Ha koll på djuren med kontrollistan
Kontrollistan, eller obs-listan som den ibland kallas, är bra för att hålla koll på att inga djur blivit bortglömda.
Man kan ha glömt att utgångsrapportera en sugga eller gylta – då ligger hon kvar i PigWin och genererar
foderdagar. Eller hon kanske går kvar icke dräktig i någon box i stallet.

Så här tolkas Kontrollistan
För alla kolumnerna gäller att man kan ställa in vilka gränser man vill ha. Hur man gör detta finns beskrivet
under avsnittet Inställningar nedan. Enbart aktiva djur visas på listan, alltså inga utgångsrapporterade djur
kommer med. Djur som bara finns i avelsdelen av PigWin kommer inte med på kontrollistan.
Gr – Grupp
som suggan
tillhör
Dr – dagar
som har gått
sedan förra
händelsen.

Dagar gyltämne
visar gyltor som
överskridit en
viss ålder och
inte är betäckta.

Dräktighetsperiod visar betäckta suggor
och gyltor som inte har grisat.
Plustecknet efter sugga 961 betyder att
hon har en dräktighetsbock och det visas
bara om man använder funktionen för
Dräktighetstest i programmet

Digivningsperiod visar
suggor som
inte är
avvanda.

Galldagar
visar suggor
som inte är
betäckta efter
sin avvänjning.

Inställningar
Bild 2. Inställningar för kontrollistan

Gränserna för vilka djur som ska visas på
kontrollistan bestäms under Arkiv, Gen.
inställningar, Registr, Kontroll. I den nedre
delen av bilden står de gränser som gäller för
respektive avdelning på kontrollistan.
I detta exempel visas
 obetäckta gyltor om de är äldre än 260
dagar
 suggor/gyltor som inte grisat 119 dagar
efter senaste betäckning
 suggor som inte är avvanda 40 dagar efter
grisning
 Suggor som inte är betäckta (eller utgångsrapporterade) 9 dagar efter avvänjning
Om du får meddelandet ”Det finns inga registreringar” då du tar fram Kontrollistan betyder det att det inte
finns några djur att visa på listan. Inga djur har överskridit angivna datumgränser vilket för det mesta är
positivt.
Det finns en variant av kontrollistan som heter ”Kontrollista med inmatning”. Där finns plats för att notera
efter varje sugga på listan vilket kan vara bra t.ex. i samband med en inventering.
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