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Nytt om amsuggor i PigWin 
Vi har tidigare skrivit om hur amsuggor kan registreras i PigWin. Men då gällde det främst varianten när ett antal 
grisar inte bedöms som avvänjningsklara utan när dessa flyttas i samband med avvänjningen från sin mor till en 
annan sugga. Denna sugga, vanligen en slaktsugga, får sedan ge di till dessa grisar någon vecka till.  
På annan plats i denna tidning beskrivs hur man använder amsuggor i flera steg för att få maximalt utnyttjande av 
antalet fungerande spenar i grisningsomgången. Men hur registrerar man amsuggor i flera steg i PigWin? Det går 
att göra på flera olika sätt, här nedan beskriver vi en registrering som vi rekommenderar. 
 

Antal spenar 

Eftersom information om suggornas spenantal 
behövs vid planeringen av hur grisarna ska flyt-
tas är det lämpligt att ha antal fungerande spe-
nar registrerade på suggkortet. Det finns inget 
speciellt fält för spenar men många använder 
Index-fältet (Idx). Det används inte till något i 
Sverige utan är ledigt och kan ”lånas” för att 
registrera spenar (bild 1). 
 

Lägg sedan till Idx-fältet på grisningslistan så att 
informationen om antal spenar finns med på 
kommande grisningslistor. Instruktioner för hur 
man lägger till en kolumn finns på bild 2. Bild 3 
visar den färdiga grisningslistan med en kolumn 
för spenar.  
 

Steg 1-suggan 
Med steg 1-suggan menas den sugga som avvänjs 
från sin ordinarie kull vid normal/nästan normal 
tid (lägst 28 dagar) och därefter får överta en kull 
som är 4-7 dagar gammal. 
 

Registrera så här i PigWin (bild 4): 
Första avvänjningen: 

 Registrera avvänjningen av den ordinarie 
kullen.  

 Skriv ett minustecken i fältet ”Box(sugga)” på 
avvänjningen för att tala om att suggan inte är 
avvand. Detta går inte att göra på suggkortet 
utan man måste göra registreringen på 
Suggor – Avvänjning. 

Andra avvänjningen: 

 Registreras som vanligt. Inget minustecken i 
fältet Box(sugga) eftersom suggan nu är 
färdigavvand. 

 Skriv gärna en kommentar om hur många 
grisar suggan fått, antingen i fältet för 
Överflyttade (Öv) eller i kommentarfältet 
längst ner på suggkortet. 

Bild 1. Antal fungerande spenar på suggkortet 

 
 
Bild 2. Inställningar för grisningslistan 

 
 
Bild 3. Spenar på grisningslistan 

 
 
Bild 4. Steg1-suggan med två avvänjningar 
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Minustecknet i ”Box(sugga)” gör att programmet räknar 
suggan som digivande och inte räknar improduktiva dagar 
(galldagar) för henne. Inte heller kommer hon med på 
arbetslistor med suggor som ska betäckas. 

 
 

Steg 2-suggan 
Den sugga som kallas steg 2-sugga är den som blir 
av med sin veckogamla kull och istället får en kull 
med nyfödda grisar. Se annan artikel i denna tid-
ning för detaljer om hur detta går till. 
 
Eftersom hon blir av med lika många grisar som 
hon får nya går det inte att registrera något i fäl-
tet Överflyttade (Öv). Summan av minus 12 grisar 
och plus 12 grisar blir ju lika med noll. 
Det går inte heller att registrera en avvänjning 
eftersom varken suggan eller hennes veckogamla 
grisar har avvants.  
 
Vi rekommenderar därför att skriva i kommentar-
fältet att suggan varit en amsugga. Se den inringade 
kommentaren i exemplet på bild 5. Skriv gärna 
plus- eller minustecken för hur hon fungerat som 
amsugga.  

 

 
 
Bild 5. Steg 2-suggan med en veckas längre ditid och med en 
kommentar 

 
 
 

Att tänka på 
 Smågrisen får bara avvänjas en gång i PigWin. 

Flyttas den till en annan sugga så får den inte 
räknas med i antal avvanda på den ordinarie 
modern. 

 En sugga kan däremot ha flera avvänjningar efter 
en grisning 

 

 


