Reststall
WinPig kan hantera att grisar från omgångar flyttar till ett reststall under förutsättning att lokalen ”Reststall”
finns upplagd. Hur lokalen skall läggas upp beror på om reststallet har ett eget leverantörsnummer eller ej.
Reststallet kan följas upp som ett eget stall i båda fallen.
När uppföljning med reststall ska köras måste de grisar som flyttar från ett stall till reststallet även flyttas i
WinPig. Det skapas ingen insättning av en flyttning, grisarna hanteras som överförda istället.

Alternativ 1. Reststallet har ett eget leverantörsnummer, kontinuerlig
uppfödning i restavdelningen.
1)
Lägg upp reststallet under lokaler.
Ange om det är ett stall eller
avdelning
Gör till del av hela besättningen
(platsen).

2)
Gör inställningarna för
slakthämtning.

Ungdjur, Slaktdata, Inställningar
slakthämtning.

3)
Registrera flytt av grisar.
Ungdjur, Flyttade
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Alternativ 2. Restgrisar stämplas med samma leverantörsnummer som hör till
ett annat stall.

1. Lägg upp ett reststall
som stall under lokaler.
2. Gör reststallet till en del
av platsen.
3. Skapa restavdelningar,
en för varje huvudstall.
4. Gör restavdelningarna
som del av reststallet.

OBS!! Inga ändringar görs i inställningarna för slakthämtning.
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Exempel: Ex; Grisar i stall SL1:9771 flyttas in i reststall R1:9771 på
tömningsdagen av SL1:9771.

Omgång
Omgångens datum startar med insättning i SL1:9771 och slutar med det datum när restgrisarna från R1:9771
skickats till slakt (se bilden nedan).

Koppla omgång till lokal
Omgångens grisar har befunnit sig i både SL1:9771 och R1:9771.
Datumgränserna för SL1:9771 sätts från insättning till tömning av stallet.
En ny rad skapas för samma omgång.
Datumgränserna för R1:9771 sätts mellan det datum grisarna flyttades till R1:9771 till slutdatum när alla
flyttade grisar levererats till slakt.

Slakt
När slakt hämtas på de restgrisar som är stämplade med leverantörsnumret som hör till SL1:9771 kommer
den slakten att visas i Slakt (grupp) på lokal SL1:9771. I Slakt (grupp): Ändra lokalen till R1:9771 för det skick
som hör till restgrisarna genom att ställa dig i fältet lokal, klicka på kikaren, markera R1:9771.

Intäkter och Kostnader
De intäkter och kostnader som hör till restgrisarna kommer också att visas på lokal SL1:9771. Ändra lokalen till
R1:9771 både på intäkter och på kostnader. Använd filter för datum och lokal för att lättare hitta vilka rader
som ska ändras.
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Uppföljning i Reststall med eget leverantörsnummer
Om uppfödningen i reststallet är kontinuerlig ska
det inventeras i i början och slutet av perioden.
Gör också inställningar på menyvalet Generellt,
Produktionsrapport, se bilden till höger.
Inställningarna behöver bara göras första
gången.

1. Skapa en omgång för den period du vill följa upp i reststallet, exempelvis kvartal 1.
Eller om det är kontinuerlig produktion i reststallet: lägg in inventeringar.
2. Koppla ihop omgången med lokalen REST.
3. Registrera data för reststallet (döda, foder, kostnader, intäkter) för din angivna period.
4. Kör Omgångsrapport eller Produktionsrapport, Reststall (kontinuerlig uppf.).
5. Gör inställningar i layouten för produktionsrapport så att måtten Inflyttade och Utflyttade visas.

För att anpassa layouter, följ separat instruktion med namn ”Anpassa layouter”.

Uppföljning i Reststall där grisar med olika leverantörsnummer föds upp

Det är inte möjligt att göra omgångsrapporter i ett reststall där grisarna har olika leverantörsnummer. Använd
istället analyserna Produktionsnivå ungdjur och Slaktanmärkningar för att göra uppföljning över en bestämd
period i ett reststall.

