
PREGLEDOVALNIKI ZA ISKANJE PROBLEMOV IN NAPAK
V tretji skupini bomo našli pregledovalnike, ki so posebej namenjeni iskanju problemov in napak. Pregledo-
valnik opozorila (slika 1) rejca opozarja na "pozabljene" živali v hlevu. V čredi lahko kakšno kunko enostavno
spregledamo, lahko pa se tudi zgodi, da posamezen dogodek pozabimo zapisati, npr. datum pripusta. Na to
nas opozori aplikacija, ki glede na zadnji zabeležen dogodek predvidi naslednje dogodke. Pripustu sledi koti-
tev ali morda pregonitev, kotitvi pripust in odstavitev. Rejec glede na obdobje prekontrolira stanje v čredi in
ugotovi morebitne zapoznele izide ali pa preprosto ugotovi, da dogodka ni zapisal. Vnesemo le datum zadnjega
vnosa podatkov in šifro rejca, izpišejo pa se živali, ki v določenem obdobju niso imele zabeleženega nobenega
dogodka. Intervali od zadnjega dogodka do opozorila so različni. Od odbire do naslednjega dogodka ne sme
preteči več kot 50 dni, pripustu mora naslednji dogodek slediti najkasneje čez 35 dni. Doba od kotitve do na-
slednjega dogodka ne sme biti daljša od 40 dni, odstavitvi pa mora naslednji dogodek slediti najkasneje čez
35 dni. V polju se najprej izpiše skupno število "pozabljenih" živali, nato pa sledi naštevanje živali. Razvidna
je rodovniška številka živali, spol, genotip, datum rojstva, datum zadnjega dogodka in doba, ki je pretekla od
zadnjega vnešenega dogodka do danes. Tukaj želimo poudariti pomembnost sprotnega vnosa podatkov. Če
vnos podatkov ni reden, si s podatki, pridobljenimi s to aplikacijo, v hlevu ne moremo pomagati.

Slika 1: Pregledovalnik, ki opozarja na "pozabljene" živali

Ko vnesemo rejca in datum zadnjega vnosa podatkov, se izpišejo živali, ki že določen čas niso imele zabele-
ženega nobenega dogodka (slika 1). Petdeset dni po odbiri 32 živali ni imelo zabeleženega nobenega dogodka.
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Kunka 41185 je bila npr. na odbiri 20.7.2005, potem pa nima zabeleženega nobenega podatka več. Od takrat do
danes je minilo že 258 dni. Poleg živali na odbiri se je pretihotapila tudi kunka R-1491, ki 35 dni po odstavitvi
ni imela nobenega dogodka. Od odstavitve do danes je minilo že 248 dni. S pomočjo teh rezultatov, lahko gre
rejec v hlev preveriti stanje živali. Lahko preveri ali živali res niso imele dogodkov, ali pa jih je le pozabil vnesti
v podatkovno zbirko.
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