
PREGLEDOVALNIKI DOGODKOV ALI SEZNAMOV
V drugo skupino bomo uvedli pregledovalnike dogodkov ali seznamov. Z izpisom predvidenih dogodkov si
lahko pripravimo dnevnike za posamezna opravila. Od sedanjih dnevnikov, ki so bili namenjeni samo beleženju
novih podatkov, se razlikujejo v tem, da so izpisane tudi informacije, ki naj bi jih rejec ali selekcionist upora-
bljal pri delu v hlevu. Tako so zanimivi dokumenti, ki sledijo preizkusom živali, pregledom in izločevanju kunk.
Izpis določimo le z dogodkom in obdobjem, ki ga želimo zajeti. Na pregledovalnikih bodo živali, pri katerih
predvideni dogodek pričakujemo, in zaostanki. Na spiskih bodo tudi kunke, ki smo jih prodali, a pozabili zapi-
sati izločitev. Ko so podatki vneseni, s pregledom dogodkov lahko preverimo, da smo vnos opravili korektno.
Če bi tako pozabili ob vnosu pritisniti na gumb ’Shrani’, zapisa v podatkovni zbirki ob pregledu dogodkov ne
bomo več našli!

Slika 1: Pregledovalnik za prikaz podatkov o tehtanju

Podrobnejše informacije o tehtanju lahko pridobimo s pregledovalnikom o tehtanjih (slika 1). Vtipkamo
le datum in rejca, ki nas zanimata, izpišejo pa se podatki o številu tehtanih mladičev ter datum naslednjega
predvidenega dogodka: tehtanje na 65. dan ali odbira. V nadaljevanju se izpišejo podatki o posamezni živali.
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Tako vidimo ušesno številko živali, njen spol, maso in starost ob tehtanju. Vsi podatki, razen starosti, so v
podatkovno zbirko vnešeni ob tehtanju. Starost pa izračunamo glede na datum tehtanja in datum rojstva.

S pregledovalnika (slika 1) lahko razberemo, da je bilo 12.7.2005 stehtanih 51 živali. Predviden datum
naslednjega dogodka je 27.7.2005, ko bodo živali na odbiri. S seznama stehtanih živali vidimo, da je npr. kunec
z ušesno številko 10185, ki je moškega spola, tehtal 2000 g. Pri tehtanju je bil star 65 dni.

Slika 2: Pregledovalnik za prikaz podatkov o odbiri

Pri pregledovalniku o odbiri (slika 2) je način prikazovanja podoben. Zopet vtipkamo le datum in rejca.
Izpiše pa se nam skupno število odbranih živali ter število odbranih za pleme, prodajo in zakol. Naslednji
dogodek pri živalih, odbranih za pleme, je pripust. Samice in samci plemensko zrelost nastopijo pri različni
starosti, zato se izpišeta dva datuma predvidenega prvega pripusta. Pri posamezni živali se nato izpiše še namen
odbire in starost ob odbiri.
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Dne 7.12.2004 je bilo pri istem rejcu na odbiri 99 živali (slika 2). Na kunčerejskih obratih odbirajo za tri
namene: pleme, prodajo in zakol. Tega dne so 9 mladičev odbrali za pleme, 20 za prodajo, preostale pa bodo
zaklali. Pri živalih, odbranih za pleme, je naslednji dogodek prvi pripust. Predvideni datum prvega pripusta pri
samicah je 31.1.2005, pri samcih pa 15.2.2005. S seznama pridobimo podatke o posameznem kuncu. Samica z
ušesno številko 15384 je bila odbrana za pleme, na odbiri pa je bila stara 81 dni.

Slika 3: Pregledovalnik za podeljevanje rodovniške številke

Podelitev rodovniške številke (slika 3) nam poveže ušesno številko, ki jo kunec dobi ob tetoviranju, in
rodovniško številko, ki jo dobi po odbiri. Ta pregledovalnik je nadgradnja prejšnjega (slika 2). Pri odbiri so
se izpisali podatki o vseh živalih na odbiri, tokrat pa se izpišejo le podatki o živalih odbranih za pleme. Poleg
povezave med ušesno in rodovniško številko vidimo tudi, v katero skupino je uvrščena posamezna žival.

Plemenske kunce spremljajo po rodovniški številki. Pri živalih, odbranih za pleme, uporabnika zanima tudi
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rodovniška številka, ki je bila živali podeljena. Na začetku (slika 3) se izpišejo enaki podatki kot pri prejšnjem
pregledovalniku. Na odbiri je bilo od skupno 99 živali 9 živali odbranih za pleme. Dve odbrani živali sta bili
moškega spola, sedem živali pa je bilo ženskega spola. Zopet se izpišeta datuma predvidenega prvega pripusta
ločeno za samice in samce. Na koncu pa se izpiše seznam, kjer lahko povežemo dve identifikaciji živali. Kunki
z ušesno številko 15384 so podelili rodovniško številko R-1497, spada pa v 5. skupino.
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