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Stamtavla
• I vyn Stamtavla öppnas alla tackor eller

getter i besättnigen.  
• Genom att klicka på EU-signumet öppnas

djurets släktträd
• Genom att klicka på EU-signumet i släktträdet ser

du djurets uppgifter på djurkortet

• Med Göm djur som hör till betäckningsgrupp kan man
dölja de tackor eller getter som är i betäckningsgrupper. 
Lägg till handjur kan man lägga till önskad bagge eller
bock vars släktskap kan betraktas i förhållande till tackor
eller getter. Man kan lägga ihop en betäckningsgrupp här
på samma gång. 

• Befintliga betäckningsgrupper hittas på fliken
Betäckningsgrupp
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Val av djur till släktskapsberäkning
• Med hjälp av knappen Lägg till bagge/handjur kan man lägga till antingen en egen

bagge/bock eller en avelshane utanför besättningen för granskning.
• Lägg till Eu-signum –fältet läggs till hela Eu-signumet inklusive kontrollnumret, tryck Sök och 

välj de önskade handjuren. Man kan granska flera olika handjur samtidigt
• Programmet söker fram handjuret med det aktuella signumet bland avelsdjuren.

• Baggar eller bockar väljs
genom att kryssa för 
Valda.

• Även de tidigare valen
visas.

• Valet måste bekräftas med
knappen Bekräfta.

• Därefter beräknar
programmet släktskapet
och följande tabell
öppnas: se följande bild,
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Exempel på beräkning och skapandet av en betäckningsgrupp
• I exemplet nedan har man sökt fram uppgifterna för gårdens egna P. Kapaabeli ochuppgifterna för baggen V. 

Prellu utanför gårdenoch programmet beräknar släkskapen för dessa i förhållande till gårdens hondjur.                                     
• Genom att kryssa för raden för  det önskade hondjuret i kolumnen för beräkningen (färgad kolumn) väljs djuren till

handjurets betäckningsgrupp. 
• Betäckningsgruppen skapas med knappen Skapa grupp.
• Gruppen får automatiskt en giltighetstid på 6 månader. Tiden kan redigeras i kalendervyn och namnet för grupen

kan man redigera till det man vill ha. 

• Gruppen sparas med Bekräfta
– funktionen.
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Betäckningsgrupp
• Den färdiga betäckningsgruppen finns nu på fliken Stamtavla > 

Betäckningsgrupp
• Datumen och namnet för gruppen kan redigeras med knappen som ser ut

som en penna.          
• Gruppen tas bort med bilden på en sopkorg. Då lösgörs hondjuren från

betäckningsgruppen. 

När man tar bort
krysset från hondjurets
rad avlägsnas djuret
från
betäckningsgruppen

Obs! Programmet funderar
några sekunder när man

söker handjur eller tar bort
hondjur ur gruppen. 



• För lamningar som matas in under betäckningsgruppens giltighetstid
kommer förslaget för fader automatiskt , om lamningen matas in 
under gruppens giltighetstid, 

• För lamningar som matas in efter giltighetstiden måste fadern sökas
med hjälp av Sök-funtionen.
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Giltighetstiden för betäckningsgruppen
och uppgörande av lamningsanmälan

På bilden inmatning 2.8. av lamningen för tacka 1429 som finns i 
betäckningsgruppen för Virtuoosi Prellu. Gruppen är giltig fram till 16.8.. 
Programmet ger Virtuoosi Prellu som förslag till fader. 

På bilden inmatning av lamning för tacka 0038. Giltighetstiden för 
betäckningsgruppen har gått ut, således ger inte programmet förslag till
fader.
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