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Inmatning av uppgifter om vägning
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Anvisningar för vägning

Anvisninarna för vägningar inom produktionsuppföljningen finns på finska i broschyren
Lampaiden tuotosseurannan tekninen suorittaminen : 
https://www.proagria.fi/sisalto/lammas-ja-vuohi-400

Tabell med gränsvärdesdatum för vägning av lamm

Lammets ålder Gränsvärdesdagar 
för vägning

3 dgr (födelsevikt) 2-4 dgr
6 v 35-49 dgr
4 mån * 90-150 dgr
Inför slakt 151-240 dgr

https://www.proagria.fi/sisalto/lammas-ja-vuohi-400
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Val av djur som
ska vägas

Genom att flytta markören på 
observationtecken ser du förklaringen till
tecknet : 

• För att mata in vägningsresultat för önskade
djur, kryssa för de vägda djuren i djurlistan. 

• Du kan filtrera så du ser endast djur i viss
ålder i vyn. 

• Du kan söka djur med hjälp av öronnummer, 
namn eller EU-signum . 

• Du kan också skapa en egen grupp av dem
som ska vägas. Då kan alla djur i gruppen
väljas på en gång. 

• Programmet meddelar djuren med
obsevationstecken i kolumnen (vikt 6 och 4 
mån) på djurens rad när det är aktuellt med
vägning inom produktionskontrollen
(aktuellt med vägning alt. Vägning snarast)  

• Välj Vägning.
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Inmatning av uppgifter om vägning en

• Lägg till vägningsdatum. 
• Du får samma datum för hela grupen

genom att lägga till datumet i fältet
Gemensamt datum. Obs! I fältet finns
innevarande datum som ett 
antagande. Datumet förflyttas
härifrån till Vägningstidpunkt
kolumnen. 

• Ifall en del av grupper råkar ha vägts
en annan dag, kan dateringen ändras
på djurets rad. 

• Om överloppsdjur har kommit med i 
urvalet kan de tas bort med Ta bort –
knappen i slutet. 

• Lägg till den vägda vikten i kolumnen Vikt. 
• Kom ihåg att spara uppgifterna! 

Man kan röra sig i 
tabellen m.h.a. tabulator
eller musmarkör. 
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Vägningsuppgifter

• De inmatade resultaten syns i bådegårdens
och djurets uppgifter under fliken händelser. 

• Man kan följa djurets viktutveckling med
hjälp av tillväxtgrafen i djurets kort. 

• Rapporten med sammanfattningen av 
lammlistan och produktionsresultaten finns i 
avsnittet Rapporter.
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