Hur använder jag PigWin Sugg för att beräkna genomsnittligt
antal suggor och gyltor i Jordbruksverkets mall?
Exemplet bygger på att du vill räkna fram antalet suggor under kalenderåret 2011. Instruktionen gäller inte
satelliter. Nav måste komplettera med förflyttningar av suggor mellan satelliter och nav. Livdjurssäljande
besättningar måste komplettera med betäckningar från avelsdelen och sålda betäckta avelsdjur.
Jordbruksverkets mall hittar du på www.sjv.se under Stöd, Ersättning för extra djuromsorg, Utbetalning.
Till höger på den sidan finns två varianter av mallar, vi rekommenderar den där alla årets dagar finns med.
Vill du hämta uppgifterna från PigWin förutsätter det att:
 Kontrollistan är åtgärdad
 In- och utgångsrapporteringen är korrekt, d.v.s. den dag då djuren kommer till eller lämnar
besättningen
 Betäckning av gyltor bokförs korrekt, d.v.s. att omlöp läggs in som en ny betäckning.
 Djurförteckningen är kontrollerad. Det ska inte finnas några suggor med konstiga tecken eller tomma
rutor före de andra numren (suggor utan nummer). Båda dessa saker kan vara tecken på databasfel.
Läs mer här på PigWin hemsida (www.pigwin.se/databaskontroll-nu) eller kontakta PigWin support.

Gör så här:
1. Börja med att ta fram en
Djurförteckning i PigWin på
dagen före startdatumet,
311210.
2. Gå till sidan med summan av
alla djur, den med rubriken
Besättningsålder. Räkna ut
Totalt minus Gyltämnen
(inringade värden på bilden)
Finns det inga gyltämnen i
besättningen det aktuella
datumet finns det inte heller
någon rad Gyltämnen.
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3. Notera totalt antal
djur i fältet ”Ingående
balans” i Jordbruksverkets mall.

4. Gå i PigWin till Suggor, Betäckning. Klicka på Mata in. Ställ markören i datumfältet och klicka på
”Sök” och sök efter datumet 010111. Klicka på den första betäckta suggan under 2011. Klicka
på knappen Suggkort som finns överst i listen på Suggor, Betäckning. Nu visas betäckta djur i
listan och det markerade djurets suggkort kommer fram. Flytta suggkortet (dra i den blå listen)
så det hamnar bredvid listan med betäckta djur.

5. Bläddra igenom djuren genom att flytta markören med nedåtpil en rad i taget i listan Suggor,
Betäckning. Titta på varje djurs suggkort.
För besättningar som själva betäcker gyltor gäller:
Gyltor räknas enligt Jordbruksverkets mall som aktiva djur när de fått sin första betäckning.
Notera första betäckningsdatum och antal gyltor per datum som fått sin första betäckning
under år 2011. Fyll i antal betäckta gyltor per datum i Jordbruksverkets mall.
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För besättningar som köper dräktiga gyltor gäller:
Istället för att utgå från Suggor, Betäckning tar du fram Suggor, Ingång och går till det första
ingångsdatumet under 2011.
Notera antal ingångna dräktiga gyltor som kommit till besättningen under 2011. Fyll i antal
ingångna dräktiga gyltor per datum i Jordbruksverkets mall. I exemplet nedan blir det ett djur på
datumet 140411.

6. Gå till Suggor, Utgång. Klicka på Mata in. Ställ dig i datumfältet och klicka på ”Sök” och sök efter
datumet 010111. Klicka på knappen Suggkort (den som finns överst på Suggor, Utgång). Nu visas
utgångna djur i listan och det markerade djurets suggkort.
7. Bläddra igenom djuren genom att flytta markören med nedåtpil en rad i taget i listan Suggor,
Utgång. Titta på varje utgånget djurs suggkort. Notera hur många djur som gått ut ur besättningen
under 2011 och för in dessa i mallen. OBS! Gyltor som gått in i besättningen men aldrig blivit
betäckta ska inte räknas med i mallen.
8. När samtliga ingångs- och utgångsuppgifter
är inmatade visas det antal suggor du kan
söka stöd för i mallen.

Du kan kontrollera att du har hittat alla
betäckta gyltor och utgångna suggor
genom att jämföra antalet djur vid årets
slut (från mallen) med en djurförteckning på samma datum. Dessa summor
ska stämma överens.

Om uppgifterna inte stämmer
Om det är det stor skillnad mellan antalet i PigWin Sugg och Jordbruksverkets mall beror det förmodligen på att du matat in fel uppgifter i Jordbruksverkets mall. För att hitta felen kan man ta fram
djurförteckning på olika datum under året och se när det skiljer sig i antal suggor mellan PigWin och
Jordbruksverkets mall.
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Tänkbara felkällor
 Gyltämnen, dvs. ej betäckta
gyltor kan ha blivit inlagda i
Jordbruksverkets mall som
ingångna djur (se bilden här
intill).

Exempel på ett suggkort för ett gyltämne som inte ska
räknas med i mallen.

 Krångelsuggor, dvs. en sugga som återupplivats i programmet eller fått ett nytt nummer pga.
borttappat öronmärke kan ha blivit fel inrapporterad.
 Det är lätt att göra fel om man har rekryterat både dräktiga gyltor (in=ingångsdatum) och gyltor
som betäckts på gården (in=bet.datum).
 Gyltor som betäckts men inte blivit dräktiga ska räknas som ingångna i Jordbruksverkets mall, och
som utgångna när de går till slakt.

Tips för att hitta avvikelse på några få djur:
 Ta fram bilden Suggor, Ingång. Sök efter datumet 010111. Markera den först ingångna suggan under
2011 och ta fram suggkortet bredvid.
Kontrollera ingångsdatum på alla egenbetäckta gyltor. Är de ingångna efter betäckningsdagen kan
detta vara en felkälla.
 Om man någon gång under året köpt in enstaka dräktiga suggor eller dräktiga gyltor ska dessa
rapporteras i Jordbruksverkets mall enligt ingångsdatum.

2015-05-19

