PigWin Sugg - Produktionsrapport tillväxtgrisar i satellit
Arkiv, Inställningar produktionsrapport
Lägg upp de rapporter som du vill kunna ta fram. Se nedanstående exempel A till D. Observera att i exemplen
anges endast förslag på stall-, box- och avdelningsnamn.
Fälten för box ska användas för stall, avdelning eller box, det beror på hur noggrant man vill registrera.
Platser är antalet smågrisplatser (frivillig uppgift).

Exempel A - när man numrerar tillväxtavdelningarna från 1 till 5 och vill kunna beräkna resultat både för alla
tillväxtstallar tillsammans och för varje tillväxtstall separat.

Exempel B - när man även vill hålla reda på vilken avdelning som hör till ett stall eller i vilken box grisarna
går i i respektive tillväxtavdelning. Boxarna i avdelning 1 är numrerade från 101 till 140, i avdelning 2 från 201
till 240 osv.

Exempel C – när man vill hålla reda på varje enskilt tillväxtstall samt göra uppföljning på ett reststall

WinPig Support, Gård & Djurhälsan, Kungsängens gård, 753 23 Uppsala, 018-12 66 40
winpig@gardochdjurhalsan.se www.winpig.se

Exempel D – när man vill göra uppföljning på varje enskilt stall samt göra uppföljning på olika
avdelningar/boxar som hör till reststallet.

Avvänjning
När smågrisarna är avvanda ska de registreras i PigWin. Registreringen görs under Ungdjur, Ingång. Mata in
uppgifter om datum, antal grisar, sammanlagd avvänjningsvikt samt till vilket stall de är insatta i. Stallnumret
anges under Box.

Menyn Ungdjur
Då du vill kunna beräkna rapporter på tillväxtgrisarna måste avdelning/box anges överallt under menyn
Ungdjur. Om inte boxkolumen är synlig måste den tillfogas (ikonen Kolumninställningar). Det innebär
följande:

Ingång, levande

Skriv in insättningsdatum, antal, vikt och stall/avd i Box

Utgång döda

Skriv in datum, antal, vikt, orsak och stall/avd/box i kolumnen Box.

Utgång levande (sålda) Skriv in datum, antal, vikt och stall/avd/box i kolumnen “Från Box”, ange 0 i ”Till
Box”.

Utgång levande (rest)

Skriv datum, antal, vikt och avd./box i kolumnen ”Från Box” och till vilken
avd/box/stall i ”Till Box”.

Foderförbrukning

Skriv in datum, antal, vikt och avdelning/box i kolumnen “Från Box”.

(Övriga kostnader

Skriv in datum, antal, vikt och avdelning/box i kolumnen “Från Box.)

(Övriga intäkter

Skriv in datum, antal, vikt och avdelning/box i kolumnen “Från Box.)

*Om man vill köra ekonomirapport måste man även ange priser på grisar och foder.
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Med utgång levande avses grisar som säljs från smågrisproduktionen. Om grisar flyttas från en
tillväxtavdelning till ett reststall anges de som utgång levande och från vilket stall i ”Från Box” till vilket
stall i ”Till Box”. Det behövs inte göras någon ytterligare ingångsregistrering under Ingång Ungdjur.
Foderförbrukningen kan registreras på olika sätt. Antingen anger man mängd av olika komponenter som
har ingått i foderblandningen. Om man känner till hur många MJ som förbrukats i ett stall av en omgång
tillväxtgrisar kan man skapa ett eget foder i fodertabellen. Skapa ett eget foder på en ledig kod i
fodertabellen och ange siffran 1 i ”MJ/kg”. När man sedan registrerar foderförbrukningen under Ungdjur,
Foderförbrukning anger man koden för det egna fodret och registrerar den avlästa åtgången MJ i
”Mängd”.

Status ungdjur
En inventering måste göras vid periodens början och vid dess slut. Om tillväxtavdelningen töms
mellan varje omgång blir det en statusrad med bara datum och avdelning/box (antal och vikt är
noll).

Produktionsrapport
Ta fram produktionsrapporten under Analyser, Produktionsrapport.
Klicka för det eller de stall du vill göra rapport på. Väljer du flera stall gör programmet en rapport i taget.
Svara alltid ”Ja” på frågan om du vill göra en ny rapport.

Nollkontroll
Stämmer ”nollkontrollen”? Om det finns skillnader i antal insatta och antal utgångna markeras detta i röda
siffror. För en korrekt rapport ska det vara 0:or i differensen.

Om du har röda siffror
Kontrollera box-kolumnerna.
Har alla sålda smågrisar blivit satta i box 0?
Kontrollera antal grisar under de olika
händelserna i Ungdjur.
Är det orealistiskt många insatta, döda
eller sålda något datum?
Är alla döda grisar inmatade i programmet?
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Inställningar
Klicka på inställningar för att välja vilka mått som ska vara synliga på produktionsrapporten. Här kan man
även välja vilka min- och maxmått man vill ha, d.v.s. den egna målsättningen. Om produktionen ligger över
eller under de satta måtten visas resultaten i gröna eller röda siffror beroende på hur de förhåller sig till de
satta målen.

Klicka på ”Rapport” för att ta fram rapporten
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