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Produktionsrapport i suggringsnav 

Ambitionsnivå  
Det är viktigt att välja en rimlig ambitionsnivå för produktionsrapporter i en suggring. Det vanliga är att 
levererade smågrisar från satelliterna inte rapporteras in i PigWin Sugg och det är ofta inte heller 
praktiskt genomförbart att göra någon inventering av smågrisar (avvanda och diande).  
Trots att dessa uppgifter saknas går det att ta fram en produktionsrapport, men vissa resultatmått skall 
då döljas eftersom de inte kan beräknas korrekt.  
 
Fördelar med att ta fram en produktionsrapport (jämfört med en besättningsanalys): 
o Resultat kan sändas och ingå i medeltalsberäkningar 
o Produktionsrapporten är en mer lättläst sammanfattning, t.ex. av improduktiv tid och galldagar 
o Måtten "Andel gyltkullar" och "Årssuggor inkl gyltor" beräknas 
o En mer "korrekt" beräkning av dödlighet fram till avvänjning (samma kullar från födsel till 

avvänjning) 
o Foderåtgång kan beräknas i navet (siffrorna blir dock inte jämförbara med vanliga besättningar). 

 

Hur ofta? 
Rapporterna bör köras regelbundet t.ex. varje, varannan eller högst var tredje månad.  
 

Kontrollera inställningarna   
Innan produktionsrapporten tas fram första 
gången kontrolleras inställningarna under 
Arkiv, Inst produktionsrapport. De bör se 
ut som på bilden här till höger. Obs! Detta 
behöver bara göras första gången. 
  

 
Ekonomirapporten bör väljas bort. Gör det på bilden Arkiv, Generella inställningar, Analys1. Kontrollera 
att det inte är något kryss i rutan "Ta med ekonomirapport". 

Status = Inventering 
Vid varje periods slut inventeras besättningens hondjur. Datum och antal skrivs in på bilden Status, 
Status suggor/galtar. Första gången behövs två rader för att programmet skall kunna göra en rapport, 
ett startdatum och ett slutdatum. Fram till det datum som skrivs in skall alla händelser (ingång, utgång, 
betäckning, grisning, avvänjning) vara inrapporterade.  
Ett tips kan vara kontrollera vilket datum den senast inrapporterade grisningen har. Kolla sedan upp så 
att alla andra händelser är införda fram till detta datum.  

 
Så här kan statusbilden se ut 
första gången man ska köra 
fram en produktionsrapport. 
En period kommer att 
beräknas, från 2/5 till 31/7.  
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Här har ytterligare en 
inventering rapporterats in 
och två perioder kommer att 
beräknas, 2/5–1/7 och 1/8-
31/10. 

 
 
Antalet galtar, suggor, gyltor och gyltämnen som skall skrivas in på statusraden kan hämtas från 
Suggdata, Djurförteckning (skriv samma datum som sista status när den tas fram). Egentligen skall 
antalet räknas "manuellt" i besättningen men det är inte alltid genomförbart i en suggring. Gör i så 
fall en rimlighetsbedömning av om antalet på Djurförteckningen stämmer. 

 

Kontrollista 
Innan produktionsrapporten körs fram bör kontrollistan granskas. Ta fram en kontrollista för samma 
datum som det sista statusdatumet. Kompletta med eventuella händelser som saknas. Det är viktigt att 
de djur och händelser som finns i datorn verkligen överensstämmer med verkligheten för att resultatet 
på produktionsrapporten skall bli korrekt. 
 
Exempel på hur kontrollistan tolkas (se bilden nedan): 

Gyltämne 1274 har gått 314 dagar över förväntat betäckningsdatum. 

Djur  122 har gått 137 dagar sedan betäckningen utan att någon händelse inrapporterats (om-
betäckning, grisning eller utgång?). Hon tillhör grupp 11. 

Sugga 1720 är ej avvand. Hon har gått 52 dagar med sin kull. Hon tillhör grupp 9. 

Sugga  424 har gått 42 dagar efter avvänjningen utan att hon betäckts eller utgångsrappor-
terats. Hon tillhör grupp 7. 

 
 
De gränser som används vid beräkning av kontrollistan kan ändras under Arkiv, Generella inställningar, 
Registrering, Kontroll. 

 

Produktionsrapport 
Gå till Analys, Produktionsrapport. Klicka OK på att rapporten Suggor ska tas fram. På nästa bild frågas 
om en ny beräkning skall göras. Svara alltid Ja på denna bild. Därefter visas bilden Avstämning. Här ska 
helst inga röda siffror visas på galtar, suggor, gyltor och gyltämnen. Det som skrivs på raden Inmatat är 
det du lagt in under "Status suggor/galtar". Det som står på raden Beräknat är det antal datorn räknat 
fram. 
Vid avvanda grisar kommer det troligen att visas mycket röda siffror. Det spelar ingen roll eftersom vi 
inte inventerar avvanda grisar. 
 
Första gången du tar fram en produktionsrapport skall ett antal resultatmått rensas bort, eftersom de 
inte blir korrekt beräknade när inte smågrisarna inventeras. Klicka på knappen Inställningar när du är 
på Avstämningsbilden. Jämför listan med tabellen sist i detta dokument och ta bort respektive lägg till 
bockar. Dessa inställningar sparas och behöver inte göras varje gång. 
 
Ta fram produktionsrapporten genom att klicka på Rapport. 
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Sända resultat 
Se separat instruktion för hur man sänder resultat. Det är enklast att sända via Internet om datorn 
har en sådan anslutning. Men det går också att skicka på något annat sätt, via en annan dator med 
Internet eller via ett usb-minne.  
 

Inställningar – resultatmått som bör visas respektive inte visas på 
produktionsrapporten 

 
 Galtar vid status       st   Varav 1:a kull           %, 

 Suggor vid status       st   Levande födda/kull      st, 

 Gyltor vid status       st,   Svagfödda/kull          st, 

 Gyltämnen vid status    st,   Dödfödda/kull           st, 

 Avvanda vid status      st,   Avvanda/kull            st, 

 Avvanda medelvikt       kg,   Digivningsperiod    dagar, 

 Diande vid status       st,  () Vikt vid avvänjning     kg, 

 Sålda/överförda grisar,   Döda till avvänjning     %, 

 Producerade grisar      st,   Döda efter avvänjning    %, 

 Vikt per prod. gris     kg,   Daglig tillväxt          g, 

 Foder per prod. gris    MJ,   MJ/ kg tillväxt      MJ 

 Foder/prod. 30kg gris  MJ,   Foderförbr MJ/ dag 

 Suggfoder per årssugga MJ,   
Foder kr/kg tillväxt 

 Suggfoder/ produktionsdjur/år  MJ   Ålder vid utgång     dagar, 

 Suggfoder/ avvand gris   kg   Ålder vid 30 kg      dagar, 

 Suggfoder/ såld gris   kg   Sålda & överförda / vecka st, 

 Suggfoder/ prod gris   kg   Betäckningar per vecka  st, 

 Smågrisfoder/ såld gris   kg   Grisningar per vecka    st, 

 Smågrisfoder/ prod gris   kg   Avvänjningar per vecka   st 

 Sålda gr. /årssugga+gylta st,   Förväntade grisn. / vecka , 

 Prod. grisar/årssugga+gylta st,   Improduktiv tid/kull dagar, 

 Avv. grisar/årssugga+gylta st,   Galldagar            dagar, 

 Kullar per årssu.+gylta st,   Omlöpningsprocent        %, 

 Årssuggor inkl. gyltor  st,   Grisningsprocent           %, 

() SIP (Suggor i produktion)   Utgångna och döda hondjur   st 

 Grisningar i perioden  st   Döda hondjur  st 

 Avvanda kullar          st,   % döda suggor av utgångna      % 

 
 
 
Nästa gång du kör fram en produktionsrapport är arbetet med inställningarna redan gjort. Då kan 
checklistan på nästa sida användas. 
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Checklista vid körning av produktionsrapport i nav 
 
o Bestäm ett statusdatum fram till vilket alla händelser är inrapporterade 

 
o Kolla Kontrollistan för detta datum, gör eventuella kompletteringar av händelser. Se till att 

alla djur (galtar, suggor, gyltor och gyltämnen) som inte finns längre i besättningen är 
utgångsrapporterade. 

 
o Hämta antal galtar, suggor, gyltor och gyltämnen från Djurförteckningen (obs! samma 

datum som statusdatum). Gör en bedömning om antalet verkar korrekt. 
 

 

  
 
Så här summeras antalet från 
Djurförteckningens sista sida (se 
bilden här till vänster): 
Galtar = 7 
Gyltor = 229 
Suggor = 879+252+67+12=1210 
Gyltämnen = 295 
 

 
o Skriv in en ny rad på Status, Suggor och galtar med statusdatum och antal galtar, suggor, 

gyltor och gyltämnen. 
 

o Ta fram produktionsrapporten:  
1. Kolla att det inte är några röda siffror på galtar, suggor, gyltor eller gyltämnen 
2. Klicka på Rapport så att själva rapporten visas. Detta är viktigt för det är först då 

som den beräknas. 
 

o Sänd resultatet (koppla upp mot Internet, klicka på ikonen ”Sänd resultat” längst till höger i 
PigWin´s huvudbild). När PigWin´s hemsida visas är sändningen klar. 

 
Finns det inte Internetuppkoppling på datorn kan man sända på något annat sätt, via en annan 
dator med internet, via usb-minne etc. Kontakta PigWin support för diskussion om vad som är 
enklast i just ert fall. 
 

Det finns en utförligare instruktion på www.pigwin.se under menyvalet PigWin Sugg, Produk-
tionsrapport. 


