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První strana reportu obsahuje údaje o podniku a časovém období, za které 
je report generován s vyznačením měsíce, pro který jsou generovány  
individuální reporty.

Ketosis Report
Stručný popis principu

Ketosis report využívá dat z kontroly užitkovosti (nádoj, laktační den, ID, ...), dat z laboratorních 
analýz FTIR (běžné složky mléka, ketolátky - markery ketózy v mléce) k prezentaci historického 
vývoje a měsíčního stavu týkající se výskytu ketóz v daném podniku. Pomocí kombinace těchto 
parametrů by měl usnadnit detekci problémových dojnic (individuální části reportu) a přinést 
přehled o situaci týkající se ketóz v daném podniku (souhrnné části). Pracuje se dvěma sku-
pinami dojnic - pod 100 dnů laktace - kritická skupina a ostaními - nad 100 dnů laktace. Report 
se skládá z několika částí, jejichž použití je vysvětleno dále v textu. 

Druhá část reportu přináší výsledky pro obě  
sledované skupiny dojnic - méně a více, než 100 
dnů laktace ve sledovaném časovém období. 
V tabulkové části jsou vedeny pro obě skupiny  
v jednotlivých měsících: počet dojnic v KU, 
průměrná dojivost, obsah kyseliny olejové, poměrové ukazatele mléčných složek (poměr tuk 
vs. bílovina, laktóza, sušina) a průměrný obsah různých  ketolátek - aceton, betahydoxybutyrát 
z laboratorních rozborů.
Grafická část reportu zobrazuje časovou dynamiku vývoje těchto parametrů a slouží k analýze 
historického vývoje stáda. Červené křivky zobrazují vývoj skupiny dojnic pod 100 dnů laktace, 
zelené pak zbytku stáda v tom kterém měsíci. Střední čára značí průměr dané skupiny, dvě 
ohraničující čáry pak 95 % interval spolehlivosti pro daný měsíc.

Grafické srovnání vybraných znaků mléčné užitkovosti (nádoj) a poměrových 
ukazatelů složení mléka s ohledem na množství tuku s naměřeným  
obsahem ketolátek slouží k analýze měsíční situace ve stádě, např. s výživovým 
poradcem, veterinářem apod. Graficky jsou odlišeny obě skupiny dojnic - 
červěně pod 100 dnů laktace, zeleně - zbytek stáda. V grafické korelační  
matici je doporučeno zaměřit se především na homogenitu obou  
skupin v jednotlivých dvojicích srovnávaných parametrů - jak se obě  
skupiny překrývají, dále pak na těsnost a podobu vztahu obou parametrů. 
Na základě těchto srovnání se pak pokusit diskutovat situaci ve stádě pro 
daný měsíc - viz příklad.

Časový přehled & identifikační údaje

Časová dynamika stáda

Vztah ketolátek, mléčné užitkovosti a složek pro sledovaný měsíc



• Problém s výživou 
krav v prvních fázi 

laktace 
• Laktační skupina 

0 je separována 
podle nádoje a  

obsahu ketolátek

Slo6ka 75% 95%

OA 0.82 1.26

F/P 1.33 1.64

F/S 0.334 0.3848

F/SNF 0.45829 0.5969

F/L 0.8554 1.0726

Aceton 1 4.067 6.972

Aceton 2 8.079264 17.7207

Aceton 3 7.0168 15.45144

BHB A 4.164 7.287

BHB B 218.61 307.095

BHB GC 19.817 23.4759

První individuální report pracuje se skupinou dojnic do 100 dnů laktace. Na základě předem 
daných hodnot vycházejících z rozsáhlé 
databáze - viz tabulka, jsou výsledky 
rozborů pro jednotlivé dojnice barevně 
odlišeny podle procentního kritéria 
- např. červeně jsou vyznačena pole, 
pro která naměřený parametr přesáhl  
hodnotu pro 95 % zvířat v celé databázi. 
Navíc jsou modrou barvou zvýrazněna 
pole s laktačním dnem pro zvířata do 40 
dnů laktace, jako potenciálně krizová  
skupina. Report slouží ke srovnání 
výsledků s “průměrem”, případně k  
vizuální identifikaci problémových zvířat. 

V druhém individuálním reportu jsou určeny hodnoty pro 
50-, 75- a 95 % intervaly dynamicky na základě hodnot celé  
skupiny dojnic pod 100 dní laktace za sledovaný měsíc. 
Na základě těchto 4 intervalů jsou opět výsledky pro  
jednolivá zvířata barevně zvýrazněny, stejně jako laktační dny  
(40 dní laktace - kritická skupina). Současně zvýrazněné  
hodnoty v intervalech 75 - 95 % a více než 95 % slouží k  
identifikaci potenciálně problémový zvířat.

Individuální report I - srovnání s hodnotami z databáze

Individuální report II - hodnocení na základě výsledků stáda

Obrázek: Příklad analýzy vztahů ketolátek, užitkovosti a mléčných složek..




