Dräktighetstest - arbetslistor
Att tänka på om man vill använda funktionen för dräktighetstest:
o Välj något av Ja-alternativen för Dräktighetstest under Arkiv, Gen inst, Registrering, Autoval.
o Vissa förändringar kan behöva göras på de gamla inställningarna till arbetslistorna.
Då man använder dräktighetstest gäller följande för kolumnen "Sen.hän" på inställningarna:
be
visar djur med betäckning som senaste händelse, dvs. betäckta men utan bock i fältet Dräktig
dr
visar enbart djur med bock i fältet Dräktig
bedr
visar alla med betäckning som senaste händelse, avsett om det har bock i Dräktig eller ej
Nedan visas några exempel på inställningar för olika arbetslistor.

Förklaringar till inställningarna på bilden:
1. En vanlig grisningslista men där man för säkerhets skull även får med betäckta djur som saknar bock i
Dräktig. Listan är gjord för att tas fram per grupp, det ser man på att From är blankt och Tom =365.
När den tas fram klickar man ok på datumrutan och fyller istället i grupp på nästa bild.
2. En vanlig grisningslista men där bara djur med bock i Dräktig kommer med. Tas fram per grupp. När
den tas fram klickar man ok på datumrutan och fyller istället i grupp på nästa bild.
3. En lista med djur som skall dräktighetsundersökas och med ej dräktiga från tidigare betäckningsomgångar. Gränsen är i detta exempel satt till 30, dovs det skall vara minst 30 dagar sedan djuret
betäcktes. Tas fram för ett visst datum, därför är det ingen bock i "Visa begr" (bilden Analysbegränsningar visas inte). Sorteringsordning Datum gör att eventuella gamla betäckningar som inte är
konstaterat dräktiga, och inte ombetäckta eller slaktade, kommer först på listan. När listan tas fram
fyller man i dagens datum på både Från datum och Till datum.
4. En lista över djur som skall dräktighetsundersökas. Den är gjord för att tas fram för en valfri period.
Om man, när listan tas fram, t.ex. fyller i Från datum=050806 och Till datum=180806 kommer alla
djur med som passerar 30-dagarsgränsen under denna tidsperiod. Nästa gång bör listan tas fram för
en period som börjar med 190806. Med denna variant gäller det att hålla ordning på datumen så att
det inte blir något glapp mellan listorna.
5. En lista med djur som passerat gränsen 45 dagar efter betäckningen och som inte är dräktiga. Tas
fram för ett visst datum, dvs. man fyller i dagens datum på både Från datum och Till datum. På
inställningarna är Förv satt till 45 vilken innebär att det datumet kommer ut på arbetslistan (45 dagar
efter betäckningen). En annan variant är att skriva Förv=115 för att istället få ut datumet då suggan
skulle ha grisat.
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