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Запам'ятати	логін	і	пароль	

 

У діалоговому вікні входу в систему можливо вибрати (поставити галочку) - запам'ятай логін і 
пароль. Цей параметр збільшує швидкість входу в систему. 

ГОЛОВНЕ	МЕНЮ	
За допомогою головного меню ви можете перейти до наступного підменю і працювати з 
вашими даними. 

 

Підменю	Управління	

У цьому підменю всі основні меню, які ви використовуєте для роботи 
з окремими тваринами або стадом. 

Ви також можете встановити критерії відбору (селекції) або відкрити (створити, якщо у вас ще 
немає) карту ваших сараїв. 

Доступ до підменю для подання до Центрального реєстру є останнім варіантом у цій колонці. 
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Підменю	Аналіз	

Підменю відкриває доступ до аналізу стада з контрольних 
дійок (КП контроль продуктивності), далі до аналізу відтворення і також можливо переглянути 
порівняння вашого стада з погляду здоров'я з показниками хорошого стада. Останнім 
варіантом у цьому підменю є можливість спеціальних звітів (створюються на вимогу 
підприємства). 
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Підменю	ЦРВ	модуль	
Спеціальне підменю, яке доступне тільки для підприємств, що мають договір з фірмою ЦРВ. 
Після вибору відкриється в новій вкладці звіт. 

 

 

 

Підменю	Огляд	сараю	
У цьому підменю розташовано два елементи: перший відображає огляд сараю за групами на

 задану дату - відобразитися тільки тоді, коли в системі мають 
бути сформовані групи й отримано на задану дату інформацію з доїльного залу.  

Другий елемент показує тривалість перебування тварин у групі. 

Підменю	Друковані	звіти		
Перший елемент у підменю Друковані звіти вам відкриє Швидкі звіти, в яких ви

 зможете переглянути звіт останніх заходів, що були записані за 
допомогою мобільної аплікації (кондиція, кульгавість ....), другою можливістю є Журнал 
ветеринара. 

Другим елементом у підменю є вхід у Друковані звіти. 

Підменю	Ветлікар		
Підменю Ветлікар відкриває вхід у Склад ліків і Журнал ветеринара.   

 

 

  



МООМЛ система Керівництво до використання РС 
 

МООМЛ - система для управління та організації розведення ВРХ 
© ing. Dušan Kořínek, Ph.D., MVDr. Tomáš Mitrík, Ph.D. 

У всіх прокручуваних меню відбору сараїв скрізь у програмі видно також назву компанії. Якщо у 
вас доступ тільки до одного сараю, з'являється в меню назва тільки одного сараю.    

Категорія	Тварини	
У вкладці тварини знаходиться вікна для швидкого вибору тварин. Для цього ви можете 
використовувати: 

o Пробіл (mezerník) 
o Крапка з комою ; 
o Кома , 

Ви можете ввести майже необмежену кількість номерів бирок або респондерів. Якщо  

 

задаєте більше номерів, ніж дозволяє ширина вікна, вікно автоматично збільшиться.  

 

На основі введених номерів поступово в списку з'являються тварини. Якщо хочете працювати 
одночасно з кількома тваринами, треба в низу вкладки закреслити віконце Групові операції і 
далі поставити галочку всім тваринам, з якими хочете цю операцію провести.  
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Розподіл	значків	стану	тварини	в	окремі	колонки	
До версії 2.4.5 були значки об'єднані в один елемент. Тепер значки стану розділені в різні 
колонки - стадо, тільність, лактація. Розподіл у різні колонки дає нові можливості фільтрації 
тварин і роботи зі стадом. 

Значення	стану	для	зазначення	поточного	стану	тварини	
Стадо: 

 - тварина активна в стаді 
 - тварина вибракована з відтворення але перебуває у стаді 
 - тварини вже немає в стаді 

 
Стельність і стать: 

 - тварина не осіменена 
 - тварина осіменена, ще невизначена тільність  
 - тварина визначена неодруженою 

 - тварина тільна РДГ або УЗД 
 - тварина тільна - ректально після 90 днів тільності 
 - бичок 
 - телиця  

Лактація : 

 - корова в лактації 
 - корова в сухостої  

Колонка	День	лактації	
У конці відображається кількість днів від отелення по сьогоднішній день. У 
корів із закінченою лактацією запуском значення не змінюється.   

Значення в колонці відповідає світлом значенням тільності - див.Значки. 
Зелене світло - тварина не осіменена  
Синє світло - тварина осіменена, тільність не визначена 
Червоне світло - тварину визначено неодруженою  
Фіалєтове світло - тварина тільна РДГ або УЗД  
Чорне світло - тварина тільна - ректально після 90 днів тільності  
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Керування	-	Тварини	

Групові	операції	-	відбір		
Можливо одночасно вибрати кілька тварин - потрібно поставити прапорець у терміні проти 
номера тварини. Прапорець автоматично стирається після закінчення обраної операції 
(отелення, осіменіння ......).  

Після вибору групових операцій внизу на 
вкладці "Тварини" з'явитися перед 
номером поле для позначки. 

 

Натисканням кнопки "Групові операції" відкриється список із доступними груповими 
операціями.  

	Вибір	усіх	тварин		
Під час роботи з тваринами є також можливість вибору всіх тварин, також цей вибір можливо 
скасувати.  

До вибору всіх тварин слугує кнопка 
Відзначити всі і скасувати вибір можна 
кнопкою Скасувати вибір. 
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Сортування	тварин	у	вкладці	групових	операцій	

 

Тварин можна відсортувати за трьома критеріями - бирки, респондером і номером групи. 

Натисканням на зміст стовпця встановлюється порядок сортування. Якщо хочете сортувати за 
кількома критеріями, натисніть сірий бар поруч з ім'ям стольбця. 	

	

	

	

Організація	меню	Групових	операцій		
 

 

 

У меню Групових операцій, дії організовані в чотири розділи: Відтворення, Пересування, 
Здоров'я, Оцінки та запис ваги. 

У розділі Відтворення можливо виконувати 
операції: визначення охоти, осіменіння, визначення тільності, отелення.  
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У розділі Пересування: пересування між групами та зі стада, а також селекційна хвіртка.  

 

Розділ Здоров'я: Швидкі діагнози, закінчення лікування та схеми лікування.  

У розділі Оцінки можливо задавати дані кондиції, 
кульгавості, нокормленности і чистоти. 

 

Після натискання на розділ Запис ваги відкриється вікно для запису ваги тварин. 
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Групова	операція	Відтворення		
 

 

Можливо впроваджувати ті самі дані як на картці тварини у вкладці відтворення. Дата 
осіменіння, бик, кількість спермадоз, ПІБ осеменатора, вартість і примітки. Стрілки, що 
знаходяться поруч з полями для заповнення, дозволяють автоматично заповнити всі поля в 
рядках вгорі та внизу, а коли все правильно внесено, натисканням кнопки Зберегти всі дані 
збережуться в системі. 

 

Групова	операція	-	визначення	полювання		

 

Групова	операція	-	Осіменіння		

 

Групова	операція	-	Визначення	тільності		
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Групова	операція	-	Отел		

 

Групова	операція	-	Пересування	в	групах		

Групова	
операція	-	Пересування	зі	стада		

 

 

	

	

	

	

	

	

Групова	операція	-	Переважування	тварин	(запис	ваги)		
Стандартним методом потрібно вибрати тварини.  
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 Після натискання на кнопку "Групові операції" зі списку потрібно вибрати "Запис ваги".  

 

Відкриється вікно з відібраними тваринами, тут можна внести дату, вагу. 

Після натискання кнопки збережи (внизу у вікні) дані збережуться в картці тварини. 

	

Добовий	надій	в	основному	зображенні	
Нові стольбце в основному зображенні: 

• Дата надою, Надій, Серед.зн. посл.7 днів, різниця між акт. Надоєм і ср. За 7 днів a  
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Вибрати стольбці для відображення можна натисканням на кнопку Стольбці.  

 

 

Поставте прапорець проти стовпців, які хочете відобразити. Також можливо задати число 
десяткових розрядів.  
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Картка	тварини	-	вкладки	

Ім'я	тварини	

  

 

Ім'я можна записати на картці тварини у вкладці Основних даних. Якщо ім'я введете, буде 
відображатися на картці тварини на першому місці.  
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Ім'я	Бика		
Ім'я бика можна ввести в списку биків. 

 

Ім'я бика потім з'являтиметься в усіх записах. 
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Пересування		

Причина	для	видалення	при	виході	зі	стада		
При виході зі стада: 

• Забій 
• Падеж 
• Вимушений забій 

програма дає можливість ввести причину видалення. Після натискання кнопки Змінити 
відкриється вікно зі списком діагнозів. Можна вибрати діагноз на основі якого було тварину зі 
стада видалено.    
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Перегляд	історії	руху	

У картці тварини у вкладці Пересування знаходиться кнопка Історія пересувань. Після 
натискання цієї кнопки відкривається вікно з усіма рухами в межах вашого підприємства, які 
були зроблені. 

 

 

	
У вкладці пересувань показано останнє пересування і дата.  
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Повернення	вибракованої	тварини	

У вкладці Пересування знаходиться кнопка  . Після натискання цієї кнопки 
тварина знову з'явиться в стаді між активними тваринами. 

	

Вкладка	добовий	надій	
У цій вкладці щоденні дані отримані з доїльного залу або робота.  

Показані всі лактації, які доступні. Можна вибрати всі або деякі лактації, використовуючи 
прапорці. 

Деякі молочні зали показують більше параметрів ніж тільки надій. Наприклад соматичні 
клітини, жир, білок .... З меню, що відкривається, можливо вибрати потрібні значення для 
відображення. 

Друк діаграм за допомогою кнопки  . 

Дані про щоденні надої доступні у двох формах - діаграма та самі дані. 

Тип подання виберіть, натиснувши кнопку Даних або Діаграми. 
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Вкладка	Відтворення		

Визначення	полювання	
 Потрібно записувати дні полювання. Ці дані дають можливість аналізувати відтворення. 
Успішність осіменіння, регулярність тічки та ін.. Таким чином можливо попередити серіозні 
проблемми з відтворенням. 

Дані записуються у вкладці Відтворення в картці тварини. 

Записується дата і працівник, який полювання визначив. Також можливо записати примітки. 
Після запису потрібно дані зберегти кнопкою Зберегти. 

У картці відтворення запис висвічено синім світлом. При натисканні на рядок відобразиться 
дата і хто регот визначив і також видно примітку. 
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Порядковий	номер	осіменіння		
Кожен запис осіменіння отримує свій порядковий номер у даному циклі відтворення. 

У заголовку картки тварини видно 
кількість осіменінь / кількість 
повторних осіменінь 

 

 

 

 

У друкованих звітах є можливість 
відобразити точні дані відтворення - у розділі 
Відтворення та розділі Основних даних. 
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Вкладка	Здоров'я	
До запису даних поднотовлен простий провідник. 

Спочатку можливо записати особисті спостереження як анамнез. Наступним кроком може бути 
діагноз встановлений ветеринарним лікарем. До діагнозу можливо приєднати лікувальну 
операцію та ліки для застосування. Коли ці дані збережете, всі потраплять до бази даних.  До 
запису можливо пізніше 
повернутися і дані змінити або 
поповнити.  

У рядку діагнозу в дужках показано 
використані ліки. 

 

Вкладка здоров'я готова до запису даних: 

 

Натисканням кнопки Новий запис здоров'я відкриється вікно провідника, який Вас покроково 
проведе всіма етапами запису: 

 

Кнопка Змінити відкриє список Анамнез, який можливо редагувати. 
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Редагування відбувається за допомогою кнопок Змінити або Новий анамнез. Вибір анамнезу 
можливий дворазовим натисканням на анамнез або кнопкою Використовуй анамнез. Обраний 
анамнез перенесеться в запис здоров'я тварини. 

 

Кнопка Новий анамнез відкриє вікно, в якому можна записати новий анамнез і з можливостей 
його опису. Збереже анамнез кнопкою Збережи і кнопка Скасувати скасує запис нових даних.   

Дата за замовчуванням налаштована на сьогоднішню дату. Якщо потрібно записати іншу дату, 

потрібно в ручну дату записати. 
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Анамнез не потрібно записувати, можливо, цей крок пропустити і слідувати одразу до іншого 
кроку Діагноз. 

В іншому кроці можливо таким чином, як анамнез, запольнити діагноз. У списку є й основні 
діагнози, які не можна редагувати, але можливо впровадити нові, які далі можна редагувати. 

 

При натисканні на кнопку Зміни діагноз відкриється вікно зі списком діагнозів. Можна далі 
продовжувати у двох варіантах.  

 

Можна просто обирати зі списку або поставити прапорець Відобрази всі діагнози і програма 
вам запропонує всі діагнози в розкладці за розділами лікованих областей. 

 

Вибір діагнозу ви підтвердите 
подвійним натисканням на 
діагноз або використайте 
кнопку Використовуй діагноз. 
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Введіть дату встановлення діагнозу. 

 

Діагноз	та	операції	з	одиницями	виміру	
Можливо вписати в діагноз конкретні чисельні 
значення (температура ...та ін.)  

 

Після вибору діагнозу можливо задавати 
значення з точністю на два десяткові розряди. 
Цією можливістю можна користуватися в 
записах здоров'я і групових операціях. 
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Кнопкою Операція просунетеся далі до запису лікувальної операції, який було зроблено. 

 

Так само, як у попередніх випадках, можливо додавати, обирати або змінювати лікувальні 
операції в списку. Тут є можливість прив'язати лікувальну операцію до конкретної дати - у 
такому разі ця операція висвітиться на головному екрані програми одразу після відкриття як 
нагадування. 

 

У правій частині вкладки видно вікно ліки. Це вікно можна ввімкнути або вимкнути залежно від 
того, потрібні ліки чи ні. 
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Список операцій має дві частини. Центральну частину, яка загальна для всіх користувачів 
програмою, і ваш власний список. У власний список можна копіювати операції з центрального 
списку, при цьому можна вбити вартість операції, яку можна в подальшому змінювати.  

 

Вартість операції при її використанні автоматично потрапляє в економічну частину програми. 
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Зміна	вартості	ліків		
Ціна ліків вводиться при введенні ліків із загального переліку лікарських препаратів.  

Ціну можливо в будь-який час змінити.  

Вікно в якому 
можливо змінити 
ціну ліків. 
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Опція Додати ліки відкриє вікно для вибору ліків 

 

Кнопкою Зміни ліки можна вибрати ліки з вашого списку (з ціною) або вибрати ліки з 
центрального списку і скопіювати у ваш список та ввести ціну. Також можливо в список 
записати нові ліки. 

 

Для нагадування повторюваної операції відзначте можливість Повтор. Можливо ввести дату 
повтору і зауваження.  

 

Кнопка Зберегти всі нові дані збереже. Можливо до них повернутися і редагувати.  

	

Примітка:	

За допомогою провідника можливо впровадити тільки один діагноз, одну операцію і одне 
завдання. Якщо потрібно впровадити більше операцій або ліків так це можливо в режимі 
редагування Ветеринарного запису.  
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Дату повтору буде видно в нагадувальнику нагадувальнику головного екрана програми доти, 
доки операції не зробите або не зітрете.  

 

Натисканням на номер тварини потрапляєте на картку тварини, натисканням на операцію 
потрапляєте на вікно цієї операції.  

.  

Одразу можливо ввести нову дату повтору, змінити ліки або операцію.  

Після заповнення даних програма запитає якщо дане нагадування вважати виконаним.  

 

Коли ви підтвердите ТАК, більше не буде нагадувати.  
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Зміна	запису	Здоров'я	
Виберіть запис і натисніть Детально, потрапляєте в режим редагування для конкретних 
медичних записів. 

 

Кнопки Додай, Редагуй, відкривають можливість додати або редагувати діагноз, операції та 
ліки без жодних обмежень.  

 

Закінчення	лікування	
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Щоб було можливо оцінити лікування є в програмі доступна операція Завершити 
лікування.Тато операція 
доступна в картці тварини у 
вкладці здоров'я прямо в 
діагнозу якого стосується.  

Завершення - успішне 
лікування встановіть 
галочку в checkbox на рядку 
операції.  

Завершити лікування 
можливо також за 
допомогою групових 
операцій для кількох тварин 
одночасно. У списку 

альтернативних діагнозів всі не закінчені діагнози, які є у ветеринарному журналі тварини. 
Відсортовані від нових до старих.  

У вкладці Здоров'я успішно 
завершене лікування відображено 
зеленим світлом рядка діагнозу.  

	

	

	

	
	

Видалення	зазначеного	індивідуального	лікування	тварини	

Видалити діагноз можна після 
висвічування діагнозу і 
натисканням кнопки Видалити. 
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Програма Вас ще запитати якщо дані дійсно 
видалити. 
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Категорія	дійна	корова	-	Швидкий	діагноз	

Для полегшення роботи з діагнозами створено систему швидкий діагноз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простий спосіб встановити основні деталі діагнозу. Щоб ввести новий швидкий діагноз 

натисніть кнопку  , щоб видалити кнопку  , зміна діагнозу кнопка  . 

Назву діагнозу можна вписати в 
рядок назва, якщо залишити 
порожній рядок, ім'я швидкого 
діагнозу створюється автоматично 
із зазначеного діагнозу і 
використаних ліків.  

 

 

 

 

 

Внизу зліва діалогового вікна за допомогою кнопки  можна вказати кілька ліків для цього 

швидкого діагнозу - кількість препаратів не обмежена. За допомогою кнопки  ліки зі 
швидкого діагнозу можливо видалити. 

Після введення всієї необхідної інформації, дані збережіть кнопкою Зберегти. 
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Швидкий діагноз дійсно швидкий. Виберіть зі списку потрібний Вам діагноз і натисніть кнопку 
Використовуй.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма Вам ще запропонує ввести уточнені дані. Дата діагнозу, хто здійснив операції, ціну 
ліків, ціну операції та кількість, можливо використати старі дані або їх змінити. Також можливо 

встановити повтор і нагадування - 
наприклад, у разі повторної дачі 
ліків або повторного обстеження 
тварини та ін.. Встановіть прапорець 
повторити і введіть дату коли 
потрібно повторити. 

Якщо введені всі необхідні дані, 
запис потрібно зберегти кнопкою 
Зберегти.  

У цьому разі не вказано, хто операції 
здійснив, і кнопка "Зберегти" 
неактивна - запис не можливо 
зберегти. 	

	
 

	

Швидкий	діагноз	у	групових	операціях	 
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У групових операціях передбачена можливість ввести швидкий діагноз одночасно для кількох 
тварин або цілої групи тварин.  

 

Після вибору номера тварини можливо вибрати з меню швидкий діагноз.  

 Вибравши дату, діагноз і хто дію вчинив, запис готовий. Натисніть кнопку Збережи, щоб 
зберегти або Скасуй (у нижній частині вікна), дані збережете або закриєте вікно без запису. 
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Діагноз	запуск	-	автоматичне	створення	
При імпорті Дати запуску з будь-якої програми доїльного залу автоматично утворюється діагноз 
Запуск...  
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Певна	точка	захворювання	на	тілі	тварини	
При введенні анамнезу або діагнозу, ви можете на схемі тварини визначити конкретне місце. 
Натисніть кнопку Змінити, щоб отримати доступ до схеми тварини. Тělo складається з різних 
частин. При наведенні курсору миші на певну частину з'явиться ім'я частини тіла. 
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Коли ви натиснете на обрану частину тіла, з'являється вікно для вибору сторони тіла. 

 

За вибором боку тіла - Область лікування запишеться в анамнез або діагноз.  
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Прибуток/збиток	корови	за	період	часу	

Для розрахунку прибутку окремих тварин необхідно спочатку ввести суму - виторг за місяць. 
Сума відома за попередній місяць зі звіту молочного заводу. Введення виручки здійснюється 
для цілого стада у вкладці Стадо у вікні Економіка.  Права частина вікна - це частина доходів. У 

нижній частині розташовані кнопки  - для додавання звіту,  для очищення введених 

значень,  для корекції значень. 

Щоб додати звіт натисніть кнопку  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після натискання кнопки Зберегти, дані зберігаються в базі даних і відбудеться розподіл 
виручки на дійні корови - на всі корови, що були цього місяця в стаді, були після отелення, не 
були в запуску та від них отримано дані щодо надоїв молока. 
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Результат для обраного періоду буде показано у верхній частині вікна Економіка. 

Також результат показано в картці тварини у вікні Економіка. За допомогою введення дат 
можливо визначити період, за який хочете дізнатися економічний результат утримання даної 
тварини. 

 

М'ясна	продуктивність	

Автоматичне	налаштування	ваги	при	народженні	у	вкладці	М'ясна	продуктивність.	
Вага теляти яку введете при народженні є першим записом у картці тварини у вкладці м'ясна 
продуктивність.  
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Категорія	Стадо		
 

Журнал	сараю	
До журналу сараю автоматично записується сума добових надоїв у стольбець Надой.  

 

Оцінка	рівня	харчування	стада	-	Журнал	сараю		
Інструментом для оцінки рівня харчування стада є використання значень білка та сечовини в 
молоці. На основі цих значень створюється оцінка рівня харчування. Подання доступне лише 
для користувачів у категорії консултант або менеджер. 

Огляди, вказується за допомогою абревіатури і стрілки в останньому стольбці.  

Пояснення відображеного можна подивитися наведенням покажчика миші на кнопку Легенда 
у верхній частині вікна. 
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Крива	лактації	стада	з	КП	
У категорії Стадо є також закладка Крива лактації з КП і Крива лактації з надоїв.  

Використовуючи два списки, що розкриваються, ви можете вибрати сарай і дату, до якої ви 

хочете оцінити стадо. 

Доступне зображення кривої (у лінійній або точковій формі) для всіх тварин, у яких було в цей 
день проведене контрольне доїння. Кольором виділено першу, другу, решту і всі лактації.  

Крива розраховується і відображається для кожної лактації. 

Можливо вибрати які лактації і в якому вигляді відобразити.  
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Крива	лактації	з	добових	надоїв	
 

Той самий принцип роботи та відображення використовується для відображення даних із 
добових надоїв. Ця функція доступна лише для сараїв, які пов'язані з системою MOOML і дані 
зчитуються щоденно з програми доїльного залу. 

	
Друк	форм	

Від версії 2.3 можна друкувати за допомогою кнопки  використовувані звіти. 

Усі звіти автоматично, ґрунтуючись на кількості даних, налаштовують орієнтацію сторінки на 
висоту або ширину. Перед друком програма запитує у користувача, чи правильна автоматично 
налаштована орієнтація друку.  

Попередження! Друк не налаштовано на принтер за 
замовчуванням!!!  

Друк має значення формату А4 у PDF файл. Після 
друку в PDF, файл можна надіслати е-майлом або 
надрукувати.  

	

Редагування	діаграм	

Усі графіки нині динамічні. Графіки, а саме оса y перемальовується на основі обраних значень.  

Діаграма журналу сараю має можливість відображення у формі ліній або стольбців.  



МООМЛ система Керівництво до використання РС 
 

МООМЛ - система для управління та організації розведення ВРХ 
© ing. Dušan Kořínek, Ph.D., MVDr. Tomáš Mitrík, Ph.D. 
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Менеджер	селекції	
Нова фукнкція nová програми дає змогу встановити критерії відбору для вибракування 
тварини зі стада. 

Менеджер селекції з меню Керування і також у підменю Тварини. 

 

 

 

 

 

 

 

У верхньому лівому кутку відкривається список із назвою сараю, в якому потрібно вибрати 
сарай, для якого хочете встановити критерії відбору (список доступний, тільки якщо у вас є 
доступ до кількох сараїв). 

 

Вибір	критеріїв	селекції	
 Праворуч у вікні міститься список доступних значень, з яких ви можете вибрати критерії 
відбору. Метод відбору аналогічний генератору друку. 

 Найпростіший спосіб - двічі клацніть на потрібне значення і воно з'явиться у списку в лівій 

частині вікна. 
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Межі	значень	осі	значень	
За допомогою клавіш зі зрізками 
можливо встановити межі відбору, від 
або по. Ліва стрілка вказує, що 
значення обчислюється як < =, права 
стрілка вказує, що значення 

обчислюється як =>. 

Налаштування	параметрів	
критерії	селекції	
Обрані критерії відбору відображаються 
в лівій частині вікна. Кожен критерій має два рядки, жовтий і червоний.  

Лінія	-	межа	критерії		
 Налаштування здійснюється за допомогою однієї лінії, що представляє один поріг для 
цього критерію. Коли ви додаєте новий критерій, автоматично встановлюються дві лінії 
(нижній і верхній поріг). Клацання в червону лінію створює новий поріг - лінію для 
подальшого уточнення. Лінія має у верхній частині хрест, яким можливо лінію стерти 
і тим скасувати один поріг.  

Очки	для	критерію	

У жовтій лінії можливо задати значення для відбору.  

Насправді потрібно створити таблицю, в якій у першому стовпці значення даного критерію і в 
другому вага значення в балах для цього рядка.  

Наприклад для критерію Кількість осіменінь у поточній лактації можливо створити:  

Hranice (počet inseminací) Тіло 
0-2 0 
2-3 0 
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3-4 2 
4-5 6 
5-6 8 

6 a více 10 
Так само можна налаштувати кілька критеріїв відбору з двома або більше порогами - лінії та з 
ними пов'язані бали. 

Бали можуть бути встановлені в порядку зростання або зменшення, як для вас конкретний 
критерій є важливим. 

Для кожного критерію відбору можна задати його вагу (кількість 
балів або коефіцієнт) для порівняння між усіма зазначеними 
критеріями. Система обчислює мінімальну та максимальну 
можливу кількість набраних балів і відображає її у верхній лівій 
частині вікна.  

 

Переділ	для	пропозиції	для	вибракування	тварини	
У вікні редагування Limit 
задається значення в балах і 
за допомогою математичних 
знаків (зі списку) налаштується 
напрямок порівняння (більше, 
менше, рівно тощо).   

 

Система обчислить кількість балів для всіх зареєстрованих тварин, а в разі виконання умов 
відбору (досягти Limit) запропонує вибракування тварини. Пропозиція відображена в списку 

тварин.  

У списку тварин рядок тварини має коричневий фон і в заголовку картки тварини з'являється 
симбол  . Такий самий симбол з'являється у вікні тварини і в мобільній аплікації.  
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Аналіз	стада	з	КП	

Вкладка	Продуктивність	стада	
Перетворення вмісту жиру та білка на всі корови в стаді називається коефіцієнтом. Цей 
коефіцієнт використовується для порівняння між днями КП. 

	
 

 

 

 

	

З'єднання	аналізу	продуктивності	з	базою	даних	тварин		
У вкладках Лактація, Продуктивність і здоров'я та ін. біля деяких значень з'являється значок 
миші  . При натисканні на значок, відкриється вікно з номерами тварин і точними даними. 
Клацання біля вікна, вікно закриє. У відкритому вікні можна тварин сортувати за будь-яким зі 
стовпців, які доступні.  
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Подвійне клацання на номері тварини відкриває картку тварини. Закриття картки тварини 
повертає назад в аналіз продуктивності. 
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Діаграма	співвідношення	білка	і	жиру	

Порівняння двох КП. Завжди порівнюється обраний КП (на горизонтальній осі) з минулим КП 
(по вертикальній осі).  

 

Уся діаграма ділиться на кілька затінених областей, які ілюструють еволюції.  Оглядовий звіт 
представлений у зведеній таблиці - таблиця відкривається кнопкою Зведена таблиця. По 
середині таблиці білий рядок - тут тварини у яких фізіологічне співвідношення білок/жир. В 
інших рядках відображені тварини з іншим співвідношенням білок/жир.Dojnice,  

Колір рядків відповідає 
кольорам областей 
діаграми. На початку 
кожного рядка примітка. 
Клацання на значок миші 
наприкінці рядків 
відкриває список з 
номерами тварин, який 
можна надрукувати 

кнопкою  .  

Подвійне клацання на 
номер тварини відкриє 
картку тварини.  
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Діаграма	крива	лактації	
У вкладці Профіл фазі лактації знаходиться діаграма кривої лактації - можна її відкрити 
кнопкою Графік - середня продуктивність. 

 

Невеликий	звіт	в	Аналізі	стада	з	КП	
Клацання на значок миші в будь-якому вікні аналізу відкриває список з номерами тварин і 

значенням даного критерію. Список номерів і значень можна надрукувати кнопкою  , у 
верхній частині списку. 
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Картка	профіль	профіль	стадії	лактації	
Оцінка	рівня	харчування	стада	

Уточнені дані по лактаціях доступні в Аналіз стада з КП. 

 

 

 

 

 

 

Графік	про	співвідношення	жиру:	білка.		
Клітини з жовтим фоном - неправильне співвідношення - вказує на хронічний ацидоз.  Чим 
жовтий темніший, тим вищий рівень поганого співвідношення. 
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Червоне тло клітин означає високе значення жиру і низьке білка - вказує на можливий кетоз. 
Чим червоний відтінок темніший, тим проблема гірша. 

	

Графік	сечовина/білок		
Якщо в рамках КП проводиться дослідження на вміст сечовини в молоці, можна в цій діаграмі 
оцінити рівень харчування - білком та енергією (за лактаціями або групами тварин). Діаграма 
розподілена на кілька (затінених) областей залежно від рівня харчування.  
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Коли переміщуєте вказівник миші над областями, з'являється поруч із вказівником коментар - 
назва області. 
При наведенні 
вказівника на 
конкретну точку 
з'явиться номер 
тварини і 
значення 
сечовини та 
білка. 
Двохстороннє 
клацання на 
ділянці або 
точці відкриє 
список з 
номерами 

тварин зі значенням сечовини і білка. Двостороннє клацання на номері тварини відкриє картку 
тварини.  

  

Зведені дані у 
відсотках за 
лактації (1,2, 
3+) 

відображаються кнопкою Зведена таблиця.  
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Вкладка	продуктивності	та	здоров'я	вимені	за	лактаціями	

Таблиця	за	лактаціями	
У таблиці колонка Пререрахунок на 305 денну лактацію. У цьому стовпчику оцінка лактацій у 
співвідношенні - із середнім значенням. Оцінці допомагає колірна гамма.  
 Зелений колір - добре значення, червоний - погане. 
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Вкладка	Діаграми	здоров'я	вимені	

Стан	здоров'я	молочної	залози	
 

 

 

 

 

 

У графі використовується порівняння лінійної оцінки соматичних клітин (LS SB) двох останніх 
перевірок продуктивності. Графік складається з чотирьох областей.  

Можна подивитися всі тварини або тільки деяку лактацію.  

Здоровою вважається тварина зі значенням LS СК по 3,9.  
У зеленій ділянці OK знаходяться тварини, у яких в останній і попередній перевірці 
продуктивності досягли значення LS СК менше 3,9. Такі тварини оцінюються як здорові.  

В області світло-червоної (тепер OK) знаходиться тварини, які при попередній перевірці були 
хворі на мастит (високе значення СК) але тепер здорові. 

У жовтій області (тепер KO) перебувають тварини, які під час попередньої перевірки були 
здорові, але тепер у них виявлено високе значення соматичних клітин.  

У темно-червоній області тварини з високим значенням соматичних клітин під час останніх двох 
перевірок - хронічний мастит.  
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Зведені дані у відсотках у таблиці біля діаграми.  

 

При наведенні 
вказівника миші на 
будь-яку точку в 
графіку відкриється вікно з номером тварини і значенням СК з 

двох останніх перевірок.  

з областей є символ миші  з На краю кожної 
часткою в стаді у %. Клацання на симбол відкриє 
список тварин з даними з двох перевірок і 
порядковим номером лактації.  

Список можна відсортувати за будь-яким 
стовпчиком. Натисканням на симбол 
принтера можна список надрукувати.  

 

Подвійне клацання на номер тварини 
відкриє картку тварини. 

  

 

 

 



МООМЛ система Керівництво до використання РС 
 

МООМЛ - система для управління та організації розведення ВРХ 
© ing. Dušan Kořínek, Ph.D., MVDr. Tomáš Mitrík, Ph.D. 

Стан	здоров'я	молочної	залози	-	корів	після	отелення	
 

 

 

 

 

Діаграма в тому ж форматі, що й попередня, основна відмінність у тому, що відображено тільки 
корови з першою перевіркою після отелення - порівняно з останнім значенням LS СЧ перед 
отеленням.   

Дані показують успішність запуску та лікування маститів у період сухостою.  
Якщо з'являються дійні корови в червоній ділянці - потрібно переглянути систему запуску та 
утримання сухостою (запуск, лікування, утримання, раціони та ін.). 
Поява первісток у жовтій області означає проблеми у вирощуванні телиць.  

Вкладка	Річний	звіт	
Коефіцент жиру всіх тварин і коефіцієнт білка всіх знаходиться так само у вкладці Річний звіт. 

Коефіцієнт має важливе значення для 
порівняння між собою та із середнім 
значенням КП. Співвідношення коефіцієнтів у 
часі є показником стану стада.  

 	



МООМЛ система Керівництво до використання РС 
 

МООМЛ - система для управління та організації розведення ВРХ 
© ing. Dušan Kořínek, Ph.D., MVDr. Tomáš Mitrík, Ph.D. 

Аналіз	останньої	КП	
Більшість діаграм порівнює значення з двох останніх перевірок продуктивності.  

• Діаграми у вкладці Аналіз останньої КП, показують дані тільки КП вами обраної дати.  
• До оцінки тварин не включено корів по 10 день лактації 
• Іншою відмінністю є можливість вибрати дані до відображення: 

1. відповідно до дня лактації (11-60, 61-120, більше 120 днів) 
2. згідно з надоями (нижче 25, 26-35, більше) 
3. відповідно до груп тварин у сараї  

Графік	білок:сечовина	
Якщо доступні дані за вмістом сечовини в молоці, можливо оцінити рівень харчування, а то 

згідно з надоями або групами тварин у сараї.  
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Коли переміщуєте вказівник миші над областями, поруч із вказівником з'являється коментар - 
назва області. Наведення покажчика на будь-яку з точок з'являється номер тварини і значення 

сечовини та білка. Двойне клацання на ділянці відкриє список тварин. Подвійне клацання на 
номкр тварини відкриє картку тварини. 

Зведені дані у % згідно з групами тварин у сараї відображено у Зведеній таблиці.  
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Графік	білок	:	надой		
Діаграма показує зв'язок між молочним білком і добовим надоєм у день перевірки. На підставі 
відображених даних, можна оцінити на скільки корови відповідають генетичному потенціалу. 
Лінія регресії виражає рівень молочного білка у зв'язку з рівнем надою.  

Біла смуга по середині діаграми - оптимальний рівень білка для даної генетики. У точці 
перетину білої смуги з лінією регресії знаходиться продуктивний потенціал стада (групи) в разі 
достатку енергії.  

Що ближче розташовано точки (корови) до лінії регресії та що менша дисперсія з обох боків 
лінії, то більш збалансоване виробництво молока і водночас рівень енергетичного та білкового 
харчування стада (групи).  

 

Ви можете вибрати 
перегляд діаграми 

на основі днів латації або груп у сараї. 

 

Встановлення оптимального рівня молочного білка для даної породи. 
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Натискання на кнопку зведена таблиця відобразити всі дані у % вираженні в таблиці.  

	

Графік	сечовина	:	надой		
Діаграма відображає зв'язок між вмістом сечовини в молоці та надоєм у кг. Насправді цей 
зв'язок показує збалансованість енергії та протеїну (розщеплюваність у рубці) кормового 
раціону.  

Діапазон для оптимального вмісту сечовини в молоці, за літературними джерелами, 
знаходиться між 15-30 мг/100 мл. Для високопродуктивних тварин знаходиться оптимум між 
25-30 мг/100 мл.  

Якщо точки (корови) перебувають у діапазоні оптимуму і якомога ближче до лінії регресії, 
є раціон із погляду використання (засвоюваності) для даного стада чи групи 
оптимальним.  

Можна вибрати переглянь Групи або День лактації. 

Так само можна подивитися дані у % вирвженні у Зведена таблиця.  

Графік	жир/білок	:	надходь		
• За даними наукових досліджень доведено високу кореляцію між співвідношенням 

жир/білок у молоці та рівнем постачання дійної корови енергією.  
• Ці дослідження називають ідеальним коефіцієнтом жир/білок значення 1,25. З 1,3 

починається ризик кетозу. Значення вище 1,5 приймаються як прояв субклінічного 
кетозу. Значення менше 1 характерні для появи хронічного ацидозу рубця.  
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• В ідеальному випадку лінія регресії має бути паралельною до осі x і точки на діаграмі 
мають бути в діапазоні 1-1,5. 

І тут можна вибрати перегляд за групами або днями лактиції.  

У зведеній таблиці відображено дані у %.  
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Графік	жир	:	требай		
• Вміст жиру в молоці варіює залежно від рівня молочної продуктивності.  
• Другим важливим чинником є мобілізація жирових запасів, яка призводить до високого 

вмісту жиру в молоці, особливо на початку лактації.  
• Низький вміст молочного жиру часто є результатом нестачі структурної NDF (ефективної 

частини клітковини). 

Діаграма допомагає створити огляд енергетичного метаболізму дійних корів та якості 
харчування з точки зору структурної частини раціону. 

Значення нижче 3,5 однозначно вказують на нестачу структурної NDF у раціоні. Значення вище 
4,5 вказують на інтесивне використання жирових запасів і ризик кетозів. ketóz. 

Можна вибрати перегляд за групами або днями лактації.  

У зведеній таблиці відображено всі дані у %.  
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Вкладка	Відтворення	

Аналіз	відтворення	актуального	репродуктивного	стада	
У першій частині аналізу відтворення відображено дані репродуктивного стада - це тварини, які 
на обрану дату не тільні та день лактації вищий за INP (інтервал не осіменіння). Детальний опис 
кожного елемента в таблиці з'являється при наведенні вказівника миші на симбол "i". 

Аналіз	відтворення	стада		
Друга частина аналізу стосується вже всього стада хторое в системі MOOML. Детальний опис 

елементів таблиці з'являється при наведенні вказівника миші на симбол "i". 

Натисканням кнопки  можливо надрукувати таблицю.  
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Вкладка	Відтворення	річний	звіт		
Ця вкладка надає резюме за останні 12 місяців усіх основних параметрів відтворення стада.  
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Підменю	Карта	сараїв		
За допомогою простого графічного редактора можна створити просту карту сараїв. До карти 
можна записати розміщення груп і секцій.  

Спочатку потрібно створити будівлю (сарай). Кнопка "Додати будівлю", додати прямокутник, 
який можна (натиснувши й утримуючи ліву кнопку миші) у нижньому правому куті розтягнути 
до бажаного розміру. Потягнувши мишу в будь-якому місці прямокутника можна будівлю 
перемістити на бажане місце.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвійне клацання на назву відкриє можливість виправлення назви. 
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Вибрати колір для будівлі можна після натискання квадратика в правому верхньому кутку. 

Для додавання окремих секцій використовується кнопка в лівій частині вікна  біля імен груп. 

Після натискання кнопки  з'являється новий прямокутник, який перемістіть у відповідне місце 
в будівлі. 

Так само як у будівлі за допомогою білого квадратика в низу секції можна вибрати колір для 
секції (групи).  

 

У кожній секції - групі відображено поточні 
дані: 

Кількість голів 

Середня продуктивність, діапазон від-по  

День лактації - ср.значення, діапазон від-по  

Порядок лактації - ср.значення, діапазон від-
по  
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Кнопка  відкриває список тварин у секції 
(групі) - номер тварини та номер респондера. 
Подвійне клацання на номер тварини відкриє 
картку тварини.  

	

	

	

Карта	сараїв	-	введення	кількості	лежанок	у	групі		
У карті сараїв є теж можливість ввести кількість боксів для кожної секції - групи.  

Кнопка  у заголовку секції - групи відкриє вікно для введення значень. 

 

Можливо, теж встановити значення для 
сповіщення в разі заполонення секції.  

У разі перевищення встановленого 
значення в карті сараїв з'явиться графічне попередження. 
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Меню	Друковані	звіти		
Першим елементом є практичний звіт недавніх дій (кондиція, чистота, нагодованість, Здоров'я). 
Використовується здебільшого для відображення операцій вкладених у систему за допомогою 
мобільної версії програми.  

 

 

 

 

У звіті можна вибрати діапазон дати від - по. Перед друком звіту, дані можна сортувати 
подвійним натисканням на заголовок стовпців.  

Для друку, використовуйте значок принтера  у правому верхньому куті.  

Меню	Огляд	сараю		
У цьому елементі меню доступний оглядовий звіт 
Огляд сараю за групами і Статистика перебування в 
групах.  

Огляд	сараю	-	Огляд	сараю	по	групах	-	
Надой	актуел	

У	звіті	наводиться	резюме	основних	показників	продуктивності	груп	тварин	у	сараї	(де	це	
має	сенс	і	значення	від-по):	

• Останній надій КП - дата перевірки         

• останній добовий надій (тільки в сараях де встановлена передача даних) 

• середній надій за останні 7 днів  

• різниця між добовим надоєм і ср. Надоєм за 7 днів  
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• Порядковий номер лактації (ср.значення і діапазон) 

• День лактації (ср. значення і діапазон)  

Усі значення відносні до дати останнього запису добового надою.  

Вибравши дату, ви можете обрати період часу, за який хочете подивитися дані.  

Дані можна сортувати за будь-яким зі стовпців подвійним клацанням на стовпець.  

 

 

 

 

 

Звіт пов'язаний із 
картою сараїв.  У 
разі перевищення 
кількості голів у 
секції - тоді число 
- кількість тварин 
у групі висвітиться 
червоним кольором. 
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В останньому рядку міститься середні значення стовпців - продуктивність, порядковий номер 
лактації та день лактації.  

Стовпчик різниця у % останнім надоєм і ср. надоєм за 7 
днів. 

 

	

Огляд	сараю	по	групах	-	клацання	в	групі		
У цій таблиці можна подвійним клацанням у будь-
якому стовпці відобразити групу тварин і дані - на 
основі заголовка стовпця. 

Наприклад, у стовпці Кількість голів з'являється список 
бирок і респондерів. 

 

 

 

 

 

У стовпці Продуктивність з КП з'являється 
список бирок, респондерів і надоїв молока з останньої КП.  
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Добовий надій ---- бирка, респондер і останній добовий 
надій молока 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

У всіх списках можливо клацанням на номер тварини відкрити картку тварини.  

Огляд	сараю	за	групами	-	вкладка	Графік	огляду	сараю	за	групами	
У графіку відображено продуктивність окремих груп 
тварин у часі. 
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У діаграмі можна вибрати окремі параметри, які ви хочете подивитися. Вибирати можна в 
правому меню зі значень Добовий надій, Кількість лактацій, День лактації. Обмежити часовий 
діапазон можна за допомогою двох полів введення. Після кожної зміни потрібно натиснути на 

кнопку Оновити. 

Можна вибрати всі групи або тільки деякі. Для швидкого вибору всіх груп або скасувати всі 
групи можна використовувати кнопки в правому нижньому кутку.  

	

Статистика	перебування	в	групі		
У цьому звіті можливо подивитися й оцінити тривалість перебування тварин у кожній групі. 
Потрібно задати діапазон часу. Після введення дати потрібно натиснути на кнопку Оновити для 
перерахунку даних.  

Для 
детального 
перегляду списку тварин, які були в даний період у групі, просто натисніть на стрілку вліво. 
Подвійне натискання на рядок (або позначте рядок і натисніть на кнопку Подробиці корова) 
відкриє картку тварини.  
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Друк	діаграм	і	звітів		
Весь друк - діаграм і звітів - друкується в єдиний формат PDF. Програма спочатку створює PDF-
файл. Залежить від користувача, чи PDF-файл відкриє та надрукує, чи лише подивиться та 
збереже його. Файл також можна прикріпити до е-майл повідомлення.  

Після натискання на кнопку  з'являється пропозиція вибрати формат друку.  

 

 

Після натискання на кнопку Друк створюється PDF-
файл з назвою Report і номер звіту, наприклад 
Report(11). Назва, нумерація і місце збереження 
залежить від вашого інтернет-браузера.  

Графічні	симболи	оцінки	харчування	(енергія	та	білок)		
 Оцінка відповідає реальності тільки в разі, якщо при перевірці продуктивності проводиться 
аналіз вмісту сечовини в молоці у всіх корів.  

  

надлишок + 
високий надлишок ++ 
недолік - 
високий недолік -- 
у нормі OK 
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Генератор	звітів	
У програмі повноцінний генератор звітів (доповідей). За допомогою генератора можна 
створити будь-який звіт з даних, які доступні в базі даних.  

 
Пункт меню Друковані звіти.  

Швидкі звіти містять вкладки Останні 
заходи та Журнал ветеринара. 

 

Вкладка (підменю) Друковані звіти - 
після натискання відкриється генератор звітів. Вікно генератора розділене на чотири частини.  
У верхньому лівому кутку поле зі списком сараїв (у разі що у вас є більше сараїв). 

 

Велике вікно зліва використовується для відображення обраних значень. У правому верхньому 
кутку розташоване вікно зі структурою даних, де можна вибрати стовпці звіту.  

Справа внизу наведено два списки раніше збережених звітів. Перший список системний 
(Основні звіти), це звіти створені адміністратором програми. Другий список (Мої звіти) містить 
звіти, створені користувачем.  
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Створення	очтета,	вибір	стовпців	-	значень	

Основні	групи	значень	
Меню типу дерево використовується для вибору даних у 
велике вікно зліва.  

У меню є сім груп даних - підменю. У деяких із підменю 
дерево далі розвивається, відповідно до доступних даних.  

Кнопка  використовується для редагування, 
збереження та видалення значень, створених 
користувачем.  

 

 

Основна	група	значень	
Група значень з назвою Основні міститиме значення, які 
знаходяться в заголовку картки тварини.  
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Група	значень	молоко	
Група даних молоко містить у собі три підгрупи Добовий 
надій, КП і Лактація.  

НадойСуточний Заповнюється даними, тільки якщо 
система МООМЛ пов'язана з доїльною залою і щодня 
надходять свіжі дані. Це дозволяє використовувати дані 
назад за 7 днів від поточної дати або обчислене середнє 
значення за 7 днів. Ви можете вибрати дату запису, день 
лактації та надій у кг.  

 

 

 

У 

пдменю КП	доступні всі значення, зібрані в 

день контролу. У звіт можна вибрати 
значення з трьох останніх КП.  

Підменю Лактація	містить дані з трьох 
останніх завершених лактацій. Значення 
продуктивності в перерахунку на 305 днів, 
фактичну тривалість лактації та факт. 
продуктивність.
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Група	значень	Здоров'я		
У цій групі відомості про останню медичну операцію та 
відповідна інформація.  

 

Група	значень	Оцінки	
Доступні чотири останні 
оцінки (Кондиція, 
Чистота, Нагодованість, 
Кульгавість).  

 

 

 

 

 

Група	значень	Відтворення	
Доступні всі останні значення з відтворення.  

 

 

 

 

Група	значень	М'ясна	продуктивність	
Тут міститься дані з останніх трьох звешиваний (дата і вага) і 
значення середнього добового приросту від народження.  
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Сортування	значень	
Для сортування значень використовуються стрілки в заголовку стовпців. Звіт можна сортувати 
за спаданням і за зростанням. Сортування може бути і ступінчастим залежно від кількості 
стовпців у звіті. Якщо необхідно, можна задати напрямок сортування для кожного стовпця в 
порядку від першого до останнього стовпця.  

Після натискання на заголовок стовпця з'явиться невелике число і стрілка вправо. Число вказує 
порядок стовпців для сортування. Стрілка це напрямок сортування за зменшенням або 
зростанням.  

 

Фільтрація	значень	у	звіті		
Для вибору значень у звіті використовуйте симбол T у заголовках стовпців.  

Якщо фільтр для обраного стовпця 
активний, значок T у заголовку 
червоний.  

 Після натискання на значок T 
відкриється вікно для 
налаштування обмежень для 
вибору значення.  

Фільтр увімкніть тим, що поставите 
галочку в полі Використовуй 
фільтр. У разі числових значень у 
стовпчику, ви можете задати 
діапазон значень, що 
відображаються в стовпчику.  

У разі значень, визначених списком 
(наприклад, № групи), 
представлено список конкретних 
значень, з яких можна вибрати.  
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Якщо значенням є дата, ви можете вибрати діапазон від - по. Після натискання симбола  

відкриється календар для вибору дати. Стрілки біля назви місяця  використовуються для 
переміщення на весь рік, вгору або вниз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кнопка покажи невизначену дату - включити до звіту дані тварин, у яких цей стобець із датою 
порожній. 

Динамічний	фільтр		
Динамічний фільтр доступний тільки для значень типу дата.  

Динамічний фільтр дає змогу використовувати поточну дату обробки звіту. У звіті завжди 
будуть останні (свіжі) дані. Корисний для регулярно використовуваних звітів - щодня, щотижня 
..... тощо.  

Основним параметром є значення Сьогоднішній день і діапазон Від - По. Позначена кількість 
днів з мінус або плюс встановлює діапазон, у якому мають перебувати дати в цьому стовпчику 
звіту.  

наприклад: 
 Сьогодні - 30 у стовпці 
дата КП - у звіті будуть 
лише корови з перевіркою 
продуктивності за 
попередні 30 днів ... Поле 
Невизначена дата - 
порожнє - до звіту не 
будуть включені корови, у 
яких цей стовпець (дата 
КП) порожній. Агрегатні 
функції 

Це позначення включає математичні функції - сума, мінімум, максимум, середнє значення і 
кількість, які дозволяють проводити математичні операції з даними обраного стовпця звіту. 
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Використовувати ці функції можна тільки в стовпцях, що містять дані числового типу (надій, 
порядковий номер осіменіння тощо). 

У разі використання лише агрегатних функцій не потрібно вмикати фільтр цього стовпця!  

Приклад: 

Після ввімкнення Мін, Макс і 
Ср.зн. розрахуються і 
відобразяться у звіті ці дані у 
вами обраних тварин для звіту. 

 

 

 

 

 

Обрані функції відобразяться в додатковій лінії на початку звіту (у разі згрупованого звіту - на 
початку кожної групи).  

Усі дані можна подивитися після натискання на стрілку біля назви групи.  
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Власне	значення		
Користувач може створювати так звані Власні 
значення.  

Кнопка  під вікном з основними групами 
даних відкриває меню Власних значень.  

У меню ви можете вибрати три операції. Якщо хочете 
працювати з уже створеним власним значенням, 
потрібно спершу відмітити вибране значення і тільки 
після того натиснути на кнопку під вікном. 

• Нове власне значення 
• Змінити власне значення 
• Стерти власне значення 

 

Створити	Нове	власне	значення	
Після натискання Нове власне значення відкриється діалогове вікно для завдання параметрів 
Власного значення.  

Чотири способи створення власних користувацьких значень. 

1. Різниця між датами (Дата - Дата) (включно з динамічним Сьогодні) і додавання або 
віднімання кількості днів (місяців або років)  

2. До значення Дати (включно з динамічним типом Сьогодні) додавання або віднімання 
кількості днів (місяців або років)  

3. Для полегшення роботи можна створити користувацьке значення з використанням 
тільки частини дати. Можна використовувати тільки день, місяць або рік із дати. Таким 
чином можна простіше працювати з діапазоном дат і створювати структуру звіту - 
наприклад: план отелення помісячно (або річний), підготовка до отелення тощо.  

4. Математичний розрахунок між будь-якою кількістю значень із бази даних за 
допомогою загальних математичних симболів (+-*/). 
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Різниця	між	двома	датами		
• Ви можете вибрати зі списку всі значення типу дати, включно з динамічним значенням 

сьогодні (у звіті завжди буде поточна дата). 
• Можна вибрати два значення які взаємно віднімаються 
• Наступним кроком є налаштування віднімання або додавання днів (місяців, років). 

Якщо залишити значення 0, нічого не змінюватиметься.   

	

	

	

	

	
 

 

 

Кнопка Збережи або Скасуй нове власне значення зберігає або видаляє. Після збереження 
можна створене власне значення використовувати в усіх звітах.  

Додавання	або	віднімання	днів	(місяців,	років)	до	Дати	
• Ви можете вибрати зі списку всі значення типу дати, включно з динамічним значенням 

сьогодні (у звіті завжди буде поточна дата). 
• Виберіть знак плюсь або мінус. 
• Введіть числове значення.  
• Налаштуйте параметр - день або місяць чи рік.  

 

 

 

 

 

 

 

Кнопка Збережи або Скасуй нове власне значення зберігає або видаляє. Після збереження 
можна створене власне значення використовувати в усіх звітах.   
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Математичний	вираз	
• Зі списку всіх доступних значень вибираєте окремі значення для формули.  

• Між значеннями вставте загальні математичні оператори.	

•  Для результату можна задати точність округлення. Заокруглений результат 
відобразиться у звіті. 	

Кнопка Збережи або Скасуй нове власне значення зберігає або видаляє. Після збереження 
можна створене власне значення використовувати в усіх звітах.  	
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Об'єднання	
Звіт можна організувати в групи за кожним зі стовпців, які використовуються у звіті.  

Після натискання на кнопку  на нижній панелі головного вікна звіту відкриється 
діалогове вікно для вибору параметрів об'єднання подання звіту. 

 

 

Лівою кнопкою миші позначте стовпець, на основі якого хочете звіт об'єднати. Натисніть кнопку

 для переміщення назви стовпця до 
списку згрупованих стовпців.  

Групувати (об'єднати) можна за даними всіх 
стовпців у звіті.  

При виборі декількох параметрів (стовпців), 
можна задати порядок їх подання у звіті. 

Позначте назву стовпця в лівому вікні та 
натисканням кнопки 

, або 

 перемістіть стовпець у 
списку вгору (UP) або вниз (DOWN). 

Звіт буде об'єднано в групи на основі вашого 

завдання.  
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Натискання на кнопку ліворуч від імені групи відкриє дані в групі.  

Коли звіт згрупований за кількома критеріями, вам необхідно відкрити всі рівні, щоб побачити 
рядки з даними тварин.  

 

Для швидкого перегляду (розпакування) всіх рівнів звіту можна використовувати кнопку 
Відкрий все і для закриття всіх рівнів кнопку Закрий все, на нижній панелі вікна звіту.  

 

 

Друк	звіту	
Для друку використовуйте кнопку принтера на нижній панелі. Програма спочатку створює PDF-
файл. Залежить від користувача, чи PDF-файл відкриє та надрукує, чи лише подивиться та 
збереже його. Файл також можна прикріпити до е-майл повідомлення. 
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Групи	звітів		
Існують дві категорії звітів.  

Основні	звіти		
Ці звіти створені адміністратором. Звіти доступні у всіх 
сараях для всіх користувачів.  

• Усі параметри звіту можна редагувати  
• Після редагування не можна змінений звіт 
зберегти в основні звіти  
• такий звіт можна зберегти у Звіти користувача - з 
новою назвою 

Звіти	користувача	
Це звіти які створив користувач повністю або зберіг 
змінений основний звіт  

• Звіти зберігаються під конкретний сарай і 
користувача (звіт не доступний з інших сараїв)  

• Звіт можна редагувати. 	

Копія,	редагування,	збереження	звіту	

Збереження	звіту		
Щоб має можливість працювати зі звітом, 
потрібно звіт спочатку відзначити (рядок зі звітом 
буде синій).  

Звіт збережіть, використовуючи кнопку під вікном 

звітів  - кнопка відкриває меню роботи зі 
звітами.  

 

 

Зберегти звіт можна трьома способами: 

 

• збережи як новий звіт - програма відкриє вікно, щоб ввести нове ім'я звіту 
• збережи актуальне - звіт буде збережено з усіма змінами, які ви зробили під тією ж 

назвою  
• зберегти в існуючі - звіт буде збережено під назвою звіту, який ви створили раніше  
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Стерти	звіт		
Спочатку потрібно відзначити звіт.  

Стерти звіт можна натисканням кнопки Стерти звіт. 

Програма ще раз запитає, якщо ви дійсно хочете 
видалити звіт.  
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Створення	звіту	-	провідник	
Звіт створюєте вибравши значення з меню груп значень.  

Обране значення перетягніть мишею у велике вікно зліва, другою можливістю є подвійне 
клацання на значення. 

Як перше значення потрібно вибрати з Основних 
значень бирку (номер тварини). 

Значення переміститься у вікно ліворуч і зі списку основних значень втрачається.  

 Щоб у вікні (новому звіті) з'явилися номери тварин, потрібно натиснути кнопку  у 
правому верхньому кутку вікна над списком даних.  

 

 

 

 

 

Як наступні значення додамо респондер і номер групи. Перетягніть значення мишею або 
подвійним натисканням.  

 

Обидва стовпці були додані до звіту і після натискання на кнопку  у звіті 
з'являються всі дані. Ширина стовпця налаштовується автоматично. 
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Наступним кроком буде додавання стовпчика кількість 
лактації.  

 

 

Далі відкриємо 
групу значень 
Молоко. 
Наприклад 
хочемо додати 
дані з останнього 
КП. Відкриємо 

групу з назвою КП (дані з останньої КП, дані з 
передостанньої мають маркування КП-1). Тепер так само 
як інші значення додамо до звіту значення Дата КП, 
Молоко КП, СК КП.  

Після натискання на кнопку  у вікні звіту 
з'явиться всі обрані дані. 
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Тепер у звіті всі значення, які нам потрібні.  

Оскільки наразі не ввімкнено жодного філтоь, ми бачимо дані так, як зберігаються в базі даних. 

Тепер ми хочемо обмежити вибрані значення на тільки одну групу корів. У заголовку кожного 
стовпця значок T, який слугує для налаштування фільтрації даних (дивись опис функції  
Фільтрація значень у звіті ). 

Після натискання на знак T відкриється вікно для активації фільтра.  
Відзначимо поле Використовуй фільтр. 

 

Тепер ми можемо обрати конкретні групи 
корів, ми будемо обирати в цьому випадку Пік 
лактації та Новотільні. (назва груп у кожному 
сараї різна). 

У звіті одразу з'явиться зміни і відображені 
будуть лише тварини з обраних груп. 

Фільтр стовпця Група активний - тому знак T 
червоний. 
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У звіті перемішані корови з двох груп.  

Подвійне клацання на заголовку стовпця Група увімкнути сортування (дивись опис функції 
Сортування значень).  Праворуч від імені стовпця з'являється число, порядковий номер стовпця 
в сортуванні звіту і стрілка, що вказує напрямок сортування. Вага звіт тепер відсортований за 

цим 

стовпці. 

 

 

 

 

Ми хочемо бачити, який вигляд мають дані СК у цих двох групах.  

Натисканням на стрілку в стовпчику СК КП відсортуємо за зростанням або зменшенням 
соматичних клітин корови в групах:  

1. сортування тварин - за групами 
2. кількості соматичних клітин  

 

 

 

 

 

 

 

 

Щоб розраховувати середнє значення та ін. будемо використовувати агрегатні функції (дивись 
опис функції  Агрегатні функції). 
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Після натискання на значок T, у 
стовпці СК КП відкриється вікно 
фільтра. Внизу вікна агрегатні 
функції. Відзначимо Мін, Макс і 
Ср.зн. 
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Обрані функції негайно відображаються у звіті. Тепер вони 
розраховуються для всіх записів, які ви вибрали для звіту. 
Увімкнено фільтр для вибору групи Пік лактації та Новотільні.  

 

 

Ми хочемо дізнатися значення 
соматичних клітин (мін, макс і середнє 
значення) для кожної групи окремо. 
Для цього будум використовувати 
функцію Об'єднання (дивись 
опис функції) відповідно до обраного 
параметра - у цьому випадку - назва 
групи корів.  

На нижній панелі вікна звіту клацніть кнопкою миші кнопку  . Відкриється вікно. 
За допомогою стрілок перемістіть з вікна пропозицій (праворуч) у вікно ліворуч значення Група.  

Після натискання на кнопку ОК звіт розділений на дві групи залежно від обраних параметрів 
групування. Натисніть 
на стрілку поруч зі 
словом Все, і звіт 
відкриється і покаже 
два згрупованих за 
окремими групами 
звіти.  

Середнє значення 
(AVG), мінімальна 
(MIN), максимальна 

(MAX) кількість соматичних клітин СК вказана окремо для кожної групи корів і також для всього 
звіту.  

Коли хочете подивитися окрему тварину зі звіту, 
натисніть стрілку біля назви групи. На нижній панелі 
вікна звіту дві кнопки, які відкривають або закривають 
усі рядки звіту.  

Тепер у нас є звіт. Зберегти його можна за допомогою кнопки  . 

Звіт відображатиметься тільки на сараї, де ми створили його ( дивись  Копія, редагування, 
збереження).	
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Використання	звіту	-	у	підменю	тварини	
Кнопка Тварини в генераторі звітів угорі праворуч, вас перенесе в меню Керування в підменю 
Тварини. У звіті відображені всі тварини цього сараю. З тваринами- даними можна далі 
працювати.  
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Імпорт	даних	із	доїльного	залу	
Для полегшення роботи з програмою МООМЛ ми встановили можливість прямого зв'язку з 
програмами доїльного залу (Alpro, Crystal, Dairy Plan, Afifarm). Програма МООМЛ самостійно 
зчитує дані з молочного залу. Вам лише потрібно залишити програму доїльної зали постійно 
увімкненою. Передачу даних забезпечує MoomlAgent. 

Для	автоматичної	роботи	вам	потрібно	зробити	кілька	послідовних	кроків.		
• Спочатку потрібно в програмі доїльного залу створити щоденний звіт і зберегти його на 

диску комп'ютера (налаштування зробить фахівець МООМЛ).  
• Другим кроком встановлення програми Mooml Agent на компютер доїльного залу. 

Mooml Agent працює у фоновому режимі і ви побачите його як значок на панелі 
компютера. Після запуску комп'ютера сам запускається.  

• Останнім кроком є налаштування MOOMLAgenta для 
надсилання створених файлів. Натисканням правою кнопкою миші на значок відкриєте 
вікно, в якому три елементи.  

Відправ одразу викликає негайне надсилання файлів. За 
замовчуванням програма шукає новий файл кожних 30 
хвилин.  

Елемент Вихід завершить програму, не використовуйте, 
якщо це не потрібно. Завершення порушить надсилання 
даних.  

Елемент Налаштування відкриє вікно для встановлення необхідних значень. 

 

 

 

Кнопка Edit відкриває налаштування. 

 
Vstupní adresář - це каталог, де 
зберігаються автоматично створювані 
файли з програми доїльний зал.  
Použitý systém - для вибору програми 
доїльного залу.  
Якщо ви хочете негайно видалити 
відправлені файли, позначте Mazat 
použité soubory. 
Щоб уникнути видалення інших файлів 

можна задати Маска імені файлу = ім'я файлу для видалення програмою Mooml. 

Після введення правильних даних, натисніть кнопку ОК і значення будуть збережені. 

Програма Mooml Agent автоматично виконує пошук і відправляє кожні 30 хвилин.  
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Меню	Ветвра	ч	
Розділ Ветлікар містить два елементи (підменю) - Склад ліків і Журнал ветеринара 

Склад	ліків	
Він призначений для введення регістрів ліків у підприємстві. Ліки вводяться в склад за 
допомогою діалогового вікна - вікно відкривається кнопкою Прийом ліків.  Відпуск 
(списування) ліків формується в розділі Здоров'я меню Тварини. 

Прийом препарату (ліків) може бути зроблений двома способами. 

Натисніть кнопку Ліки - 
відкриється вікно з базою 
даних лікарських 
препаратів.  

Виконуйте стрілку  
для переміщення 
препарату у ваш склад і 

можна вказати ціну одиниці. Стрілкою  препарат можна з вашого списку видалити. 

 

При прийомі препарату на склад можна вказати будь-яку дату отримання.  

До препарату, який вже зареєстрований у вашому списку 
(складі), можна додати дані (кількість, серійний номер тощо) 
кнопкою Прийом ліків. 
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У лівій частині вікна Склад ліків позначте препарат, який приймаєте на склад.  

У діалоговому вікні 
спочатку потрібно 
записати номер 
партії (або 
записати в існуючу 
партію) - після 
натискання на 
кнопку Додавання 
партії.  

 

 

 

У вікні, що відкрилося, введіть номер партії-лота і натисніть кнопку Зберегти, щоб дані зберегти.  

Після введення номера партії потрібно за допомогою кнопки Додати кількість записати 
кількість і дату 
приймання 
препарату на 
склад. Кнопка 
Збережи - 
збереже дані в 
базу даних.  
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У складі ліків записуються всі рухи препаратів. Приймання препарату на склад виділено 

зеленим кольором, списання - червоним і виправлення - жовтим. 
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Видалення	ліків	зі	складу		
Якщо препарат уже не на складі і ви не збираєтеся більше його надалі використовувати, тоді 
препарат можна зі складу видалити.  

У вікні Склад ліків натисніть на кнопку Ліки .  

У наступному вікні відзначте 
ліки для видалення і за 

допомогою стрілки  
препарат зі складу видаліть.  

Система перевіряє залишки 
на складі, якщо виявити 
залишок даного препарату 
на складі - запитає якщо 
препарат дійсно видалити. 

Коли отримати підтвердження видалення від користувача, система препарат зі складу 
видалить. 
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Журнал	ветеринара	
Звіт Журнал ветеринара відображає всі операції-процедури для обраного періоду. Форма звіту 
відповідає вимогам ветеринарної служби. 

Період, за який хочете сформувати звіт, ви оберете за допомогою вікна для вибору діапазону.  

 

Сарай, для якого формуєте звіт, можна вибрати зі списку, що розкривається.  

Звіт можна надрукувати кнопкою  у правому верхньому кутку вікна. 

 Вибір стовпців для звіту можливий після натискання 
кнопки Стовпці. 
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Меню	налаштування	

Користувацькі	фотографії	на	робочому	столі	
 

    У 
меню 

Налаштування та підменю Фон є можливість створити власне тло робочого столу.  

 

Після натискання кнопки Обери картинку 
можна вибрати будь-яку картинку з вашого 
компютера. Програма сама встановлює 
розмір який вписується у вікно програми.  

 

 

	

	

	

	

Вікна	нагадувань	

Вікно	нагадувань	-	код	новонароджених	телят		
На головному екрані програми МООМЛ є панель нагадувань.  

У верхній частині спливає попередження про незадані коди для новонароджених телят.  

У більшості випадків під час 
отримання даних із програми 
доїльного залу, номери телят 
передаються в не польному форматі 
- без кодів.  

Вікно	нагадувань	-	
помилки	решта		

У другій половині нагадувань відображаються попередження про помилки, які будь-яким 
чином обмежують функції програми. Помилки можуть виникнути при ручному введенні даних 
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або неправильними (відсутніми) даними з доїльного залу або просто тим, що ви не вводите 
деякі дані. Наприклад пересування тварин із сараю.  

Помилки виправляйте прямо в програмі МООМЛ.  

У поточній версії програми 2.3.10 працює тільки з помилкою Неіснуюче пересування - 
пересування тварини з сараю, без зазначення типу переміщення (бойня, падіж, забій, продаж 
тощо) і місця призначення - номер підприємства. Це стосується тварин, які були видалені з 
програми доїльного залу без додаткової інформації.  

Дані про переміщення тварини зі стада потрібні для підготовки інформації (звіту) для 
центрального реєстру тварин. 

У меню, що розкривається, виберіть 
тип помилки, яку відзначив МООМЛ. 
Потім відкриється список тварин яких 
ця помилка стосується.  
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 Натискання кнопки  відкриє меню:  

Перший варіант - повернути тварину назад у стадо, 
це в разі, якщо видалення тварини було 
помилковим.  

 

Другий варіант відкриє картку тварини - вкладку Пересувань, де ви можете ввести необхідну 
інформацію. Закриття вкладки вас поверне назад у вікно нагадувань. 
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Вікно	нагадувань		
Вікно на головному екрані системи 
МООМЛ використовується для 
нагадування повторюваних 
операцій. У вікні відображається 
назва операції, номер тварини, 
респондер і група, в якій тварина 
перебуває. Нагадування можна 
надрукувати, використовуючи 

кнопку  .  

 

 

	

	

Регулярне	очищення	списку	тварин		
У сараях де немає регулярного зв'язку програми МООМЛ з доїльним залом, поступово 
збільшується кількість тварин. У базі даних залишаються тварини, які були вибраковані (забій, 
падіж і тд) - у програми немає даних для їх видалення. Якщо користувач такі тварини вручну не 
видалить, то вони залишаються в сараї де народилися або де їхня картка була створена на 
основі даних і перевірки продуктивності.  

Тому було створено функцію, яка автоматично завжди до 1 дня місяця, встановлює деяким 
тваринам статус вибракованих (вилучених зі стада).  

Такий статут програма встановлює таким тваринам:  

Ø Дійним коровам, які в минулих 10 місяцях не пройшли перевірку продуктивності 
Ø Телицям - які не отелилися до 36 місяців віку 

Ø Бичкам - які до 36 місяців не були відправлені на м'ясозавод 	
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Спеціальні	регулювання	для	доїльних	залів	GEA		
Система МООМЛ від версії 2,5 дає змогу створювати в Групових операціях у частині v sekci 
Пересування файл із налаштуваннями залу GEA для селекційних хвірток. 

Максисальна кількість хвірток рівно 6 і відбір тварин легко налаштувати. 

Після встановлення дати та конкретних хвірток натисніть кнопку Зберегти.  Система створює 
файл із назвою Sel_GEA.txt. Цей файл необхідно зберегти в каталозі Dairyplan. Програма 
доїльної зали надалі самостійно налаштує хвіртки на основі цього файлу.  

Визначення	порядку	сараїв	у	списку	користувача	
Якщо у користувача є кілька сараїв, за замовчуванням висториться в алфавітному порядку. Не 
завжди це зручно. Іноді вам потрібно мати на першому місці основний сарай, навіть якщо за 
алфавітом він посідає останнє місце.  

Для цього в меню Нстройки елемент 
Порядок сараїв. Після відкриття 
діалогового вікна можна вказати 
порядок сараїв у списку.  

Використовуючи прості стрілки, можна 
перемістити сарай вгору або вниз у 
списку. За допомогою подвійної 
стрілки можна перемістити сарай на 
початок і кінець списку.  
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Схеми	лікування	
Визначення схем лікування дає змогу користувачеві визначати наперед превентивні або 
терапевтичні дії (операції), що регулярно відбуваються наперед, які здійснюються з тваринами. 
Можна наперед підготувати наприклад схему синхронізації (Ovsynch, Presynch та ін.) або 
наприклад превентивне обстеження дійних корів після отелення. Усі дії, які ви визначаєте 
відповідно до встановлених дат (або часу) відображаються в нагадуваннях на головному екрані 
МООМЛ програми. У нагадуваннях потрібно відмітити виконання дій, тільки таким чином їх 
можна з нагадувань видалити.  

Визначення	схеми		
У меню Налаштування є елемент Схема лікування, за його допомогою відкриється вікно для 
створення (налаштування) схеми лікування.  

За 
допомогою 
кнопки  

відкривається нове вікно для введення параметрів схеми.  
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Новий	рахунок		
Після натискання на кнопку  відкриється вікно для введення нової схеми лікування. 

У рядок Назва можете написати будь-
яку назву схеми лікування. Ця назва 
надалі відображатиметься в 
нагадуваннях. 

Використовуйте кнопку Зміни діагноз 
для вибору зі списку дигнозу, який 
відповідає схемі. 

Якщо схема покрокова з точністю на 
годину, встановіть прапорець 
Використовувати визначення за 
годинником. 

 

 

 

У схемі можна встановити так звану стартову подію. Коли настане така подія в житті тварини, 
автоматично запускається схема лікування (отелення, запуск або осіменіння). 

 

 

Усі параметри дійсні для сараю, для якого 
ви створюєте схему лікування.  
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Кроки	на	часовій	шкалі	
Далі чините так само, як під час 
додавання нової схеми. Кнопкою  
додасте нову операцію в схему лікування.  

У вікні необхідно задати зміщення часу 
від початку лікування в днях. 

 

 

 

 

Якщо ви налаштували визначення за 
годинами, потрібно зміщення за часом 
задавати в годинах. (Зсув на 2 дні - треба 
задати 48 годин). 
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Після того, як ви вказали всі кроки, 
можна перевірити послідовність усіх 
операцій на часовій осі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Запуск	схеми	лікування		
Схему лікування можна запускати вручну або автоматично. 

Ручний	запуск	

Картка	тварини	го	
Кнопка Схема лікування в картці тварини відкриє 
вікно зі списком схем лікування для сараю. У 
цьому вікні також можна створити нову, 
редагувати або видалити схему лікування.  

Натисканням кнопки Використовувати, 

відкриється вікно для підтвердження дати або 
початку схеми. Після підтвердження кнопкою 
Зберегти використовується схема лікування в 
обраної тварини, і створюються нагадування. У 
картці тварини створюються певні записи - 
операції. 
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Операції в списку висвічуються різним кольором. Пропущені - червоним, операції в черзі - 
коричневим. 

Такі ж кольори використані в нагадуваннях на 
головному екрані програми МООМЛ.  

Натисканням зеленої кнопки підтверджуєте виконання 
операції - операція видаляється зі списку нагадувань.  

Запуск	за	допомогою	групових	операцій	
Для запуску схеми лікування для кількох тварин 

одразу, використовуються Групові операції Схеми 
лікування.  

 

Використовуйте стандартне вікно Групових операцій 
для вибору дати і бажаної схеми лікування.  
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Кнопка Збережи активує схему лікування, зокрема вікно нагадувань і запис навпочіпки тварин у 
частині здоров'я. 

Автоматичний	запуск		
Якщо ви при створенні схема вибрали деяку автоматичну операцію для запуску (отелення...) 
тоді при кожному повторенні (отелення) запускається схема і генеруються нагадування.  

 


