Positiv/negativlista för en suggomgång (satellit)

Positiv/negativ-listan finns som ett menyval under Analyser. Den kan anpassas så att den visar dels ett
sammanfattande resultat och dels resultatet för den senaste kullen. På den översta raden visas genomsnittet
för de valda suggorna. Gröna rutor i tabellen är bättre än genomsnittet och röda är sämre (färgerna syns dock
inte på utskrifterna).
Det går att välja hur många kullar per sugga som ska räknas med i genomsnittet.
Positiv/negativlistan bör inte tas fram förrän avvänjningen är inlagd. Resultaten för den senaste kullen visas
inte förrän både grisning och avvänjning finns registrerad. Det innebär att 1:a grisare inte syns alls på listan
förrän grisning och avvänjning lagts in i PigWin.
För att få fram en lista som ovanstående för en suggomgång kan inställningarna behöva ändras i programmet.
Instruktionen nedan förutsätter att suggorna tidigare har tilldelats satellitnummer/-bokstäver och
omgångsnummer.

Arkiv| Gen.inst| Analys2
Gå till bilden Arkiv| Gen.inst| Analys2 och fyll i hur
många kullar rapporten ska grunda sig på. Alla
suggans kullar (t.ex. max 10) eller kanske bara de
tre senaste?
Kontrollera att det inte är något kryss i rutan för
”Skapa som gallringslista”.

Urvalsruta
Gå till Analyser| Positiv/negativlista| Suggor. Välj att göra
en ny beräkning. Du bör då få fram en bild som ser ut
ungefär som den till höger. Om inte urvalrutan för Satellit
finns med klickar du på knappen Tillfoga och väljer Satellit i
listan som visas. Urvalsrutan för Omgång tillfogas på
samma sätt.
Fyll i satellitbeteckning och omgångsnummer i båda rutorna. Om det finns fler urvalsrutor på bilden,
kontrollera att de inte är förbockade.
Klicka OK. Nu beräknas positiv/negativlistan och visas på skärmen. Urvalsrutorna kommer att ligga kvar nästa
gång positiv/negativlistan ska tas fram.
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Välj vilka kolumner som skall visas
Som grundinställning visas många kolumner på positiv/
negativlistan. Du bör gallra bort en del av dem för att listan
skall kunna skrivas ut i sin helhet. Ha då positivnegativlistan
framme på skärmen och klicka på den röda ikonen längst till
höger (kolumninställning).
Välj sedan kolumner enligt instruktionen på bilden.
Kolumnerna Djurnr och Kull är obligatoriska (gula). Förslag till
ytterligare kolumner (gör dessa vita):
Avv/årssu, Lev/ku, Död/ku, Avv/ku

visar suggans genomsnitt

Lev.födda, Dödfödda,
Svagfödda, Avv.gr

visar senaste kullen

Omlöp

antal omlöp suggan haft

Ändra sorteringsordning
Positiv/negativlistan kan sorteras efter vilken kolumn man vill.
Sortera genom att klicka på kolumnrubriken.

Sorteringsordning kan ändras

Exempelvis om man vill ha den sorterad i stigande
djurnummerordning så klickar man på rubriken Djurnr.
Därefter klickar man på ikonen +/- för att växla mellan
fallande och stigande djurnummerordning.
Den kolumn som listan är sorterad efter visas med
hakparanteser t.ex. [Djurnr] på bilden härintill.
Sorteringsordningen ligger inte kvar till nästa gång man tar
fram positiv/negativlistan.

Medeltal visas för 10 kullar
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