Změny Welfare sestav pro rok 2018
Protože současná verze sestav welfare sestav již neodpovídá platným požadavkům, rozhodli
jsme se tyto sestavy aktualizovat. A nejedná se jen o kosmetické úpravy, u některých sestav
jsme zásadně rozšířili jejich fungování a to i za cenu, že bylo třeba změnit některé formuláře
dosud s welfare nijak nesouvisející.
Zároveň jsme nechtěli rušit stávající stav, který možná řadě uživatelů vyhovuje. Proto jsme
původní welfare sestavy zachovali beze změny a pro nové sestavy jsme v menu modulu Evidence
udělali novou skupinu Welfare 2018.

1. Změny mimo sestavy Welfare
1.1. Porodna / Umístění
1.1.1. Čas zahájení
Účelem welfare sestavy Turnusy prasnic je doložit, že mezi desinfekcí stáje a naskladněním
dalšího turnusu uplynulo alespoň 24 hodin. Proto je třeba mít v Pigmaticu nejen datum, ale i
čas zahájení turnusu. Proto bylo do Porodna / Umístění přidáno nové pole čas naskladnění.
Je to nepovinný údaj, kdo nebude používat welfare sestavy, nemusí jej zadávat.
Čas naskladnění je možno zadat i dodatečně v sestavě Porodna / Přehled po turnusech /
Seznam turnusů (viz. 1.3.3)

1.2. Porodna / Odstavy
Nejvýznamnější změnou mimo vlastní welfare sestavy je změna formuláře pro zadávání odstavů.
1.2.1. Porodní turnus
Do hlavičky dokladu bylo přidáno pole Porodní turnus. Pomocí RC menu (menu vyvolané
kliknutím pravého tlačítka myši) můžete vybírat ze všech porodních turnusů, ve kterých zbývají
neodstavené prasnice.
Po zadání turnusu se do řádků hlášení automaticky načtou všechny dosud neodstavené prasnice
tohoto turnusu. Následně můžete (ale nemusíte) použít políčka pro zadání celkového počtu a
hmotnosti odstavených selat, která program následně automaticky rovnoměrně rozpustí mezi
všechny odstavované prasnice.
Nejedná se o nic nového, tako funkcionalita je v Pigmaticu již dlouho, ale byla až dosud poněkud
skrytá, vyvolávala se ze seznamu porodních turnusů pomocí RC menu příkazem Zadat odstavy,
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kdy se otevřelo hlášení odstavů ve speciálním režimu, ve kterém byla zobrazena jinak normálně
skrytá hlavička. Nyní je tedy tato hlavička dostupná vždy.
Z hlediska welfare sestav je tento údaj důležitý ve spojitosti s údajem Datum a čas desinfekce
(viz. 1.2.3)
1.2.2. Datum odstavu
Pole pro zadání datumu odstavu bylo přesunuto z řádku do hlavičky dokladu, takže se pro každý
doklad zadává jen jednou. Znamená to sice, že již nebude možné zadat jedním dokladem
odstavy prasnic v různých dnech, ale vzhledem k tomu, jak odstavy probíhají, to nepovažujeme
za problém, naopak si myslíme, že se jedná o usnadnění práce.
1.2.3. Datum a čas desinfekce
Nově byla do hlavičky dokladu přidána pole Datum desinfekce a Čas desinfekce. Nejsou
povinná, ale pokud chcete používat novou welfare sestavu Turnusy prasnic, je třeba tento údaj
někde pořídit. Pokud ho nezadáte spolu s odstavem, lze jej dodatečně zadat i v seznamu
porodních turnusů (viz. 1.3).
1.2.4. Datum kontroly spárků
Do hlavičky dokladu bylo přidáno pole Datum kontroly spárků. Opět to není povinný údaj, ale
je zapotřebí pro welfare sestavu Ošetření spárků.
1.2.5. Ošetření spárků
Pokud v hlášení odstavu zadáte datum kontroly spárků, je automaticky předpokládáno, že jste
provedli kontrolu spárků u všech prasnic, které odstavujete. Zda byl u konkrétní prasnice
výsledek kontroly negativní nebo pozitivní záleží na tom, co uvedete ve sloupci Ošetření
spárků. Pokud neuvedete nic, byla kontrola negativní a ošetření nebylo provedeno. Pokud
zadáte hodnotu 1,2 nebo 3, znamená to, že kontrola byla pozitivní a bylo provedeno ošetření.
Konkrétní způsob ošetření je dán použitým číslem: 1=úprava, 2=antibiotika, 3=ostatní.

1.3. Porodna / Přehled po turnusech / Seznam turnusů
1.3.1. Nový sloupec desinfekce
Protože kvůli welfare sestavám potřebujeme u porodních turnusů sledovat datum a čas
desinfekce, byl odpovídající sloupec přidán i do seznamu turnusů.
1.3.2. Zaškrtávací políčko Desinfekce
Ve výchozím zobrazení je sloupec Desinfekce skrytý, zobrazí se až po zaškrtnutí políčka
Desinfekce v horním menu. Současně se zobrazením tohoto sloupce se i rozšíří sloupec
Začátek a zobrazí se v něm kromě datumu i čas.
1.3.3. Přímá editace datumových údaj turnusu
Všechny datumové sloupce turnusu (Začátek, Konec, Desinfekce) nyní umožňují přímou editaci
pomocí dvojkliku. Po dvojkliku se zobrazí ovládací prvek pro zadání datumu (a případně i
času), zadaná hodnota se potvrzuje klávesou Enter, ruší klávesou ESC. Pokud potřebuje údaj
smazat, použijte po dvojkliku klávesu Delete.

Welfare 2018.docx

(uloženo 26.2.2018)

str.2/4

1.4. Konfigurace / Farmy / Stáje
1.4.1. Nový sloupec LPIS
Ve všech nových welfare sestavách se po výběru stáje zobrazuje její LPIS číslo. Toto číslo je
potřeba někde nastavit, proto byl do nastavení stájí přidán nový sloupec LPIS.

1.5. Evidence / Zvířata / Inventární seznam prasnic
Dle zkušeností uživatelů z již proběhlých welfare kontrol bylo požadováno předložení seznamu
všech prasniček v chovu, ideálně podle jednotlivých stájí. V sestavě Inventární seznam
prasnic sice máme možnost zobrazit všechna zvířata dle umístění (samozřejmě jen pokud je
umístění zadáno, některé farmy pracují jen s umístěním na porodnu), ale až dosud nebylo
možno jednoduše vyfiltrovat jen prasničky nebo jen prasnice. Proto byly do horního menu
přidány 2 zaškrtávací políčka (prasnice, prasničky), s jejichž pomocí to lze snadno nastavit.

2. Společné změny ve všech Welfare sestavách
2.1. Nadpis sestavy
Staré sestavy neměly nadpis, po vytisknutí nebylo úplně jasné, co to je za sestavu a za jaké je
období, do všech sestav byl přidán nadpis s názvem sestavy a datumem, například „Zapouštění
prasniček leden 2018“

2.2. LPIS číslo objektu
V záhlaví všech sestav byla dosud nepoužívaná kolonka Číslo objektu. Nově je přejmenována na
Stáj a je zde možno přes RC menu vybrat LPIS číslo objektu.
LPIS čísla objektu se zatím nikde neevidovala, nově byl pro ten účel přidán sloupec do sestavy
Konfigurace / Farmy / Stáje.
U těch sestav, kde známe umístění (turnusy prasnic), bude zvolený objekt použit jako filtr pro
výběr dat.

2.3. Datum zápisu a podpis osoby
Dosud bylo povinné welfare sestavy tisknout a podepisovat, nyní již stačí elektronická evidence
a sloupec pro podpis není potřeba.

3. Přehled Welfare sestav
3.1. Zapouštění prasniček
3.1.1. Změna hlavičky tabulky
původní hlavička
Označení
prasničky

Datum
narození

Datum
1. zapuštění

Stáří
při
1. zapuštění

Změna
(odsun, přísun, úhyn)

Datum
změny

Datum a podpis osoby,
která zápis provedla

Datum
1. zapuštění

Stáří
při
1. zapuštění

Změna
(odsun, přísun, úhyn)

Datum
změny

Datum zápisu

nová hlavička
Označení
prasničky

Datum
narození

3.1.2. Změna a datum změny
V těchto sloupcích se dosud nic nezobrazovalo, nyní se sem načítají úhyny a vyřazení těch
prasniček, které uhynuly či byly vyřazeny ještě před 1. zapuštěním.
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Pokud byste je tam zobrazovat nechtěli, stačí zrušit zaškrtnutí políčka Zobrazit změny v horním
menu.

3.2. Turnusy prasnic
3.2.1. Změna hlavičky tabulky
původní hlavička
Označení
turnusu

Počet prasnic v
turnusu

Naskladnění

Vyskladnění

datum

datum

čas

Datum

Datum a podpis osoby, která
zápis provedla

Čas

nová hlavička
Označení
turnusu

Počet prasnic v
turnusu

Datum a hodina
naskladnění
turnusu

Změna
(odsun, úhyn)

Datum
změny

Datum
ukončení
turnusu

Datum
a
hodina
desinfekce

Datum
zápisu

3.2.2. Změna a datum změny
Podobně jako u předchozí sestavy nově ve sloupcích Změna a Datum změny zobrazujeme
úhyny a vyřazení z turnusu. Znamená to ale, že pro každý turnus potřebujeme více řádků.
Zobrazování těchto údajů je opět možno zrušit zaškrtávacím políčkem Zobrazit změny
v horním menu.
3.2.3. Hodina naskladnění
Nový údaj, je možno jej zadat při umístění prasnic (viz. 1.1) nebo v seznamu turnusů (viz. 1.3.3)

3.3. Ošetření spárků
3.3.1. Změna hlavičky tabulky
původní hlavička
Číslo
prasnice

Datum
odstavu

Datum
kontroly
spárků

Výsledek
kontroly

Podpis osoby,
která kontrolu
provedla

Datum
ošetření
spárků

Typ
ošetření

Datum a podpis osoby,
která zápis provedla

nová hlavička
Označení
turnusu

Číslo
prasnice

Datum
odstavu

Datum kontroly
spárků

Výsledek
kontroly

Datum
spárků

ošetření

Typ ošetření

Datum zápisu

3.3.2. Kontrola a ošetření spárků
Datum kontroly a způsob ošetření spárků se zadává spolu s odstavem (viz. 1.2.4 a 1.2.5).
V sestavě se to zobrazuje takto:
úprava spárků = ano

>>

výsledek kontroly=pozitivní, typ ošetření=úprava

úprava spárků = ne

>>

výsledek kontroly=negativní

3.4. Selata do 40 dnů od odstavu
Tato sestava má sice trochu jinou podobu, než je předepsáno v dokumentaci pro welfare, ale
myslím, že výborně plní stanovený cíl – ukazuje průběžný vývoj počtu selat.
Jen poslední sloupec Datum a podpis osoby, která zápis provedla, jsme v souladu
s ostatními sestavami přejmenovali na Datum zápisu
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