MANUÁL - MATING – PŘIPAŘOVACÍ PROGRAM
Mating je určen pro chovatele k přípravě připařovacího programu, v němž je možné na základě
požadovaných kritérií třídit plemenice vybrané k inseminaci, ale i požadované býky a připravit
připařovací plán na míru dle vlastních požadavků.
Mating nalezneme v eSkotu po přihlášení do aplikace přes autorizační autentitu.

Práce v Matingu je rozdělena do několika kroků:

VÝBĚR SKUPINY PLEMENIC
•

Základní parametry

V první řadě musíme vybrat z jakého hospodářství (stáje) chceme vybírat plemenice, následně
nastavíme základní parametry pro výběr skupiny plemenic, zda chceme vybrat jalovice či krávy,
březí, jen s genomickými PH či plemenice RED. U vybraných požadavků zaškrtneme ANO.
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Dále specifikujeme skupinu plemenic dle data narození či u krav podle posledního otelení.

KRÁVY A BŘEZÍ JALOVICE – tlačítko pro rychlý výběr březích jalovic zapuštěných před více než
6,5 měsíci spolu s kravami otelenými za poslední měsíc (tzn. společně všechny plemenice, u
nichž se brzy předpokládá připouštění).

•

Výběr kritérií

Další možností pro stanovení kritérií pro výběr skupiny krav je možnost zadat výši užitkovosti,
obsah složek či SIH. Tato možnost přináší výhodu při výběru jiné skupiny býků na lepší/horší
plemenice.

Zrušit výběr lze
jednoduše zde
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U užitkovosti a PH pro zdraví a produkci můžeme jednoduše vybrat ze stáda TOP plemenice /
plemeníky dle vlastní volby TOP 1 až 30 %.

•

Exteriér – plemenné hodnoty

Při volbě RPH pro exteriérové znaky jednoduše zvolíme hodnoty pro vybraný znak, který bychom
ve skupině plemenic chtěli zlepšit. Hodnota 100 znamená průměrnou hodnotu, směrodatná
odchylka činí ± 12.
Příklad: Potřebujeme-li ve stádě zlepšit délku struků, vybereme skupinu plemenic s krátkými
struky, abychom následně mohli vybrat býky, kteří struky prodlužují.
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•

Produkce, zdraví – plemenné hodnoty

Obdobně můžeme vybrat také plemenice podle plemenných hodnot pro produkci mléka, obsah
tuku a bílkovin, ale i pro počet somatických buněk a onemocnění končetin či mastitidy.

•

Genetické znaky

Zejména pro chovatele, kteří se věnují šlechtění na bázi bezrohosti či A2A2 mléka nebo se
zaměřují na RED holštýnský skot, je určena část pro selekci plemenic na základě těchto
genetických znaků, které budou průběžně přibývat.
Můžeme si zde jednoduše zaškrtnutím ANO zvolit požadovanou skupinu.
BEZROHÝ (HOMOZYGOTNĚ I HETEROZYGOTNĚ) vybírá všechna fenotypově bezrohá zvířata, na
rozdíl od HOMOZYGOTNĚ BEZROHÝCH, která jsou vždy nositelé bezrohosti.
Při zaškrtnutí RED A RED NOSITEL vybírá zvířata, která přenáší červené zbarvení či jsou nositelé
RED faktoru.

Po zvolení veškerých kritérií zmáčkneme tlačítko FILTROVAT a zobrazí se seznam všech
plemenic, které splňují zadané parametry.
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PŘIDAT PLEMENICE – zde můžeme ručně přidat další plemenice, a to v definovaném formátu
(CZ000539075921).

PŘIDAT PLEMENICE ZE SOUBORU – můžeme si také připravit vlastní soubor v excelu ve formátu
.csv a nahrát seznam plemenic do aplikace.

POZOR! Seznam plemenic musí být v definovaném formátu (CZ000539075921) a musí
být uložen jako soubor .csv!

EXPORTOVAT PLEMENICE – vybrané plemenice se všemi definovanými sloupci PH a informacemi
můžeme stáhnout do počítače.
ULOŽIT SEZNAM PLEMENIC – vybrané plemenice můžeme také uložit v aplikaci pod vlastním
názvem (bez diakritiky a mezer).
PŘIDAT PLEMENICE ZE SEZNAMU – takto uložené plemenice v aplikaci můžeme jednoduše načíst
do tabulky.
ULOŽIT SEZNAM PARAMETRŮ – obdobně můžeme pracovat také s vybranými kritérii, které
nemusíme při každém zadávání nových plemenic znovu vybírat, ale jednoduše si je při prvním
výběru uložíme.
NAČÍST PARAMETRY ZE SEZNAMU – uložené parametry můžeme jednoduše načíst.
Velkou výhodou je, že si takto můžeme předdefinovat hned několik různých souborů kritérií pro
různé skupiny zvířat.
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SPRAVOVAT ULOŽENÉ SEZNAMY – Uložené seznamy můžeme jednoduše upravovat.

•

Práce s tabulkou

Vybrané plemenice se nám zobrazí v tabulce, kde nalezneme všechny dostupné informace o
zvířeti přehledně v jednotlivých sloupcích, které můžeme zobrazit a seřadit dle vlastních
požadavků. Stačí rozkliknout tlačítko SLOUPCE a navolit
si zaškrtnutím , jaké
sloupce chceme, aby se zobrazovaly.

skrýt všechny
sloupce

zobrazit všechny
sloupce

zrušit vlastní
nastavení

uložit nastavení
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Přesunutí sloupců lze jednoduše uchopením a přetažením hlavičky daného sloupce na
požadované místo.
Takto vybrané, seřazené a uložené sloupce můžeme přepnout na původní VÝCHOZÍ NASTAVENÍ a
zase zpět na UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ.

Vybraná kritéria můžeme dodatečně upravovat i přímo v tabulce po
rozkliknutí

Všechny vybrané filtry je možné jednoduše smazat pomocí tlačítka SMAZAT FILTRY.

Plemenice v tabulce můžeme také řadit vzestupně či sestupně kliknutím na hlavičku sloupce
podle jehož hodnot chceme plemenice řadit.

vzestupně

sestupně
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VÝBĚR SKUPINY BÝKŮ
•

Základní parametry, RPH produkčních a funkčních znaků; exteriér; genetické znaky

Nejprve si vybereme oprávněné organizace, od nichž chceme býky vybírat. Lze jednoduše
zakliknout i více zvolených organizací, či vybrat všechny.

Dále si navolíme základní parametry pro výběr býků, parametry pro exteriér a požadované
genetické znaky. Průměrné RPH je 100, směrodatná odchylka ± 12.
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Pro načtení býků dáme opět FILTROVAT.
Stejně jako u plemenic můžeme pracovat s ukládáním seznamů do aplikace a jejich načítáním, či
ukládáním souborů býků do počítače a jejich načítáním ze souboru. Vždy v podobě .csv souboru.
Býky zapisujeme do jednoho políčka formou registru bez mezer s pomlčkou (NBX-431). Můžeme
také přidat býky jednotlivě tlačítkem PŘIDAT BÝKY, kde zapíšeme konkrétního býka dle registru.
Za pomoci tlačítka
umístěného vlevo vedle býků je možné konkrétního býka ze seznamu
odstranit.

Práce s tabulkou je obdobná jako u plemenic.
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VÝBĚR PARAMETRŮ VÝPOČTU
•

Koeficient příbuznosti

Maximální koeficient příbuznosti potomstva je předdefinovaný na 0,063. Můžeme jej změnit dle
vlastního požadavku.

•

Podíl skupin znaků na celkovém skóre

Zde můžeme nastavit, zda výběr býků má preferovat více produkci či exteriér. Při ponechání
předdefinovaného poměru bude výběr zaměřen rovnoměrně. Pokud máme významný problém s
některým znakem exteriéru, je ideální váhu pro produkci v parametrech výpočtu výrazně snížit,
případně řešit v předchozím kroku výběrem skupiny vhodných býků.

•

Váhy produkčních znaků

Je nastavena rovnoměrná váha produkčních znaků 100:100:100, resp. 33,3 % pro váhu kg mléka,
33,3 % pro váhu kg tuku a 33,3 % pro váhu kg bílkovin. Pokud budeme chtít vybírat býky více
podle obsahu složek, snížíme váhu pro kg mléka.

Takto stanovená váha produkčních znaků znamená pro T : B poměr 50 : 50.
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•

Váha znaků pro exteriér

Váhu znaků pro exteriér použijeme v případě, že chceme významně zlepšit vybrané exteriérové
vlastnosti.
DOPORUČENÍ! Preferujte max. 4 zvolené znaky. Pokud bychom jich zvolili více, bude výběr býků
opět tlačen k průměru.

Pokud máme všechny parametry pro výpočet nastavené, zmáčkneme vlevo dole zelené políčko
VYPOČÍST SKÓRE.
ULOŽIT SEZNAM PARAMETRŮ – Definované váhy znaků můžeme opět uložit a následně načíst.
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VÝSLEDEK
Výsledek matingu se zobrazí přehledně v tabulce. Obvykle však z výpočtu vychází ideální na
většinu plemenic jeden až dva elitní býci. Proto je možné nastavit požadovanou četnost využití
jednotlivých programem vybraných býků. Procentický součet musí odpovídat 100 %.

Pro přepočítání dáme PŘEPOČÍST DLE ZVOLENÝCH PREFERENCÍ a zobrazí se nám výsledná
tabulka připařovacího programu, kde je pro každou plemenici vybráno 5 býků seřazených dle
preferencí. Výsledek můžeme stáhnout do souboru v podobě přehledného excelovského souboru
.csv (ULOŽIT VÝSLEDEK DO SOUBORU).

V případě dotazů nás můžete kontaktovat:
Ing. Ladislav Vondrášek, e-mail: vondrasek@holstein.cz, tel: 602 707 141
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