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Andel gyltämnen som är utgångna före första betäckningen 
 

Det förutsätts att gyltorna är ingångsrapporterade i suggdelen i PigWin sugg.  Gör så här för att ta reda på 

antal utgångna gyltämnen: 

Gå till Suggor, Ingång. Klicka på Mata in ikonen så att alla 

ingångna visas. Klicka på Visa utskrift, välj period som ska 

analyseras. Tillfoga urvalet Kullnr och skriv som på bilden 

till höger (tomt i första och en nolla i andra rutan).  

Det som visas är antal djur som är ingångna i vald period 

men inte är betäckta (= A ). De kan vara kvar i 

besättningen men kan också vara utgångna. 

 

Ta fram Suggor, Ingång, Visa utskrift en gång till, välj samma 

period. Tillfoga urvalet Aktiva djur och sätt en bock både före och 

efter (se bild). 

Det som visas är antal ingångna djur som är aktiva men inte 

betäckta (= B ). 

 

Antal utgångna före första betäckningen = A – B 

Vill man räkna ut en andel så kan man ta fram totalt antal 

ingångna i perioden (= C ): Suggor, ingång, Visa utskrift, välj 

samma period men inga andra urval aktiva. 

Andel utgångna före första betäckningen = 100 * ( A- B) /C  

Om en ”färsk” period analyseras får man ha i åtanke att de nyligen ingångsrapporterade inte haft så stor 

”chans” att hinna bli utgångsrapporterade. Rättvisast borde siffrorna bli om man räknar på en gammal 

period. 

Ett annat sätt att ta reda på hur många gyltämnen som slaktas 

före första betäckningen är på Analyser, Hälsoanalys, 

Utgångsorsaker suggor uppdelat 

Där visas antalet djur och utgångsorsaker. I kolumn 0 står antal 

ej betäckta gyltämnen. Dock får man ingen andel eftersom det 

här redovisas de som är utgångna en viss period, oavsett när de 

är ingångsrapporterade. 
 

 


