krávu
% krav s > 2 inseminacemi
7: Zvlášť pro jalovice: % detekovaných říjí po první inseminaci = % říjí, které bylo zjištěno po první inseminaci z říjí,
které proběhly
Od narození do 1. inseminace (měs.) = průměrný věk jalovic při první inseminaci
% jalovic > X měsíců = % jalovic, které jsou poprvé inseminovány později o nejméně 1
směrodatnou odchylku od ročního průměru
Nepřeběhlé (56 dní po první inseminaci) = počet krav, které zabřezly do 56 dnů od první
inseminace
Počet inseminací na březí jalovici
% jalovic s > 2 inseminacemi
Interval 1.insem. - zabřeznutí (dny) = počet dní od první inseminace do inseminace, po které
jalovice zabřezla
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- Výběr farmy
Zde můžete vybrat farmu, kterou chcete sledovat. Farmu lze vybrat v jakémkoliv oddělení programu, vždy kliknutím
na šipku a změnou farmy ②.

① Farmu změníte buď označení farmy,
② nebo výběrem v kolonce hospodářství.
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- Nastavení skupin
Umožňuje nastavení jednotlivých skupin zvířat, do kterých můžete zařazovat zvířata dle vašich kritérií (možnost
automatického stahování z dojírenského programu).

① Předvýběr dané skupiny zvířat
② Tlačítko pro vytvoření skupiny

③ Po zatrhnutí zvířat v seznamu je možné je přesunout ④ do dané skupiny, která je zvýrazněná modře.
⑤ Seznam zvířat v označené skupině.
⑥ Možnost upravit název skupiny, nebo ji odstranit.
⑦ Rozšířený filtr pro předvýběr zvířat, která se zobrazí v seznamu.
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