När och varför slaktas suggorna?
Vet du hur stor andel av suggorna
som skickas till slakt och hur stor andel som avlivas eller dör på gården?
I den senaste versionen av PigWin
Sugg har det kommit utökade möjligheter att analysera utgångsorsaker för
suggorna.
Rapporten här intill är framtagen från
menyvalet Analyser, Hälsoanalys,
Utgångsorsaker suggor, uppdelat.
I den första tabellen visas andel slaktade (76,5%), avlivade (17,7%) och självdöda (5,9%). I den andra tabellen ser
man fördelningen mellan olika
utgångsorsaker.
I tabellen visas också i vilken kull suggan /gyltan har utgångsrapporterats.

Registrera så här:
När suggan/gyltan
utgångsrapporteras i
PigWin måste båda
fälten Kod 1 och Kod 2
fyllas i. Detta gäller om
du vill kunna ta fram
en uppdelad rapport
som den här ovanför.

På Suggkortet...

Fältet Kod 1 används för att
ange om suggan är slaktad,
avlivad eller självdöd. Använd
någon av dessa koder i Kod 1.
Fältet Kod 2 används för att
ange orsaken. Se tabellen i
programmet, klicka på
ficklampan då du står med
markören i fältet Kod 2.

..eller på Suggor, Utgång

13 Slsvin, + orsak i kod2
19 Slakt, + orsak i kod2
93 Självdöd
98 Avlivad, + orsak i kod2

Vill du ha en utskriven lista med utgångsorsaker att ha vid datorn?
Du hittar detta på vår hemsida under
PigWin Sugg, Instruktioner, Grundtabeller
till PigWin

Skriv alltid i båda fälten!
Observera att det alltid måste anges en
orsak i det andra kodfältet då koderna 13,
19, 93 och 98 används. Och om man använder detta system för utgångsregistreringar
skall det göras konsekvent på alla utgångna
djur. Vet man inte varför en sugga självdött
kan man skriva 93 i både Kod 1 och Kod 2.
Tips! Vill du läsa mer om hur man tolkar
rapporten? Eller om andra sätt att registrera
utgångsorsaker?
Läs dokumentet ”Utgångsorsaker” på
hemsidan under PigWin Sugg, Instruktioner.
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