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Brunststyrning av gyltor 
Med ett bra system för bokföring av gyltornas ålder, brunstkontroll och betäckningar kan man spara både pengar 
och arbetstid. I den i tidningen Grisföretagaren publicerade artikeln ”Spara pengar med brunststyrning” beskrivs 
hur viktigt det är med en systematisk registrering av gyltors ålder och brunst. I PigWin går det smidigt att ta fram 
en bevakningslista så att man enklare kan ha koll på när djuren uppnår viss ålder. Detta tack vare arbetslistorna 
där kolumner kan skapas och anpassas för en mängd olika ändamål. 
 

Den färdiga listan som vi gör i detta exempel visas på 
bild 1 här intill. Några kommentarer: 
Datum när gyltan uppnått 150 dagar, dvs. då det kan 
vara lämpligt att börja brunstkontrollera, visas i den 
tredje kolumnen. I kolumnen 1:a brunst noteras den 
första observerade brunsten. I kolumnen Färg skrivs 
vilken färg gyltan märks med. En färg för varje vecka, 
se tipset i artikeln om brunststyrning.  
I exemplet finns ytterligare två kolumner som kan 
användas till valfritt ändamål, kanske för att notera 

Bild 1. Arbetslista för brunstkontroll av gyltor 

fler brunstdatum. Slutligen finns kolumner för be-
täckningsdatum och eventuella anteckningar. 
 

Obs! En förutsättning för att kunna ta fram listan som 
visas i detta exempel är att födelsedatum registreras på 
gyltorna i PigWin. 
 

Inställningar – görs bara första gången  
Gör grundinställningarna: 
1. Gå i PigWin till menyvalet Arkiv, Inst. Arbetslistor (bild 2).  

2. Klicka på ”Mata-in”-ikonen.  Nu visas de befintliga 
arbetslistorna. Notera vilket nummer den sista listan har 
så att du kan använda nästa lediga nummer.  

3. Klicka på ”Mata-in”-ikonen igen och skriv den nya listans 
nummer.  

4. Fyll i resten av raden enligt bild 2 här intill. I vårt fall har 
den nya listan nummer 9. Observera att det inte ska vara 
någon bock i kolumnen Visa begr. 

 

Välj kolumner och begränsningar: 
1. Klicka på ikonen Rapportinställning.    
2. Bild 3 visas. Välj de kolumner du vill ha med. Hur du 

väljer kolumner står skrivet på bilden i PigWin. Ett förslag 
är att ta med de kolumner som är valda (=vita) på bild 3. 

3. Ändra rubriktexterna samt hur breda kolumnerna ska 
vara. Se vårt förslag som är inringat med rött på bild 3. 

4.  Klicka OK när du är klar. 
 

Ta fram listan för brunstkontroll 
Gör så här när du vill ta fram arbetslistan ”Gyltor 
brunstkontr”: 
1. Gå i PigWin till menyvalet Suggdata, Arbetslista.  
2. Välj din nya lista, se bild 4.  
3. En bild med Från- och Till datum visas. Fyll i för vilken 

period listan ska gälla. På listan kommer nu djur som 
uppnår 150 dagar inom den valda perioden. Klicka OK. 

Bild 2. Inställningar för arbetslistan 

 

 
Bild 3.  Välj kolumner och ändra rubriker på 
”Rapportinställning” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bild 4. Välj ”Gyltor brunstkontr” och välj därefter datum 

 

http://www.grisforetagaren.se/?p=21305&pt=114

