Amsuggor i PigWin
I PigWin är det fullt möjligt att vänja av en sugga två gånger. Om en sugga först vänjer av sin egen kull och sedan blir amsugga och får ett antal grisar från andra suggor så kan alltså båda avvänjningarna registreras. Se exemplet på det första
suggkortet här nedan.
Viktigt att tänka på!
När man registrerar på detta sätt måste
man tänka efter så att grisarna inte blir
avvanda två gånger. En enskild gris får inte
finnas med mer än en gång i antal avvanda.
Om den ursprungliga mamman vänjs av
men en (eller flera) grisar läggs till en annan
sugga, så ska antalet avvanda vara exklusive
de flyttade grisarna. De grisar som flyttats
kommer istället med i antal avvanda på
amsuggan.
Jämför suggkorten här intill där sugga 336
har vants av den 13/8 2009. Hon hade då 11
grisar men bara 3 blev avvanda ”på riktigt”,
resten lades till amsuggan 191.
I exemplet har man även gjort
en notering om detta på suggkorten (inringat med grönt).
Tips! Många använder kommentarfältet
längst ner på suggkortet till att skriva
noteringar om kullarna ”3:” kan då
betyda att det är en notering om 3:e
kullen.

Digivande - inte improduktiv
När en sugga vants av visas hon normalt som
obetäckt på arbetslistor och på kontrollistan.
Men det finns ett knep man kan använda för
att PigWin ska förstå att suggan fortfarande
är digivande efter den första avvänjningen.
Under ”Suggor, Avvänjning” skriver man ett
minustecken i fältet ”Box(sugga)” (inringat
med rött på bilden nere till höger). Detta går
bara att göra under Suggor – Avvänjning,
inte direkt på suggkortet.
Om detta minustecken finns här vet programmet att suggan inte är färdigavvand
utan att det kommer en avvänjning till. Hon
visas då t.ex. på arbetslistor tillsammans med
övriga digivande suggor och det räknas inga
improduktiva dagar på henne.

Fältet ”Öv” (=Överflyttade) går också att använda för att göra en
egen notering om antalet flyttade grisar (plus eller minus). Men
många vill reservera det fältet för kullutjämningar efter grisning.

Om inte kolumnen ”Box
(sugga)” finns med går den
att ta fram med hjälp av
den röda ikonen ”Kolumninställning”.
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