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Hoofdstuk 1
1.

Diverse

Printersetup

Indien meerdere printers aan de computer gekoppeld zijn, kan via dit programma-onderdeel de juiste
printer ingesteld worden op het programma.
Bij een standaarduitrusting met één printer, moet er dus in dit programma onderdeel niets aangepast
worden.

2.

Wijzigen zeugnummers

In dit scherm kunnen de zeugnummers (en namen) van de zeugen gewijzigd worden.
Je kan een keuze maken om de zeugnummers te wijzigen in groep of individueel.
Wijzigen in groep
Bij de keuze “Aanwezige dieren” kunnen deze enkel manueel gewijzigd worden.

Met de
knop kan de selectie ‘Aanweizge zeugen/Verkochte zeugen’ heropgemaakt worden.
Indien “Verkochte dieren” gekozen wordt kan je een keuze maken om eventueel een teken of jaartal
vóór of nà de zeugnummer toe te voegen. Dit gebeurt dan evenwel automatisch. Een zeug 805/94 kan
dan *805/94 worden. Zo kan je uw nummeringssysteem eens opnieuw van 001 starten zonder dat
verwarring bestaat met verkochte zeugen.
Individueel wijzigen
Hierbij moet het zeugnummer door de gebruiker zelf gekozen of ingetikt worden en moet er telkens op
OK geklikt worden. De gewijzigde zeug komt ter geheugensteun in het rechter kader. Zowel de referentie
als de naam kunnen gewijzigd worden.
Nadat de nodige zeugennummers allemaal gewijzigd zijn kan je op STOP klikken.
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3.

Wijzigen beernummers

Dit onderdeel dient om de referenties of namen van bestaande of verkochte beren of KI beren aan te
passen.
Dieren die na verlies van het oorspronkelijk plastieknummer een nieuw nummer krijgen, kunnen dus hier
aangepast worden. Nadat een dier verkocht is blijft het in de databank opgeslagen. Op die manier kunnen
de lijsten verder opgevraagd worden.
Na het aanroepen van het menu onderdeel ‘wijzigen beernummers’ worden 2 mogelijkheden geboden, nl:
o Wijzigen in groep
o Individueel wijzigen
Wijzigen in groep: In het selectiescherm kan U een keuze maken tussen ‘aanwezige dieren’ en
‘verkochte dieren’.
Bij de aanwezige dieren wordt er geen verdere selectie gemaakt. Na het klikken op ‘OK’ verschijnt er een
lijst met alle nummers/namen met daarnaast een kolom waar het nieuwe nummer/naam kan ingetikt
worden. Na bevestiging wordt er gecontroleerd of alle nummers/namen verschillend zijn.

Bij de verkochte dieren moet vooraf een selectie gemaakt worden van de periode waarin de dieren
verkocht werden.
Verder worden volgende wijzigingsmogelijkheden geboden:
Manueel wijzigen: idem aanwezige dieren
Een teken toevoegen voor of na het nummer/naam (vul het teken in het daarvoor voorziene vakje
onderaan)
Het jaartal van verkoop toevoegen voor of na het nummer/naam.
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Met de selectieknop
rechts onderaan het scherm komt het selectiescherm opnieuw te voorschijn
waarbij een nieuwe selectie gemaakt kan worden. Reeds eerder ingevulde wijzigingen worden echter niet
opgeslagen.
Individueel wijzigen: Na het intikken of kiezen uit een keuzelijst van het juiste diernummer kan het
nieuwe nummer/naam ingevuld worden.
Na het klikken op OK (of F6) wordt de wijziging doorgevoerd.
Rechts op het scherm komt een overzicht van alle reeds gewijzigde dieren.

4.

Schrappen zeugnummers

Dit scherm is heel uitzonderlijk te gebruiken, want hiermee worden gegevens werkelijk uit de databank
van Ceres verwijderd, en kunnen onmogelijk opnieuw in Ceres teruggebracht worden.

Er worden enkel verkochte zeugen geschrapt die verkocht zijn vóór een bepaalde datum.
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Na op OK te hebben geklikt, verschijnt nog een laatste waarschuwing alvorens de gegevens te schrappen.

5.

Schrappen beren

Schrappen van dieren is een volledige verwijdering van de dierfiches van verkochte beren en/of niet
actieve KI beren. Het verwijderen van dieren gaat steeds over dieren die verkocht zijn tot een bepaalde
datum.
Indien uit het bestand dieren verwijderd zijn tot een bepaalde datum, dan zullen de lijsten die betrekking
hebben tot deze periode niet meer correct zijn.
Het verwijderen van beren moet dus met de meeste zorgvuldigheid gebeuren. Het is pas na enkele jaren
gebruik van het programma dat gegevens mogen verwijderd worden.
OPGELET! Deze actie is onomkeerbaar. Neem eventueel eerst enkele veiligheidscopy’s.

Er verschijnt een keuzescherm om te kiezen welke beren moeten verwijderd worden.

Na het verwijderen van de beren zijn ze wel nog aanwezig in het afstammingsbestand.
Dit kan eventueel belangrijk zijn voor varkenshouders die zelf fokmateriaal kweken.
Varkenshouders die het fokmateriaal aankopen, hechten hier geen belang aan en kunnen dan ook na het
verwijderen van de beren het afstammingsbestand opzuiveren.
Zie ‘Algemeenheden – afstammingen’.

6.

Schrappen tatoeages

Bedrijven die zelf fokmateriaal aanhouden zullen na verloop van tijd veel tatoeagenummers gebruikt
hebben die niet meer belangrijk zijn. Deze nummers kunnen in dit scherm verwijderd worden. Er kan
ingesteld worden dat enkel de tatoeagenummers van dieren die geboren zijn VOOR een bepaalde datum
verwijderd worden.
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Tevens worden enkel de tatoeages met stock = 0 verwijderd. Eventueel moet de stock door de gebruiker
op 0 gezet worden via het scherm ‘Zeugen en beren – tatoeage biggen’. Dit laatste doet hij enkel als de
tatoeages zeker niet meer in gebruikt zijn!

7.

Schrappen biggen / vleesvarkens / opfokvarkens

Met dit onderdeel kunnen de gegevens van aankoop, verkoop en veebeweging per stal geschrapt
worden.

Gegevens van vleesvarkens kunnen enkel geschrapt worden tot aan een inventaris. De ingeven datum
moet een inventarisdatum zijn. Gegevens waar geen inventaris op volgt blijven behouden.

8.

Samenstellen lijsten

Met het programma onderdeel ‘Samenstellen lijsten’ worden een aantal technische berekeningen
uitgevoerd op de zeugenkaarten. In functie van de items die aangevinkt worden, zullen er verschillende
berekeningen uitgevoerd worden.
a. Selectie codes berekenen
Verder in de handleiding wordt besproken hoe aan zeugen via ‘Selectiecriteria’ (menu
Algemeenheden) selectiecodes kunnen toegewezen worden (Zie Algemeenheden - Selectiecriteria).
Via deze selectiecriteria kan de gebruiker een aantal zeugen een code toewijzen in functie van
bepaalde vruchtbaarheidskenmerken. Zo kunnen er 9 codes worden samengesteld. Het toewijzen van
de codes vraagt enige tijd, daarom gebeurt dit niet op het ogenblik dat de selectiecriteria worden
opgemaakt. Wil men de zeugen dus van de juiste codes voorzien dan moet ’samenstellen lijsten’
worden uitgevoerd.
Dit item is steeds standaard aangeduid om uitgevoerd te worden.
Deze bewerking kan ook uitgevoerd worden bij het opvragen van de werklijst.
b. Aanwezige zeugen herberekenen
Bij iedere technische handeling (dekken, werpen, spenen, …) wordt telkens de volledige zeugenkaart
herberekend.
Mochten er echter door omstandigheden zoals bvb stroomuitval, technische storing,
programmastoring, … fouten in één of meerdere zeugenkaarten voorkomen dan kunnen alle kaarten
van de aanwezige zeugen herberekend worden.
Afhankelijk van het aantal zeugen kan dit enige tijd duren.
c.

Verkochte zeugen herberekenen
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Dit onderdeel is identiek aan het voorgaande maar slaat enkel op de verkochte zeugen.
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Hoofdstuk 2
1.

Algemeenheden

Adressenbeheer

Bij elke aan- en verkoop wordt in het programma de bijhorende leverancier of klant gevraagd. Op die
manier is het mogelijk om later aan- en verkooplijsten per persoon op te vragen.
In dit programma onderdeel is het mogelijk om alle gegevens van klanten, leveranciers of personeel te
verzamelen.
Bij het openen komt een leeg werkblad op het scherm.
Bij het ophalen
kan men in het selectiescherm bijvoorbeeld de letter V invullen; op die manier komen
enkel de personen op het scherm die beginnen met de letter V. Wordt er niets ingevuld dan verschijnen
alle klanten en leveranciers.
Bij de invoer van een nieuw adres verschijnt een detailscherm waarop alle gegevens van de betreffende
persoon kunnen ingevuld worden, zoals naam, adres, gemeente, telefoonnr, GSM, faxnr, e-mail adres,
enz. Per adres kunnen tevens een drietal wilkeurige codes worden toegekend. Op deze codes kan worden
geselecteerd in grid van het adressenbeheer.

Eenmaal een klant, leverancier of personeelslid in het programma gebruikt is, zal deze niet meer kunnen
geschrapt worden. Om te vermijden dat deze dan toch nog in de keuzelijst verschijnt, kunnen we de
persoon op ‘niet actief’ plaatsen.
Om de referentie van een klant/leverancier te wijzigen, moet men in de grid op de gewenste
klant/leverancier dubbelklikken. In het detailscherm tikt men een nieuwe referentie; het programma
vraagt een bevestiging of de wijziging mag doorgaan.

2.

Afstammingen

Ceres houdt bij het aanmaken van zeugen en beren automatisch een afstammingsbestand bij.
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Van elk dier worden volgende gegevens opgeslagen:
d. Naam/Nummer
e. Geslacht
f. Ras
g. Stamboeknummer
h. Vader
i. Stamboeknummer vader
j. Moeder
k. Stamboeknummer moeder
Door het bijhouden van al deze afstammingen kan er achteraf van elk dier een stamboom opgezet
worden. De stamboom gaat zover tot wanneer er een schakel ontbreekt.
Door het klikken op ‘Ophalen’
komen alle geregistreerde afstammingen op het scherm. Dubbelklikken
op een lijn geeft een detailscherm waarop alle gegevens kunnen gewijzigd worden.
Meestal moeten er in dit scherm geen gegevens toegevoegd worden, ze worden automatisch opgevuld bij
de creatie van een nieuwe zeug- of beerfiche.
of te drukken op F2 een nieuwe afstamming
Indien gewenst kan door het klikken op de knop ‘Nieuw’
ingevuld worden om zo bijkomende afstammingsgegevens te kunnen invullen.

Na het schrappen van zeugen/beren (zie ‘Diverse – Schrappen zeugen & beren’) kan het afstammingsbestand opgezuiverd worden zodat enkel de directe afstamming van de zeugen/beren die aanwezig zijn in
het bestand behouden blijft. Zeker voor bedrijven die niet geïnteresseerd zijn in de afstamming van de
dieren is deze functie toepasbaar.
Om het afstammingsbestand op te zuiveren moeten volgende acties gebeuren:
Kies binnen het scherm Afstammingen voor ophalen
In de menu ‘Gegevens’ klikken op ‘Gegevens opruimen’
Na het bevestigen dat de gegevens mogen opgeruimd worden, wordt het bestand tot het minimum
herleid. Herhaal deze actie 3x om zoveel mogelijk afstammingen op te ruimen
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OPGELET: deze actie is ONOMKEERBAAR; Neem eventueel eerst enkele veiligheidscopy’s.

3.

Basisgegevens

In de basisgegevens wordt een lijst aangelegd van codes, rassen, entschema’s enz. … die nadien in het
programma kunnen gebruikt worden. Deze codes kunnen belangrijk zijn om later selecties en analyses te
maken op de registraties.
Al naargelang het basisgegeven dat moet toegevoegd worden verschijnt er een scherm met 1 of
meerdere TAB folders.
Door het klikken op
of F2 wordt er een nieuwe lijn toegevoegd.
Hierin kunnen nu de nieuwe gegevens ingevuld worden.
In bepaalde gevallen wordt er een ASDAC omschrijving gevraagd, deze is dan ook verplicht in te vullen.
Door middel van deze ASDAC kunnen later bij centralisatie van gegevens, vergelijkingen en analyses
gemaakt worden.
Na het kiezen van de ASDAC soort kan de gebruiker de afkorting van de code en de benaming invullen.
Er kunnen uiteraard meerdere basisgegevens ingevuld worden voor eenzelfde ASDAC soort.
Moet er een basisgegeven ingevuld worden waarvoor de passende ASDAC soort niet voorkomt in de lijst
dan kan best een variant gebruikt worden; komt deze code later in de ASDAC via een nieuwe versie dan
kan de ASDAC soort steeds gewijzigd worden.
Bij de meeste soorten basisgegevens moet ook minstens één diersoort aangeduid worden waarvoor dit zal
gebruikt worden. In bepaalde gevallen (vruchtbaarheidscodes) mag er slechts één diersoort aangeduid
worden.
De basisgegevens kunnen op ‘Niet actief’ geplaatst worden, dit betekent dat ze in de keuzelijsten steeds
onderaan in een aparte kleur zullen verschijnen.
Met voorbeeldschermen worden enkele mogelijkheden getoond van basisgegevens

3.1.
•
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•

Werkzaamheden

•

Selectiemesterijcodes

3.2.

Bevruchting

•

Bevruchtingsmethodes

•

Spermaverdunners
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3.3.

Rassen

Alle rassen die op het bedrijf voorkomen kunnen in dit scherm aangemaakt worden. Via een
keuzelijst uit de ASDAC kunnen al de verschillende rassen geselecteerd worden. Automatisch
zal ook de naam van het ras overgenomen worden voor gebruik in CERES. Dit kan uiteraard
nog gewijzigd worden. Ieder ras moet een afkorting krijgen; dit moet door de gebruiker
ingevuld worden. Gebruik hiervoor een logische afkorting daar deze in bepaalde lijsten kan
terugkeren.
Indien een kruising toegevoegd wordt, kan eventueel het ras van de ouders ingevuld
worden. Bedrijven die dan zelf fokmateriaal aanhouden zullen bij het invullen van de tatoeage
zien dat het ras van de gemerkte biggen automatisch ingevuld wordt in functie van het ras
van de ouders. Dit is echter geen verplichting, het ras kan steeds gewijzigd worden.
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3.4.

Kleuren

3.5.

Verkoopcodes

•

Uitvalredenen

•

Schadecodes

•

Kwaliteitsklassen
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Meestal worden de kwaliteitsklassen gebruikt van de veiling (zoals bijvoorbeeld van de SKGII)
en moet hier dus niets ingevuld worden
Sexcodes

•

Deze gegevens zijn van belang voor het elektronisch inlezen van slachthuisfacturen.

Toestandscodes
Deze gegevens zijn van belang voor het elektronisch inlezen van slachthuisfacturen.

•

3.6.

Vruchtbaarheid

Bij de dek, werp, speen en verwerpcodes staat telkens een kolom ‘COW’. Dit is de afkorting
van ‘Codes op de werklijst’. Hiermee wordt bedoeld hoeveel cyclussen dat de vermelding van
een code moet terugkomen op de werklijst.
Wordt er bijvoorbeeld bij ‘Bijten’ als COW een 2 geplaatst dan zal op de werklijst bij een zeug
die de code ‘bijten’ gekregen heeft de 2 volgende cyclussen een vermelding staan dat ze bijt.

•
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•

Werpcodes

•

Speencodes

•

Diverse vruchtbaarheidscodes
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•

Spermacodes

•

Verwerpcodes

•

Drachtcodes
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3.7.

Ziekten

Hier worden de ziekten aangemaakt waar later het entingschema wordt aan opgebouwd.

3.8.

Geneesmiddelen

Alle aangemaakte medicatie voor de varkens verschijnt in een lijst. Om een medicament toe
te voegen moet geklikt worden op ‘New’
volgende gegevens moeten ingevuld worden:
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Tabfolder ‘Algemeen’
• Referentie: Afkorting van de naam
• Naam: Naam van het product
• Soort: Medicament (Product) (2 x maal invullen)
• Eenheid: meestal ‘ml’
• BTW
Tabfolder ‘Kenmerken’
• vervaldatum
Tabfolder ‘Medicatie’
• Varkens: indien aangevinkt komt het in de lijst ter beschikking
• Wachttijd slachten: in dagen
• Soort: Geneesmiddel, entmiddel of beide
• Medicijnenregister: Indien aangevinkt komt het gebruik op de medicijnenregister

Om de gegevens van een reeds ingevuld medicijn te wijzigen volstaat het om te
dubbelklikken of te klikken op het icoontje ‘modify’
waarop alle gegevens kunnen aangepast worden.
Na het klikken op ‘OK’

3.9.

; het detailscherm verschijnt terug

zal het product later in de lijst verschijnen.

Tatoeageseries

Tatoeageseries kunnen aangemaakt worden om het inbrengen van de tatoeages
gemakkelijker te maken. Het aanmaken van de tatoeageseries is gekoppeld aan een instelling
(zie Algemeen – Instellingen zeugen - Tatoeage)

Enkel indien dit geactiveerd staat zal je kunnen werken met tatoeageseries.
Het aanmaken van de series en de bijhorende structuur gebeurt bij ‘Algemeen –
Basisgegevens - Tatoeageseries”.
In te vullen velden:
Begin en einde van de series: Eerste en laatste nummer van de serie dat aan de
getatoëerde biggen mag toegekend worden.
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Laatst gebruikte: is leeg te laten bij eerst invoer maar wordt door de computer opgevuld
met het laatst gebruikte nummer van die reeks.
Strucuur: is een structuur die aangeeft welke delen van het tatoeagenummer variabel of
vast zijn. Een letter X stelt de vaste gedeeltes voor. De cijfers 4321 stellen de variabele
gedeeltes voor. Eerst zal positie 1 veranderen, daarna positie 2 enz. Hieronder een paar
voorbeelden:
S1A met structuur X1X zal genummerd worden S1A S2A S3A S4A , …
B04 met structuur 1XX zal B04, C04, D04, E04 … genummerd worden
A18 met structuur X21 zal A18 A19 A20 A21 A22 enz.. genummerd worden.
DL845PZ05 met structuur XX321XXXX zal worden DL846PZ05 DL847PZ05 enz…
Volgorde: De volgorde waarin de series moeten aangemaakt worden. Er kunnen meerdere
series tegelijkertijd op Huidig staan, indien Ras of Geslacht verschillend zijn. Zo kan je voor
Beertjes of Zeugjes een andere nummering krijgen.
De combinatie <volgorde, geslacht, ras> moet wel uniek zijn.
De series waarmee bezig is kan je op “Huidig” plaatsen. De series die eerstvolgend moeten
genomen worden kan je reeds aanduiden. 1e volgend zal eerst genomen worden, daarna 2e
volgend , 3e volgend en 4e volgend. (er kunnen dus maximum 4 series op voorhand
klaargemaakt worden).
De series die afgewerkt zijn krijgen de melding “Afgewerkt”. Indien een serie werd afgewerkt
worden de volgende series naar voor opgeschoven.
Ras: is het specifieke ras van die serie. Wordt blanco gelaten indien verschillende rassen in
die serie voorkomen.
Geslacht: Hiermee wordt aangegeven indien het zeugjes of beertjes zijn die in de serie
voorkomen. Kan blanco gelaten worden indien M of V door elkaar getatoeëerd worden.
(voor het aanmaken van de specifieke tatoeages, zie “Tatoeage biggen” )

In dit voorbeeld worden de biggen van het ras ‘LW’ getatoeëerd met de serie CERC1000 tot
CERC1999, alle andere worden getatoeëerd met CERC2000 tot CERC2999.
Het invullen van de tatoeages gebeurt bij ‘Zeugen en beren - Tatoeage biggen’. Voor verdere
info hierover: Zie verder in deze handleiding.

4.

Entschema's

De entschema’s worden opgemaakt volgens de diersoort. Uit een dropdown kan gekozen worden tussen
zeugen, beren, zogende biggen, vleesvarkens en gespeende biggen en opfokzeugen/beren.

4.1.

Zeugen

Door het klikken op ‘New’ of F2
worden.
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Een entschema tegen een bepaalde ziekte kan uit meerdere lijnen bestaan, dit is het geval bij een
enting die bestaat uit 1 of meerdere basisentingen en nadien gevolgd wordt door een regelmatige
herenting.
Per instelling kunnen volgende gegevens ingevuld worden:
l.

Ziekte
Dit is de ziekte of de plaag tegen dewelke de enting wordt uitgevoerd. Indien de ziekte niet
in de keuzelijst voorkomt kan via de groene knop een ziekte ingevuld worden. (Zie
Algemeenheden - Basisgegevens - Ziekten)

m.

Type enting
Er kan gekozen worden tussen 1°, 2°, 3° basisenting en herenting.
Een basisenting komt voor een bepaald dier slechts éénmaal voor. Een herenting komt per
zeug op geregelde tijdstippen terug.

n.

1° entcriterium
Met het entcriterium wordt bedoeld in welk stadium van de cyclus of in welke levensloop de
zeug zich moet bevinden om de enting te mogen krijgen.
Naar gelang het type enting zijn volgende entcriteria mogelijk:

1° basisenting
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.

Dagen na dekken
Dagen voor worp
Dagen na worp
Dagen na spenen
1° dracht
Leeftijd in dagen
Dagen na aankoop

2° en 3° basisenting
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.

Dagen na dekken
Dagen voor worp
Dagen na worp
Dagen na spenen
1° dracht
Leeftijd in dagen
Dagen na aankoop
Interval (1° Basisenting – 2° basisenting) (2° basisenting – 3° basisenting)

Herenting
1. Dagen na dekken
2. Dagen voor worp
3. Dagen na worp
4. Dagen na spenen
6. Hogere dracht
10. Periodiek individueel
11. Periodiek globaal
o.

p.
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In bepaalde gevallen zal één entcriterium niet volstaan om de enting duidelijk te
omschrijven. Een tweede entcriterium moet dan ingevuld worden. Het ‘En/of’ veld zal beide
criteria met elkaar combineren
EN = Er moet voldaan worden aan beide criteria
OF = Er moet voldaan worden aan één van beide criteria
Bij een eerste dracht of hogere dracht als eerste entcriterium moet een tweede entcriterium
ingevoerd. Voorbeeld: de zeug moet 42 dagen voor werpen zijn EN in de 1° cyclus zitten.
q.

2° entcriterium
Idem als het 1° entcriterium maar met En of OF gecombineerd met het 1° entcriterium.

r.

Dagen
Aantal dagen van het 2° entcriterium. Niet in te vullen in het geval van 1° dracht of hogere
dracht.

s.

(On)pare cycli
Indien de enting enkel mag gebeuren in de cyclussen 1, 3, 5, 7, 9, 11, … moet gekozen
worden voor onpare cycli.
Indien de enting enkel mag gebeuren in de cyclussen 2, 4, 6, 8, 10, 12, … moet gekozen
worden voor pare cycli.
Indien de zeug elke cyclus moet geënt worden dan moet ‘Onpare en pare cycli’ gekozen
worden of moet het veld blanco blijven.

t.

Entmiddel
Uit een keuzeveld wordt het juiste entmiddel gekozen. Indien het nog niet voorradig is kan
het via de groene knop terplaatse aangemaakt worden.

u.

Dosis
Dosis die toegediend wordt per zeug.

v.

Attentielijst
Als in dit veld een vinkje staat betekent dit dat de gebruiker deze enting op de attentielijst
entingen wil zien. Voor een tijdelijke stopzetting van de enting kan dit vinkje uitgezet
worden. Indien later de enting terug moet uitgevoerd worden, moet enkel het vinkje terug
geplaatst worden.

w.

Periode (= uitbreiding periode)
Dit is het aantal dagen waarmee de periode van de attentielijst moet uitgebreid worden om
eventueel achterstallig te enten dieren op te sporen.
Standaard staat de periode op blanco. Dit betekent dat enkel de zeugen die juist in de
periode van de werklijst een enting zouden moeten krijgen op de attentielijst komen.
Staat de periode op 14 dagen dan betekent dit dat er naast de gevraagde attentieperiode,
14 dagen langer gecontroleerd wordt op eventueel nog te enten dieren.

x.

Laatste enting
Indien het entcriterium ‘Periodiek globaal’ is dan wordt hier de laatste entingsdatum
bijgehouden. Het tijdstip van de volgende enting(en) zal zich op deze datum baseren.

y.

Stoppen
Bepaalt het cyclusnummer waarop de enting mag stopgezet worden. ‘5’ betekent dat de
zeugen tot en met de 5° cyclus behandeld mogen worden. Vanaf de 6° cyclus verschijnt de
zeug NIET meer op de werklijst.
Mag de enting niet stopgezet worden dan moet het veld blanco blijven.

z.
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Een vrije opmerking

4.2.

Beren

Door het klikken op ‘New’ of F2
kan een nieuwe instelling voor een enting toegevoegd
worden.
Een entschema tegen een bepaalde ziekte kan uit meerdere lijnen bestaan, dit is het geval bij een
enting die bestaat uit 1 of meerdere basisentingen en nadien gevolgd wordt door een
regelmatige herenting.
Per instelling kunnen volgende gegevens ingevuld worden:
a.

Ziekte
Dit is de ziekte of de plaag tegen dewelke de enting wordt uitgevoerd. Indien de ziekte niet
in de keuzelijst voorkomt kan via de groene knop een ziekte ingevuld worden. (Zie
Algemeenheden - Basisgegevens - Ziekten)

b.

Type enting
Er kan gekozen worden tussen 1°, 2°, 3° basisenting en herenting.
Een basisenting komt voor een bepaald dier slechts éénmaal voor. Een herenting komt per
beer op geregelde tijdstippen terug.

c.

Entcriterium
Met het entcriterium wordt bedoeld volgens welke regelmaat de beer moet geënt worden.
Naar gelang het type enting zijn volgende entcriteria mogelijk:

1° basisenting
7. Leeftijd in dagen
8. Dagen na aankoop

2° en 3° basisenting
7. Leeftijd in dagen
8. Dagen na aankoop
9. Interval (1° Basisenting – 2° basisenting) (2° basisenting – 3° basisenting)

Herenting
10. Periodiek individueel
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11. Periodiek globaal

d.

Dagen
Al deze entcriteria moeten gekoppeld worden aan een aantal dagen.

e.

Entmiddel
Uit een keuzeveld wordt het juiste entmiddel gekozen. Indien het nog niet voorradig is kan
het via de groene knop terplaatse aangemaakt worden.

f.

Dosis
Dosis die toegediend wordt per beer.

g.

Attentielijst
Als in dit veld een vinkje staat betekent dit dat de gebruiker deze enting op de attentielijst
entingen wil zien. Voor een tijdelijke stopzetting van de enting kan dit vinkje uitgezet
worden. Indien later de enting terug moet uitgevoerd worden, moet enkel het vinkje terug
geplaatst worden.

h.

Periode (= uitbreidingsperiode)
Dit is het aantal dagen waarmee de periode van de attentielijst moet uitgebreid worden om
eventueel achterstallig te enten dieren op te sporen.
Standaard staat de periode op blanco. Dit betekent dat enkel de beren die juist in de
periode een enting zouden moeten krijgen op de attentielijst komen.
Staat de periode op 14 dagen dan betekent dit dat er naast de gevraagde attentieperiode,
14 dagen langer gecontroleerd wordt op eventueel nog te enten dieren.

i.

Laatste enting
Indien het entcriterium ‘Periodiek globaal’ is dan wordt hier de laatste entingsdatum
bijgehouden. Het tijdstip van de volgende enting(en) zal zich op deze datum baseren.

j.

Opmerking
Een vrije opmerking
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4.3.

Zogende biggen

Door het klikken op ‘New’ of F2
kan een nieuwe instelling voor een enting toegevoegd
worden. De identificatie van de zogende biggen gebeurt logischerwijs aan de hand van de
moeder. Wanneer U wil enten kort na de geboorte van de biggen moet U aandacht hebben voor
het feit dat de geboorte eerst moet geregistreerd worden alvorens een volledige lijst van te
behandelen zogende biggen kan worden weergegeven.
• Ziekte: Dit is de ziekte of de plaag tegen dewelke de enting wordt uitgevoerd. Indien de
ziekte niet in de keuzelijst voorkomt kan via de groene knop een ziekte ingevuld worden.
(zie algemeenheden – basisgegevens – ziekten)
• Type enting en Entcriterium: Met het entcriterium wordt bedoeld op welke leeftijd de
dieren moeten ingeënt moeten worden. Of u nu kiest voor 1ste,2de ,3de basis of herenting, u
krijgt slechts 1 mogelijk entcriterium namelijk: 3. dagen na worp
a.

Dagen
Al deze entcriteria moeten gekoppeld worden aan een aantal dagen.

b.

Entmiddel
Uit een keuzeveld wordt het juiste entmiddel gekozen. Indien het nog niet voorradig is kan
het via de groene knop ter plaatse aangemaakt worden.

c.

Dosis
Dosis die toegediend wordt per varken.

d.

Attentielijst
Als in dit veld een vinkje staat betekent dit dat de gebruiker deze enting op de attentielijst
entingen wil zien. Voor een tijdelijke stopzetting van de enting kan dit vinkje uitgezet
worden. Indien later de enting terug moet uitgevoerd worden, moet enkel het vinkje terug
geplaatst worden.

e.

Periode (= uitbreiding periode)
Dit is het aantal dagen waarmee de periode van de attentielijst moet uitgebreid worden om
eventueel achterstallig te enten dieren op te sporen.
Standaard staat de periode op blanco. Dit betekent dat enkel de biggen die juist in de
periode een enting zouden moeten krijgen op de attentielijst komen.
Staat de periode op 8 dagen dan betekent dit dat er naast de gevraagde attentieperiode, 8
dagen langer gecontroleerd wordt op eventueel nog te enten dieren.

f.

Opmerking
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4.4.

Vleesvarkens en gespeende biggen

Zie opfokzeugen en -beren

4.5.

Opfokzeugen en -beren

Het entschema voor vleesvarkens en voor opfokvarkens is op de dezelfde basis opgemaakt.
Het verschil zit echter in de opvolging van de dieren:
Om het entschema van de vleesvarkens te kunnen gebruiken moet bij elke opzet van
vleesvarkens een LOTNUMMER worden aangeduid. Dit lotnummer is gekoppeld aan een
geboortedatum van deze dieren. Dit lotnummer is dan de identificatie voor de entingen. Om het
entschema van de opfokvarkens te kunnen gebruiken moeten deze getatoeëerd zijn. Met
tatoeage bedoelen we een echt tatoeagenummer of een plastiek nummer of knippen in de oren
waardoor deze dieren herkenbaar zijn en meteen voorbestemd zijn om later zeug of beer te
worden.
Dit tatoeagenummer is dan de identificatie voor de entingen.
Een entschema tegen een bepaalde ziekte kan uit meerdere lijnen bestaan, dit is het geval bij een
enting die bestaat uit 1 of meerdere basisentingen en nadien gevolgd wordt door een regelmatige
herenting.
Per instellingen kunnen volgende gegevens ingevuld worden:
•

Ziekte: Dit is de ziekte of de plaag tegen dewelke de enting wordt uitgevoerd. Indien de
ziekte niet in de keuzelijst voorkomt kan via de groene knop een ziekte ingevuld worden. (zie
algemeenheden – basisgegevens – ziekten)

•

Type enting: er kan gekozen worden tussen 1°, 2° 3° basisenting en herenting.
Een basisenting komt voor een bepaald dier slechts éénmaal voor. Een herenting komt per
dier op geregelde tijdstippen terug.

•

Entcriterium: Met het entcriterium wordt bedoeld volgens welke regelmaat de dieren
moeten geënt worden.
Naar gelang het type enting zijn volgende entcriteria mogelijk :

1° basisenting
7. Leeftijd in dagen
8. Dagen na aankoop (effectieve aankoopdatum)
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dus niet gebruiken op een gesloten bedrijf)

2° en 3° basisenting
7. Leeftijd in dagen
8. Dagen na aankoop (effectieve aankoopdatum)
dus niet gebruiken op een gesloten bedrijf)
9. Interval (1° Basisenting – 2° basisenting) (2° basisenting – 3° basisenting)

Herenting
10. Periodiek individueel
11. Periodiek globaal
a.

Dagen
Al deze entcriteria moeten gekoppeld worden aan een aantal dagen.

b.

Entmiddel
Uit een keuzeveld wordt het juiste entmiddel gekozen. Indien het nog niet voorradig is kan
het via de groene knop ter plaatse aangemaakt worden.

c.

Dosis
Dosis die toegediend wordt per varken.

d.

Attentielijst
Als in dit veld een vinkje staat betekent dit dat de gebruiker deze enting op de attentielijst
entingen wil zien. Voor een tijdelijke stopzetting van de enting kan dit vinkje uitgezet
worden. Indien later de enting terug moet uitgevoerd worden, moet enkel het vinkje terug
geplaatst worden.

e.

Periode (= uitbreiding periode)
Dit is het aantal dagen waarmee de periode van de attentielijst moet uitgebreid worden om
eventueel achterstallig te enten dieren op te sporen.
Standaard staat de periode op blanco. Dit betekent dat enkel de opfokzeugen en beren of
vleesvarkens die juist in de periode een enting zouden moeten krijgen op de attentielijst
komen.
Staat de periode op 14 dagen dan betekent dit dat er naast de gevraagde attentieperiode,
14 dagen langer gecontroleerd wordt op eventueel nog te enten dieren.

f.

Laatste enting
Indien het entcriterium ‘Periodiek globaal’ is dan wordt hier de laatste entingsdatum
bijgehouden. Het tijdstip van de volgende enting(en) zal zich op deze datum baseren.

g.
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5.

Selectiecriteria

Met de selectiecriteria kunnen aan de zeugen selectiecodes toegekend worden waardoor een waarde aan
hun vruchtbaarheid gegeven wordt.
Er kunnen 9 selectiecodes opgemaakt worden. Aan elke selectiecode kunnen een 25-tal selectiecriteria
gekoppeld worden.
Bij het aanroepen van het scherm wordt een overzicht gegeven van de reeds bestaande selectiecodes.
Om de selectiecriteria van een bepaalde code te wijzigen of om een nieuwe code toe te voegen moet de
knop onder de titel ‘Selectie’ aangeklikt worden. Er opent een scherm met 2 TAB folders.

Kengetallen
Bovenaan het scherm kan een omschrijving voor de selectiecode geschreven worden met een afkorting
die moet bestaan uit 1 karakter (een letter, een cijfers, een leesteken,…)
Daarnaast kan het gewenste ras of een eventueel te mijden ras ingevuld worden.
Daaronder kunnen naast verschillende kengetallen minima en maxima ingevuld worden waaraan de
zeugen moeten voldoen om deze selectiecode te verdienen.
De velden die ongewijzigd blijven hebben geen invloed op de selectie.

Statistieken
Het bovenste schermgedeelte is identiek aan de vorige TAB folder.
In het tweede schermgedeelte kan eveneens een minimum- en maximumgrens bepaald worden voor
verschillende kengetallen.
Bij het aanmaken van de selectiecodes kunnen ook selecties gemaakt worden op de
vruchtbaarheidscodes. Daarvoor moet op het startscherm geklikt worden op een knop in de kolom met
titel ‘Codes’.
Uit een keuzelijst kunnen meerdere codes geselecteerd worden.
Bij elke code kan gekozen worden uit maximum of minimum, het aantal codes en het aantal per code.
Met maximum wordt bedoeld dat de code bij een zeug een maximaal aantal keer mag voorkomen zoals
vermeld in de kolom ‘Aantal codes’ en dat het aantal per melding van de code ook moet beperkt blijven
tot maximaal het aantal vermeld in de kolom ‘Aantal/code’
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Met minimum wordt bedoeld dat de code bij een zeug een minimum aantal keer moet voorkomen zoals
vermeld in de kolom ‘Aantal codes’ en dat het aantal per melding van de code ook minstens een aantal
moet bereiken zoals vermeld in de kolom ‘Aantal/code’

In de bovenstaande schermen hebben we een voorbeeld gegeven van alle zeugen die
aa. Een minimum globaal productiegetal halen van 22
bb. Minstens 3 cyclussen hebben om zo een betrouwbaar resultaat te hebben
cc. Een gemiddelde cyclusduur hebben die lager is dan 170 dagen
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dd.
ee.
ff.
gg.
hh.
ii.

Een gemiddelde biggensterfte hebben van maximaal 15 %
De laatste 2 cyclussen een stijging hebben van het globaal productiegetal
Hoogstens 15 % herdekkingen hebben
Het PG moet 5 % hoger liggen dan het gemiddelde van het bedrijf
Hoogstens 1 maal zwemmers hadden met hoogstens 1 zwemmer in de nest
Hoogstens 1 maal de code ‘Veel zog’ moet hebben

Deze zeugen hebben in het voorbeeld de benaming ‘Reproductiezeugen’ gekregen met als selectiecode ‘A’
Op het basisscherm van selectiecriteria krijgen we bijvoorbeeld volgend beeld; met bovenaan de
vermelding A – reproductie zeugen.
Op dezelfde methode kunnen nog 8 andere selecties opgemaakt worden. Met de ‘delete toets’
kunnen selecties geschrapt worden.

Omdat het toewijzen van de codes enige tijd vraagt, gebeurt de toekenning niet op het ogenblik dat de
selectiecriteria worden opgemaakt. Wil men de zeugen dus van de juiste codes voorzien dan moet
’samenstellen lijsten’ (bij ‘diverse’) worden uitgevoerd. Dit item is reeds standaard aangeduid om
uitgevoerd te worden. Bij het opvragen van de werklijst kunnen de selectiecodes ook herberekend
worden.

6.

Lotnummers

Lotnummers kunnen gebruikt worden bij opzetten van vleesvarkens, om zo de entingen van de
vleesvarkens te kunnen opvolgen.
In dit scherm komt na het klikken op ‘Ophalen’ een overzicht van alle lotnummers op het scherm.
Via dubbelklik op een lijntje verschijnt een detailscherm van het betreffende lotnummer. Er kunnen
eventueel wijzigingen aangebracht worden.
Klikken op ‘Nieuw’
of F2 zorgt ervoor dat via een detailscherm een nieuw lotnummer kan
ingevuld worden. Dit zal zelden nodig zijn omdat dit scherm kan geopend worden bij een opzet van
vleesvarkens. Opzet van vleesvarkens en aanmaken van lotnummers gebeurt zo in één beweging.
Op het detailscherm kan een uniek lotnummer ingevuld worden. (Tip: gebruik een combinatie van het
jaartal, het weeknummer en eventueel de afdeling om een uniek lotnummer te maken)
Bij elk lotnummer hoort een geboortedatum (gemiddelde geboortedatum voor de betreffende groep
vleesvarkens). Deze geboortedatum zal later gebruikt worden voor het bepalen van de entingsdata.
Met ‘plaats’ kan de gebruiker via een vrij veld opvolgen waar de groep vleesvarkens zich bevindt op het
bedrijf.
Als het lot niet meer voorkomt op het bedrijf kan het ‘afgesloten’ worden, daardoor zal het verdwijnen uit
de keuzelijsten.
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7.

Stallen, afdelingen en hokken

Het inbrengen van de huisvestingsindeling van de varkens in het CERES programma gebeurt apart voor
zeugen en beren en voor vlees- en opfokvarkens.
Na de keuze van de gewenste diersoort verschijnen alle reeds bestaande inrichtingen op het gridscherm.
In het ceresprogramma worden alle varkens onderverdeeld in 4 mogelijke stalonderverdelingen:
stalcomplex: een stalcomplex wordt aangemaakt in de algemene module onder de rubriek
‘administratie’. Een stalcomplex is een verzameling van stallen, die meestal behoren tot één
bepaald mestbanknummer, één bepaald sanitelnummer, met andere woorden één uitbating. Per
diersoort (varkens/rundvee/pluimvee/konijnen) dient een stalcomplex aangemaakt te worden.
Indien u naast varkens ook nog rundvee heeft zal u dus twee stalcomplexen moeten aanmaken.
Het stalcomplex is verplicht te gebruiken.
stal: een stalcomplex is onderverdeeld in meerdere stallen. We onderscheiden 3 soorten stallen:
zeugen en berenstal
vlees- of opfokvarkensstal
biggenstal (indien gewerkt wordt met biggenstallen)
De registratie van de zeugenhouderij in meerdere stallen kan gebeuren om 2 redenen:
Er zijn op het bedrijf meerdere mestbanknummers, dus meerdere stalcomplexen. Per
stalcomplex wordt er een zeugenstal aangemaakt.
Binnen één stalcomplex worden er meerdere zeugenstallen aangemaakt, als er volledig
aparte uitbatingen gebeuren op het bedrijf. Dit geeft de bijkomende mogelijkheid dat
er achteraf technische kengetallen kunnen worden opgevraagd per stal. In de praktijk
zal er meestal per stalcomplex slechts één zeugenstal aangemaakt worden.
Bij de vleesvarkens proberen we per stal een volledige groeiperiode op te volgen, met andere
woorden van de opzet van de biggen (7-20 kg) tot de verkoop van de dieren.
Vleesvarkensbedrijven met één voormeststal en één of meerdere afmeststallen werken in Ceres
beter met één vleesvarkensstal.
Het opdelen van het groeitraject in een voormestperiode en een afmestperiode geeft in de
praktijk meestal onduidelijke kengetallen.
Het opsplitsen van de vleesvarkens in meerdere stallen heeft dus enkel zin indien:
o
o
o

De volledige groeiperiode in één stal kan opgevolgd worden.
De aankopen van voeders per stal kan geregistreerd worden
De opzet en verkoop van dieren per stal kan opgevolgd worden.

Niettemin wordt de mogelijkheid geboden om een biggenafdeling aan te maken. Gespeende
biggen kunnen hierin geplaatst worden vooraleer ze naar de afmeststallen gaan. Om dezelfde
reden als hierboven vermeld is het makkelijker om geen gebruik te maken van biggenafdelingen
maar om rechtstreeks op te zetten op vb 7kg of de biggen in stock te laten om later vb op te
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zetten op 20kg. Indien u toch wenst te werken met een biggenafdeling dient u bij instellingen
vleesvarkens het gebruik van biggenafdeling aan te vinken.
Aan een vleesvarkensstal kan een klopnummer toegewezen worden.
Aan de hand van dit klopnummer kan er bij de verkoop van vleesvarkens via een
veiling/slachthuis een elektronische link gelegd worden tussen de verkochte dieren en de stal van
waaruit de dieren kwamen. (Zie ook: Koppelingen – Slachthuis – Inlezen slachthuisfacturen)
Het aanmaken van een zeugen- en/of vleesvarkensstal in het ceresprogramma is verplicht.
Er kan in Ceres 1 standaard zeugenstal, 1 standaard vleesvarkensstal, 1standaard biggenstal en 1
standaard opfokstal gecreëerd worden. Het aanmaken van een 2° standaard stal binnen dezelfde
categorie doet de vorige standaard instelling uitschakelen.
Het gebruik van een standaardstal zorgt ervoor dat deze steeds zal voorgedrukt worden op de
schermen van aankoop, verkoop en veebewegingen!
All in All out
Dit kan enkel ingevuld worden in biggenstallen en vleesvarkensstallen.
Indien er gewerkt wordt met All in All out stallen kan dit in het programma volgende voordelen
hebben:
Er moeten per ronde/groep geen inventarissen gemaakt worden.
Er kunnen gemakkelijk overzicht gemaakt worden van meerdere ronden/groepen
In de grid wordt getoond indien een stal een all-in all-out stal is met een X

Afdelingen: afdelingen worden enkel gebruikt in de zeugenhouderij. We onderscheiden:
Dekafdeling
Drachtige zeugenafdeling
Kraamafdeling
Het gedetailleerd opvolgen van zeugen en beren per afdeling is niet verplicht; gemakkelijker is te
werken met één algemene afdeling.
Indien de betreffende stal als standaard stal aangeduid werd, moet 1 afdeling als standaard
aangeduid worden.
Hokken: Indien gewenst kunnen alle dieren per hok worden opgevolgd. Dit vraagt uiteraard een
gedetailleerde registratie; zo moet bij elke beweging in de vleesvarkensstal het hoknummer worden
meegegeven.
Bij de algemene instellingen van de zeugen kan ingesteld worden dat de hoknummers uniek
moeten zijn; dit vraagt een gedetailleerde registratie, maar heeft het voordeel dat de zeugen nadien
op het hoknummer kunnen worden opgevraagd. In de praktijk is het gebruik van hoknummers bij
de zeugen eerder beperkt. Hoknummers voor zeugen moeten niet op voorhand aangemaakt
worden.
Bij de vleesvarkens is het gebruik van hokken verplicht, doch in de praktijk zal men zich eerder
beperken tot één hoknummer per stal, omwille van een eenvoudige registratie. Bijvoorbeeld bij het
aanmaken van stal 2 gebruikt men eveneens meestal hok nummer 2.
Alle dieren bevinden zich dan theoretisch in hetzelfde hok.
Het opsplitsen van een vleesvarkensstal in meerdere hokken maakt de administratie ingewikkelder
en biedt daarenboven geen extra technische resultaten.
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Het opvolgen van de vleesvarkenstock per hok is een moeilijke klus.
Er wordt dus algemeen aangeraden om te werken met één hok per stal.
Indien de betreffende vleesvarkensstal een standaard stal is moet 1 hok als standaard aangeduid
worden.
Stock
i.
In het geval van een zeugenstal is een veld voorzien voor het invullen van ‘stock biggen’. Dit zijn
gespeende biggen die nog niet verkocht zijn of nog niet via een veebeweging verhuisd zijn naar
de biggenstal/vleesvarkensstal/opfokstal. Wanneer biggen gespeend worden zal de stock
verhogen; wanneer ze verkocht worden of via een veebeweging verplaatst worden of sterven zal
de stock verminderen. De stockaanpassing verloopt dus automatisch. Normaliter hoeft er in dit
veld dus geen manuele stockaanpassing te gebeuren, uitgezonderd bij de eerste opstart van het
programma. Eventueel kan er - wanneer de stock niet juist loopt en de foute/vergeten
veebeweging/verkoop/sterfte niet gevonden wordt - hier een stockaanpassing gebeuren
ii.
In het geval van een biggen, vlees- of opfokvarkensstal zijn er velden voorzien voor het invullen
van ‘stock vleesvarkens/biggen’ en ‘stock opfokvarkens’ die respectievelijk weergeven hoeveel
vleesvarkens/biggen en opfokvarkens in de stal aanwezig zijn. De stock van vleesvarkens zal
verhogen door aankopen, veebewegingen IN en zal verlagen door veebewegingen UIT, verkopen,
noodslachten en sterftes. De stockaanpassing verloopt dus automatisch.
iii.
De stock wordt aangepast bij elke opmaak van een inventaris van een
biggenstal/vleesvarkensstal/opfokstal. Deze inventaris van de opfokstal is terug te vinden in de
inventaris van de zeugenafdeling.
Groei (in het geval van biggen-en vleesvarkensstallen).
Bij de opstart kan u hier een geschatte groei van de dieren ingeven. Na verloop van tijd zal de groei
aangepast wordt door een door de computer berekende groei.

8.

Groepen

Indien er stallen aangeduid zijn als All in All out dan kunnen in dit scherm groepen aangemaakt worden.
Per opzet wordt een groep aangemaakt met volgende gegevens
- Datum: Datum waarop de groep start, dit is in principe de datum van de eerste opzet
van de groep
- Stal: De stal waarin de dieren opgezet worden. Deze moet onder ‘Stallen – Afdelingen
– Hokken’ genoteerd staan als een All in All out.
- Nummer: Deze wordt automatisch door Ceres bepaald, bvb M2.2006.01
Dit betekent: een opzet van dieren in stal M2, in het jaar 2006, de eerste groep
- Datum afgesloten: Dit wordt later, als alle dieren verkocht zijn, ingevuld. Het is
normaal gezien de laatste verkoopdatum.
Bij elke beweging van dieren, aankoop voeders of kosten aan dieren met een All in All out – stal zal nu
automatisch een groep ingevuld worden. Indien nodig kan deze gewijzigd worden.
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9.

Silo's

Is een geheugensteun om te weten in welke silo's welke voeders moeten geblazen worden. Ook bij het
inlezen van voederfacturen wordt dat gebruikt. Deze silo's moeten dan wel opgenomen zijn in het
electronisch bestand van de voederfirma. In dat geval wordt bij het inlezen van de voederfacturen de
automatische link gelegd tussen de silo en de diersoort en de stal.
Meestal wordt aangenomen dat een silo telkens voor 100 procent aan een stal is gekoppeld

Indien een silo voor meerdere stallen dient kan desgewenst een percentage ingevuld worden.

10.
10.1.

Registratie marktberichten
Prijsnotering levende varkens

Via de knop ‘New
of F2 kan op een bepaalde datum de prijs genoteerd worden voor
zeugen, biggen en van 2 vleesvarkensmarkten.
Dit scherm heeft tot doel om de wekelijkse marktberichten van biggen en vleesvarkens te kunnen
opvolgen.
Indien prijsnoteringen worden bijgehouden kan een lijst ‘verkoopsprijs-analyse’ (bij ‘lijsten biggen,
vlees-en opfok’) bekeken worden die een vergelijking weergeeft van uw verkoop aan marktprijzen
en met uw werkelijk ontvangen bedrag.

10.2.

Prijsnotering per kwaliteit

Via de knop New of F2
, kan een nieuwe markt toegevoegd worden. Volgende gegevens
worden geregistreerd:
•
Naam van de markt
•
Type markt: dit kan zijn biggenmarkt met een prijs per dier of een vleesvarkensmarkt met
een prijs per kg.
•
De verschillende categorieën die in deze markt voorkomen.
Er zijn maximum 20 categorieën voorzien; bij elke categorie kunnen 2 velden ingevuld worden als
omschrijving.
Eénmaal de markten gecreëerd zijn, zal men bij het opnieuw aanroepen van dit scherm een lijst
zien met de gecreëerde markten. Na het dubbelklikken op de gewenste markt verschijnt een
invulscherm, waarop per week alle gegevens kunnen geregistreerd worden. Na het invullen van de
datum verschijnt automatisch de week van het jaar en kunnen hierna alle prijzen per categorie
ingevuld worden. Via de insert-knop kunnen meerdere registraties tegelijkertijd gebeuren; met de
print-knop kan een lijst afgeprint worden van de geregistreerde prijsnoteringen.
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11.

Instellingen zeugen

Op een scherm met 13 tabfolders kan de werking van het programma aangepast worden aan de wensen
van de gebruiker. Volgende tabfolders staan ter beschikking:

11.1.

Algemeen

Standaard ras : Er kan uit een keuzelijst een standaardras gekozen worden. Dit is interessant voor
bedrijven die voornamelijk met één ras werken. Bij de aanmaak van een nieuwe zeug zal
standaard dit ras aangeboden worden.
Werken met uniek hoknummer: Het werken met een uniek hoknummer zorgt ervoor dat de
administratie zeer gedetailleerd moet verlopen maar dat achteraf zeugen bijvoorbeeld per
hoknummer kunnen opgevolgd worden. Er kunnen in dit geval dus nooit 2 zeugen in
hetzelfde hok zitten. In een blanco hoknummer kunnen wel meerdere dieren zitten.
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Aantal maanden: Door het aantal maanden ophalen op grid in te stellen op bvb ‘6’, zal bij alle
schermen met betrekking tot zeugenhouderij, waarbij de registraties in lijnvorm worden
getoond, standaard een overzicht geven van de jongste 6 maanden. Dit getal kan verhoogd
of verlaagd worden in functie van de snelheid van de PC. Dit wordt o.a. gebruikt bij verkoop
biggen, aan- & verkoop sperma.
Opvolgen hoknr: Door het opvolgen van hoknr, afdeling en groep niet aan te vinken, zullen deze
rubrieken niet toegankelijk zijn op het scherm technische handelingen. Dit zal het aantal
cursorstappen op dit scherm aanzienlijk verminderen. Dit heeft enkel invloed op het scherm
technische handelingen.
Voorrekenen dek- werp- en speendata: Met voorrekenen van dek-, werp- en speendata wordt
bedoeld dat in het scherm ‘Technische handelingen’ de meest logische datum voorgerekend
wordt volgens de toestand van de zeug.
Bij een gedekte zeug met 48 dagen dracht of meer wordt de werpdatum berekend op
basis van de ingestelde drachtduur (Zie Instellingen – werpen)
Bij een gedekte zeug met minder dan 48 dagen dracht wordt een herdekking
voorgesteld op de systeemdatum.
Bij een gedekte zeug met minder dan 4 dagen dracht wordt een kruisdekking
voorgesteld.
Bij een geworpen zeug wordt de speendatum berekend op basis van de ingestelde
zoogduur en eventueel rekening houdend met de vaste speendag als deze
ingevuld is. (Zie Instellingen – spenen)
Bij een gespeende zeug wordt de dekdatum berekend op het gemiddeld interval
‘Spenen – dekken) (Zie Instellingen – Dekken)
Bij een verworpen zeug wordt een dekking voorgesteld op de systeemdatum.
Wordt er niet gewerkt met voorrekenen dan wordt bij de eerste registratie de
systeemdatum voorgesteld. Nadien wordt telkens de datum van de vorige registratie
overgenomen.
Standaard klopnummer: Door een standaard klopnummer in te geven zal bij ‘veebewegingen van
en naar opfokvarkens’ en bij ‘aanmaak van zeugen’ het klopnummer automatisch ingevuld
worden. Ook bij een verkoop van vleesvarkens zal dit klopnummer automatisch voorgedrukt
worden.
Standaard beer: De Standaard beer die hier wordt ingevuld komt telkens standaard ingevuld op het
scherm van de technische handelingen.
Werken met biggenstal: (Af te raden) Ceres biedt de mogelijkheid te werken met een
biggenafdeling. Gespeende biggen kunnen hierin geplaatst worden vooraleer ze naar de
meststallen gaan. Het is echter gemakkelijker om geen gebruik te maken van een
biggenafdeling door rechtstreeks op te zetten op vb 7kg of de biggen in stock te laten om
later vb op te zetten op 20 kg. Op die manier hoeft u minder veebewegingen uit te voeren.
Opmerking geven bij ingeven van een foutief zeugnummer op technische handelingen. De kans op
het inbrengen van foutieve zeugnummers is op die manier veel kleiner.
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11.2.

Dekken en bronst

Minimum leeftijd van dekken van jonge zeugen: dit is de minimum leeftijd waarop een jonge zeug
kan gedekt worden; indien een jonge zeug vroeger gedekt wordt, zal het programma hierop
een foutmelding geven.
Gemiddeld interval spenen-dekken: dit getal heeft een dubbele functie: enerzijds wordt met dit
getal rekening gehouden op de invullijsten voor het voordrukken van de vermoedelijke
dekdatum, anderzijds wordt het gebruikt bij de berekening van het voorlopig productiegetal
van de zeugen in de speenfase (voorlopige CD= 1° dek tot spenen + gemiddeld interval
spenen-dekken), op voorwaarde dat onder de rubriek ‘kengetallen’ het veld ‘werken met
voorlopig productiegetal’ actief staat.
Eerste bronstcontrole: dit staat normaal op 21 dagen.
Tweede bronstcontrole: dit staat normaal op 42 dagen.
Bronstcontrole jonge zeugen: vanaf deze leeftijd komen de jonge, getatoeëerde, niet gedekte jonge
zeugen op de werklijst van de bronstcontrole.
Gebruik 2° beer bij een dekking: indien dit veld actief gezet is, kan bij een dekking telkens een
tweede beer ingevuld worden (kruisdekking), maar dat is niet verplicht.
Opvolgen spermastock: door dit veld actief te zetten, kan de stock van het aangekochte sperma
opgevolgd worden. Dit vereist dus uiteraard dat de sperma-aankopen gedetailleerd opgevolgd
worden per beer. In de meeste gevallen zal dit veld niet actief gezet worden.

11.3.
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Tijdstip nde dracht: Er kunnen 3 instellingen gebeuren voor drachttest-tijdstippen. In functie van
deze instellingen zullen de zeugen ten gepaste tijde op de werklijst verschijnen voor het
uitvoeren van een drachttest.
Drachttesten op datum bijhouden: indien het vinkje aanstaat, is het de bedoeling dat na een
dekking de drachttest op ‘onbepaald’ geplaatst wordt. Na elke drachttest heeft men dan de
mogelijkheid om de zeug op positief of negatief drachtig te plaatsen. Elke drachttest wordt
geregistreerd met datum en resultaat. Indien het vinkje niet aan staat, dan zal een zeug na
een dekking automatisch op ‘positief drachtig’ geplaatst worden. Na een drachttest moeten
dan enkel de negatief geteste zeugen als negatief drachtig gemarkeerd worden. Dit systeem
is tijdsbesparend maar iets minder nauwkeurig.
Vaste drachttestdag: Indien een vaste drachttestdag gekozen wordt zal de periode op de werklijst
steeds herrekend worden.
Voorbeeld: Er wordt een werklijst opgevraagd van donderdag tot woensdag, maar de vaste
drachttestdag is dinsdag. De lijst drachttest zal lopen over de periode zaterdag tot vrijdag.
(Dinsdag is de middelste dag)
De periode van de drachttestlijst zal dus afwijken van de gebruikelijke werklijst.
Mag deze herrekening niet gebeuren, dan wordt er geen vaste drachttestdag ingevuld.

11.4.

Werpen en verleggen

Gemiddelde drachtduur: aan de hand van deze instelling zal de vermoedelijke werpdatum van de
zeugen berekend worden. Dit is dus een belangrijke instelling voor het opmaken van de
werklijst.
Werpen – minimum en maximum dagen na dekken: de zeugen moeten werpen binnen deze vooraf
ingestelde periode. Indien een zeug toch levende biggen werpt buiten deze periode, dan
moet de periode aangepast worden.
Verleggingen: er zijn 4 mogelijke instellingen:
Registratie in groep/biggen -> zoogmoeder: de registratie van de verleggingen
gebeurt op een invullijst met alle zogende zeugen, waarop de positieve en
negatieve verleggingen kunnen geregistreerd worden. Er is geen link tussen de
‘van-zeug‘ en de ‘naar-zeug’. Dit betekent dat via de computer de biggen bij het
spenen onmogelijk kunnen teruggelegd worden naar de echte moeder, m.a.w. de
biggen blijven bij de berekening van het productie-getal bij de zoogmoeder.
Registratie in detail/biggen -> zoogmoeder: de registratie van de verleggingen
gebeurt op een detailscherm, waarbij voor elke verlegging de ‘van-zeug’ en de
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‘naar-zeug’ aangeduid wordt, met het aantal biggen dat werd verlegd. Bij het
spenen blijven de biggen echter bij de zoogmoeder.
Registratie in detail/biggen -> echte moeder: de registratie van de verleggingen
gebeurt op een detailscherm, waarbij voor elke verlegging de ‘van-zeug’ en de
‘naar-zeug’ aangeduid wordt met het aantal biggen dat werd verlegd. Bij het
spenen van de ‘naar-zeug’ worden de verlegde biggen terug-gelegd naar de ‘vanzeug’, of m.a.w. het productiegetal van de ‘van-zeug’ zal berekend worden op het
aantal gespeende biggen die bij haar zelf zijn gespeend + het aantal
teruggelegde.
Enkel sterftes registreren/biggen -> zoogmoeder: bij dit systeem worden in
tegenstelling met de voorgaande geen verleggingen geregistreerd; de sterftes
daarentegen worden gedetailleerd opgevolgd. Bij het spenen wordt in functie van
het speenaantal en de geregistreerde sterfte de verlegging berekend.
Voorbeeld 1: Er werden 8 biggen geboren; er zijn er 2 gestorven. Bij het
spenen werden 9 biggen geteld. Resultaat: er werden bij deze zeug 3
biggen bijgelegd.
Voorbeeld 2: Er werden 12 biggen geboren; er is 1 sterfte genoteerd. Bij het
spenen zijn er 8 biggen geteld. Resultaat: er werden 3 biggen
weggenomen.
Geen opmerking geven indien speenaantal groter is dan worpaantal: wanneer men geen
verleggingen wenst te boeken in het programma bestaat de kans dat men meer biggen wil
spenen dan er door de computer geregistreerd zijn. De computer maakt hierover een
opmerking tenzij bovenstaand punt wordt aangevinkt. Wanneer in dit geval meer biggen
gespeend worden dan het door de computer geregistreerde aantal (worpaantal +/- eventuele
verleggingen) kan het sterftepercentage nooit correct berekend worden.
Voorbeeld: zeug A en zeug B werpen elk 9 biggen. 3 biggen worden van zeug A
weggenomen en verlegd naar zeug B. De verlegging wordt evenwel niet geregistreerd in
het ceresprogramma. Vervolgens worden beide zeugen echter wel gespeend met het
effectieve aantal biggen dat bij beide zeugen aanwezig is.(bij zeug A ligt het speenaantal
dus maximaal op 6; bij zeug B worden er maximaal 12 biggen gespeend). De berekening
van het sterftepercentage kan in dit geval nooit correct zijn; zeug A zal een groot
biggensterftepercentage hebben (er zijn immers slechts maximaal 6 biggen gespeend van
de 9 oorspronkelijk geworpen biggen) terwijl bij zeug B reeds 4 biggen mogen sterven
vooraleer een sterfte kan berekend worden.
Om die reden wordt het activeren van die instelling afgeraden.
Indien gekozen wordt voor het systeem ‘Registratie in groep/biggen -> zoogmoeder’ kan er
gekozen worden om de verleggingen op verschillende methode te registreren:
- Werpen, verleggen en spenen als afzonderlijke handelingen registreren
Werpen en spenen worden geregistreerd op technische handelingen. Tussenin worden de
verleggingen afzonderlijk geregistreerd op het scherm verleggingen. Op dit scherm
verleggingen is er een strikte controle op de aantallen.
Dit is de standaardinstelling.
- Werpen, verleggen en spenen in één handelingen registreren
Op technische handelingen worden werpen, verleggen en spenen samen geregistreerd.
Dit zal meestal gebeuren in het geval dat in de kraamstal alles genoteerd wordt op een
zeugenkaart tot aan het spenen. Pas dan wordt alles in één keer genoteerd in het
programma. Nadeel: Er is weinig controle op de aantallen van de verleggingen. Het
verlegsaldo moet zoveel mogelijk 0 benaderen.
- Verleggingen samen registreren met werpen en/of spenen
Op het scherm technische handelingen van zowel werpen en spenen kunnen verleggingen
genoteerd worden. Nadeel: Er is weinig controle op de aantallen van de verleggingen. Het
verlegsaldo moet zoveel mogelijk 0 benaderen.
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Bijhouden Geboorte/speengewicht: Indien bij werpen en spenen de gewichten van de
biggen moeten opgevolgd worden moet hier een vinkje geplaatst worden.

11.5.

Spenen

De gemiddelde speenleeftijd die ingevuld wordt, wordt gebruikt voor het opmaken van de werklijst.
Vaste speendag: indien een vaste speendag gekozen wordt, zal de periode op de werklijst steeds
herrekend worden.
Voorbeeld: Er wordt een werklijst gevraagd van zaterdag tot vrijdag, maar de vaste speendag
is donderdag. De lijst te spenen zeugen bevat alle zeugen die de gewenste speenleeftijd
bereiken in de periode maandag tot zondag (donderdag is de middelste dag). De periode van
de speenlijst zal dus afwijken van de gebruikelijke werklijst. Mag deze herberekening niet
gebeuren, dan wordt er geen vaste speendag ingevuld.
Bijhouden Geboorte/speengewicht: Indien bij werpen en spenen de gewichten van de biggen
moeten opgevolgd worden moet hier een vinkje geplaatst worden.

11.6.

Kengetallen

Eerste cyclus start bij: De kengetallen zijn berekend volgens bepaalde vaste rekenregels. Er is
echter 1 uitzondering: dit is de start van de eerste cyclus. Deze kan starten bij de eerste
dekking of bij een bepaalde leeftijd van de zeug. Indien de eerste cyclus start bij een
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bepaalde leeftijd van de zeug, dan kan deze vrij worden ingesteld. Meestal wordt hiervoor
240 dagen genomen.
Het productiegetal wordt normaal herrekend op het moment dat de zeug opnieuw gedekt is
voor een volgende cyclus, of bij uitval. Hoe vroeger een productiegetal berekend wordt, hoe
beter. Daarom wordt in veel gevallen het productiegetal reeds berekend bij het spenen; er is
hier dan sprake van een voorlopig productiegetal, waarbij rekening wordt gehouden dat de
cyclusduur stopt een aantal dagen na het spenen. Dit aantal dagen tussen spenen en
vermoedelijke dekking kan opgegeven worden onder de rubriek ‘dekken/bronst’.
Werken met voorlopig productiegetal’ Plaatst men bij 'Werken met voorlopig productiegetal' een
vinkje, dan zal steeds bij het spenen reeds een voorlopig productiegetal berekend worden bij
de zeug. De voorlopige CD = 1° dek tot spenen + gemiddeld interval spenen-dekken.
Nadat de cyclus definitief afgesloten is (dekken van de zeug of uitval de zeug) zal het
productiegetal herrekend worden.

11.7.

Voeding

Hierbij kunnen de instelling opgemaakt worden om op de werklijst de zeugen te melden waarbij het
voederniveau moet aangepast worden in functie van het aantal dagen dracht.

11.8.

Groepsmanagement

Indien er gewerkt wordt met een groepensysteem dan moet dit in het Ceresprogramma per stal
geactiveerd worden.
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Per stal kan een vinkje geplaatst worden om het groepsmanagement (Gm) te activeren. Bij
‘Systeem’ kan gekozen worden uit meerdere mogelijkheden van groepsopvolging zoals
aangegeven in de onderstaande tabel.

Systeem

1 weken
2 weken
3 weken

4 weken
5 weken

6 weken
7 weken

Aantal
groepen
(AG)
21
20
10
10
7
7
7
6
5
4
4
4
3
3

Speenleeftijd
in weken

Interval
in dagen

4
3
4
3
4
3.5
3
3
3
3
3.5
4
4
4

7
7
14
14
21
21
21
21
28
35
35
35
42
49

Opmerking

Int gr1013w

Int gr6-15w

Int gr4-16w
Int gr3-19w

CD

147
140
147
140
147
143.5
140
140
140
140
143.5
147
147
147

Bij elke stal wordt de datum waarop groep 1 gedekt is genoteerd. Op basis van deze datum zal het
gehele groepsmanagement voor deze stal uitgebouwd worden. In geval van een speenleeftijd van
3,5 weken (kan voorkomen bij 3 en 5 wekensysteem) moet deze dekdatum van groep 1 een
MAANDAG zijn. Ceres zal dit automatisch controleren
‘Start en stop regumate’ geven aan op hoeveel dagen voor spenen de regumate-behandeling start
en stopt.
Vanaf het moment dat een groepensysteem geactiveerd is, zal iedere zeug in een groep moeten
geplaatst worden die ligt tussen 1 en een maximum afhankelijk van het systeem. (Zie tabel). Bij
elke inseminatie via technische handelingen of invullijsten zal het programma de groep waar de
zeug in thuishoort herberekenen.

11.9.
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BTW tarief aan- en verkoop (6%): door het invullen van het juiste btw tarief zal op de schermen
aan- en verkoop van dieren steeds het juiste btw tarief voorgedrukt worden zodat het later
niet steeds moet herhaald worden.
Standaard aankoopgewicht: Als dit is ingesteld worden bij aankoop zeugen (eerste opstart) en bij
aankoop opfokvarkens dit gewicht standaard ingevuld. Het kan op het ogenblik van de
aankoop steeds gewijzigd worden.
Standaard leverancier: Deze leverancier wordt bij aankoop zeugen (eerste opstart) en bij aankoop
opfokvarkens standaard ingevuld. Uiteraard kan dit bij de betreffende aankoop gewijzigd
worden.
Verkoop biggen-supplementaire prijs: in veel gevallen wordt bij de verkoop van biggen een
supplementair bedrag aangerekend boven de normale biggenprijs, indien de biggen zwaarder
zijn dan een vooraf bepaald gewicht. Deze instellingen kunnen hier vastgelegd worden,
bijvoorbeeld een supplementaire prijs van 1 Euro/kg boven de 21 kg.
Gemiddelde omrekeningsfactor van levend gewicht naar geslacht gewicht, of omgekeerd. Deze
gegevens zijn van belang indien zeugen verkocht worden op geslacht gewicht. Op die manier
wordt het levend gewicht berekend op basis van het geslacht gewicht.
Opvolgen verkoopkosten: Bij elke verkoop van varkens worden er kosten gerekend voor afzet,
residubepalingen, veilingkosten, … De mogelijkheid wordt geboden om deze al dan niet
gedetailleerd op te volgen.
Wanneer de verkopen handmatig ingevuld worden, wordt veelal gekozen voor een niet
gedetailleerde opvolging. Alle kosten worden dan in 2 bedragen opgevolgd, namelijk kosten
met BTW en kosten zonder BTW.
In het geval van elektronisch ophalen van facturen van het slachthuis worden de registraties
in detail opgevolgd.
Verkochte zeugen hernummeren: Indien dit aangevinkt is worden de zeugnummer bij een verkoop
gewijzigd door ofwel het jaartal van verkoop na de zeugnummer te plaatsen ofwel ervoor.
Deze werkwijze is enkel nodig in geval van een nummeringsysteem waarbij dubbele nummers
mogelijk zijn

11.10.
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Werkt u met tatoeage van biggen: Er kan ingesteld worden of men in het Ceresprogramma wil
werken met tatoeage van biggen. Voor het opvolgen van een entschema voor opfokvarkens is
het toepassen van tatoeages een noodzaak. Ook voor het opvolgen van de
afstammingsgegevens van de fokvarkens is het werken met tatoeages noodzakelijk. Bij de
meeste fokbedrijven wordt men zelfs verplicht om met unieke tatoeages te werken per
individuele fokvarken.
Volgorde hulpschermen: Indien men dit wenst, kan men ervoor zorgen dat de volgorde van de
tatoeages in de hulpschermen vooraf vastgelegd wordt. Dit kan zijn op tatoeagenummer of
volgens geboortedatum.
Werkt u met tatoeëer series: Het automatisch nummeren van getatoeëerde biggen kan
vereenvoudigd worden indien je werkt met Tatoeëer-series. Indien je daarmee wenst te
werken kan je dat hier activeren / aanvinken. Zie ook: ‘Algemeen – Basisgegevens –
Tatoaegeseries’
Wilt U in detail tatoeëren: Als er gekozen wordt om in detail te tatoeëren kunnen extra gegevens
opgevolgd worden zoals: aantal tepels links/rechts en vooraan/achteraan de navel.
Ontbrekende transponderummers melden: Is een instelling om op de Pocket of Psion een melding
te krijgen van de ontbrekende transpondernummers.

11.11.
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Op dit scherm wordt ingesteld hoeveel dagen na het dekken de zeugen moeten verhokt worden
naar de kraamafdeling.

11.12.

Werklijst

Aantal dagen voor werklijst: Met ‘het aantal dagen voor de werklijst’ wordt aangegeven over welke
periode de werklijst gegevens moet bevatten. In de meeste gevallen loopt deze over 7 dagen.
Vaste dag voor het opvragen van de werklijst. Het is ideaal om de werklijst steeds op dezelfde dag
op te vragen. Het zal de controle over het bedrijf bevorderen.
Door het invullen van een “vaste dag” zal er bij het opvragen van de werklijst steeds een
periode voorgesteld worden die start op de gewenste dag, ook al is het niet de juiste dag
waarop de lijst opgevraagd is. De periode is uiteraard aanpasbaar. Zonder ‘vaste dag’ zal de
periode starten op de systeemdatum van de PC.
Welke zeugen moeten op de werklijst ‘te dekken zeugen’?
Er kan gekozen worden uit:
1. jonge genummerde zeugen
2. gespeende zeugen
3. verworpen zeugen
4. zeugen gisteren gedekt (kruisdekking)
5. 3 weken na dekken of bronst
6. 6 weken na dekken of bronst
7. negatief geteste zeugen
Welke zeugen moeten op de werklijst ‘Te werpen zeugen’?
Uiteraard komen hierop alle zeugen die einde dracht zijn. De mogelijkheid wordt geboden om
ook ‘negatief geteste zeugen’ te tonen op de lijst.
Extra dagen vooruit rekenen
Door een extra aantal dagen vooruit te rekenen wordt de werklijst met dat extra aantal dagen
verlengd. Zeugen die in het begin van volgende werklijstperiode zouden moeten werpen
kunnen nu reeds opgevolgd worden.

11.13.
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Vaste behandelingsdag: Er kan een vaste behandelingsdag ingesteld worden. Indien een vaste
behandelingsdag gekozen wordt, zal de periode op de werklijst steeds herrekend worden.
Voorbeeld: Er wordt een werklijst opgevraagd van donderdag tot woensdag, maar de vaste
behandelingsdag is dinsdag. De lijst ‘Behandelingen’ zal lopen over de periode zaterdag tot
vrijdag (dinsdag is de middelste dag). De periode van de behandelingslijst zal dus afwijken
van de gebruikelijke werklijst.
Mag deze herberekening niet gebeuren, dan wordt er geen vaste behandelingsdag ingevuld.

12.

Instellingen vleesvarkens

Voor een vlot gebruik van het vleesvarkensprogramma moeten volgende punten ingesteld worden:
•
•

•
•
•

•

•

CERCO Soft nv

Verschil tussen bruto- en nettogewicht: standaard zal na het invullen van het brutogewicht,
het nettogewicht uitgerekend worden, of omgekeerd.
Levend  geslacht gewicht / Geslacht  levend gewicht: bij verkoop van vleesvarkens zal
automatisch het geslacht gewicht berekend worden bij een verkoop van levende varkens of
omgekeerd zal automatisch het levend gewicht berekend worden bij een verkoop van
geslachte varkens.
Gemiddeld opzetgewicht van de biggen
Gemiddeld afzetgewicht van de vleesvarkens: dit wordt gebruikt voor het opmaken van de
lijst ‘verwachte afzetdata van de vleesvarkens’ (bij ‘lijsten biggen, vlees- en opfokvarkens)
Aantal maanden ophalen op grid: bij het aan- en verkopen van vleesvarkens, de
veebewegingen, wordt er telkens een overzichtslijst getoond van alle reeds ingebrachte
boekingen. Om geen overtollige gegevens te tonen en geen snelheidsverlies te lijden, kan
men het aantal gegevens dat getoond wordt, beperken in functie van de tijd, bijv. toon enkel
de gegevens van de laatste 6 maanden.
BTW-tarief op aan- en verkoop: bij aan- en verkoop van dieren wordt een vast BTW- tarief
gehanteerd (6 %). Om deze gegevens niet steeds te moeten herhalen, kunnen ze
voorgedrukt worden op het scherm aan de hand van deze instellingen.
Opvolgen verkoopkosten: bij elke verkoop van varkens worden er kosten gerekend voor afzet,
residubepalingen, veilingkosten, … De mogelijkheid wordt geboden om deze al dan niet
gedetailleerd op te volgen.
Wanneer de verkopen handmatig ingevuld worden, wordt veelal gekozen voor een niet
gedetailleerde opvolging. Alle kosten worden dan in 2 bedragen opgevolgd, namelijk kosten
met BTW en kosten zonder BTW.
In het geval van elektronisch ophalen van facturen van het slachthuis worden de registraties
in detail opgevolgd.
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•
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Werken met biggenafdeling; Ceres biedt de mogelijkheid te werken met een biggenafdeling.
Gespeende biggen kunnen hierin geplaatst worden vooraleer ze naar de afmeststallen gaan.
Het is echter gemakkelijker om geen gebruik te maken van biggenafdeling door rechtstreeks
op te zetten op vb 7kg of de biggen in stock te laten om later vb op te zetten op 20 kg. Op
die manier hoeft u minder veebewegingen uit te voeren.
Standaard klopnummer: door een standaard klopnummer in te geven zal bij ‘veebewegingen
van en naar opfokvarkens’ en bij ‘aanmaak van nieuwe zeug’ het klopnummer automatisch
ingevuld worden. Ook bij de verkoop van vleesvarkens wordt het klopnummer automatisch
voorgedrukt.
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Hoofdstuk 3
1.

Zeugen en Beren

Vrije zeugnummers

Dit programma onderdeelt geeft weer welke zeugnummers nog niet in het programma gebruikt worden.
Met een wiskundig zoek-raster kan je zoals hieronder aangegeven alle vrije zeugnummers opzoeken van
nummer 10 tot 50 uit de reeks YR

De kruisjes duiden de nummering aan
De karakters waar geen kruisjes onder staan moeten in de van-reeks en de tot-reeks dezelfde zijn.
Je krijgt op het scherm een lijst met gebruikte en ongebruikte nummers. Als je op PRINT klikt zal een lijst
afgedrukt worden van de "Vrije" zeugnummers.

2.

Zeugenbeheer

De bedoeling van dit programma-onderdeel is tweevoudig:
enerzijds voor het aanmaken van nieuwe zeugen bij de eerste opstart
anderzijds voor het oproepen van bestaande zeugen om de gegevens te consulteren en/of eventueel
te wijzigen.
Het wordt niet gebruikt voor het verder aanvullen van technische gegevens. Dit gebeurt bij de technische
handelingen of invullijsten.
Bij het gebruik van het icoontje ‘ophalen’
verschijnt een selectiescherm waarbij kan aangeduid worden
welke zeugen op het scherm moeten verschijnen en in welke volgorde.

Er verschijnt een grid-scherm met de gevragde zeugen erop.
Zeugen die een cyclusstop hebben (zie verkoop) zijn in het roze gekleurd.
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Er zijn nu 3 mogelijkheden:
- Ofwel wil men een nieuwe zeug toevoegen
Het toevoegen van een nieuwe zeug doet men door te klikken op ‘nieuw’
(F2). Er
verschijnt een blanco detailscherm waarop alle gegevens van de zeug kunnen ingevuld
worden. Het toevoegen van zeugen op deze manier mag enkel gebeuren bij de opstart van
het programma. Wie reeds met het programma werkt en een aangekochte zeug wil
toevoegen moet dit doen via ‘Technische handelingen’ of via ‘Invullijsten’ --> ‘dekken’ (zie
hfdstk 3.7-3.8)
- Ofwel wil men van een bestaande zeug een detailscherm oproepen
Door te dubbelklikken op de gewenste zeug of door op het icoontje ‘wijzigen’
verschijnt

te klikken

- Ofwel wil men een zeug schrappen
Het schrappen van een zeug gebeurd met het icoontje
OPGELET: een zeug schrappen is niet gelijk aan de verkoop annuleren! Met schrappen van
een zeug worden alle gegevens van die zeug verwijderd. Dit mag slechts in uitzonderlijke
gevallen gebeuren indien werkelijk een zeug tweemaal werd ingebracht. In alle ander
gevallen moet je gewoon de zeuggegevens aanpassen.
Indien een zeug die in de eerste cyclus zit geschrapt wordt, dan wordt deze als opfokzeug
terug geplaatst. De stock van opfokvarkens wordt aangepast. Dit is niet het geval voor
zeugen die al geworpen hebben.
Op het detailscherm van een zeug zijn volgende gegevens terug te vinden:
•

Algemene gegevens
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Volgende
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

gegevens worden geregistreerd:
Zeugnummer
Naam
Sterzeug
Stamboeknummer
Geboortedatum
Ras
Aantal tepels
In kraamhok
Stal-Afdeling-hok
Code
Groep
Sanitelnummer
Conformatieklasse
Selectiemesterij
Vrije selectievelden (om op de “analyselijst zeugen” selecties te kunnen doorvoeren)

Voor zeugen die afkomstig zijn uit eigen opfok kan in een apart veld (afkomst) aangegeven worden
welk tatoeagenummer de zeug heeft en uit welke stal en hok ze afkomstig is.

•

Cyclusgegevens
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Op dit schermonderdeel zijn alle technische cijfers van de zeug terug te vinden. Per cyclus is telkens
één lijn voorzien waarop volgende gegevens vermeld staan of eventueel berekend zijn: de eerste,
tweede en laatste dekdatum met telkens één of twee beren; de werpdatum, levend geboren
biggen, dood geboren biggen, mummies en gemiddeld geboortegewicht; de speendatum, eigen
gespeende biggen, teruggelegde biggen en gemiddeld speengewicht; het aantal bijgelegde of
weggenomen biggen; de kengetallen cyclusduur, worpindex, worpgetal, productiegetal, % sterfte
en extra dagen.
De gegevens zoals ze zonet zijn opgesomd worden beschouwd als de invulkaart, het is in deze
velden dat een startend bedrijf de bestaande gegevens van de zeugen zal invullen.
Om een startend bedrijf iets sneller alle gegevens te laten inbrengen kan men zich beperken door
per cyclus: de eerste dekdatum, het aantal levend & dood geboren biggen en het aantal gespeende
biggen in te vullen; als hij nadien op de ‘wizard’ toets
automatisch ingevuld.

klikt, worden de resterende gegevens

Door te klikken op de knop ‘kruisdekking’ kan het scherm zo ingesteld worden dat er al dan niet 2
beren per dekking genoteerd staan; de standaardinstelling kan gekozen worden onder
‘algemeenheden – instellingen zeugen’ onder de rubriek ‘dekken – bronst: gebruik 2° beer bij
dekking’.
Om de resultaten van een bestaande zeug beter te controleren kan eventueel geklikt worden op de
knop ‘zeugenkaart/invulkaart’; op die manier wijzigt het scherm van een invulkaart naar een
zeugenkaart, waarbij meer productieresultaten zichtbaar zijn en iets minder invulgegevens (2° en
3° dekdatum verdwijnt en wordt vervangen door het interval tussen 1° en 2° dekking en tussen 2°
en laatste dekking).
Om een nieuwe lijn toe te voegen kan geklikt worden op de ‘insert’
toets; dit gebeurt
enkel bij een startend bedrijf bij het invullen van alle zeugenkaarten. Later worden de gegevens
toegevoegd via technische handelingen of invullijsten en niet meer op dit scherm.
Enkel wijzigingen zullen nog op dit scherm aangebracht worden.
Meer bovenaan het scherm vinden we dan meer algemene gegevens over de zeug terug, zoals het
ras, het resultaat van de laatste drachttest, de toestandsgegevens, de plaats waar de zeug zich
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bevindt (afdeling, hok en groep) en tot slot de productieresultaten (globaal worpgetal, globaal
productiegetal, het globaal productiegetal van de laatste 3 cyclussen en de selectiecode).
Al naargelang de instellingen (Zie: ‘Algemeen – Instellingen zeugen – Drachttest’) zal een eventuele
wijziging van de drachttest verschillend moeten uitgevoerd worden:
 Drachttest niet op datum bijhouden: Het resultaat van de drachttest kan in de dropdown
aangepast worden van positief drachtig naar negatief drachtig en omgekeerd.
 Drachttest op datum bijhouden: Het resultaat van de drachttest kan niet aangepast worden in
de dropdown, maar moet ingesteld worden in de tabfolder ‘dekkingen’. Per dekking kan een 1°,
2° en 3° drachttestdatum en bijhorend resultaat geregistreerd worden.
Nieuwe drachttestresultaten moeten geregistreerd worden bij de invullijsten. ( Zie ‘Zeugen en beren
– Invullijsten – Drachttest’)
Knop
Met deze knop komen er 2 kolommen bij waarbij de voorspeendata en voorspeenaantallen
zichtbaar worden. Deze kunnen hier eventueel gewijzigd worden. Opgelet, de stock van de biggen
wordt correct aangepast, indien de

•

Aan- en verkoopgegevens
Volgende
o
o
o
o
o

aankoopgegevens worden genoteerd:
Aankoopdatum
Leverancier
Aankoopgewicht
Aankoopwaarde
BTW

Indien de zeug van eigen bedrijf is of reeds in het opfokbestand was opgenomen, wordt er geen
leverancier ingevuld, maar wordt wel in de rubriek ‘algemene gegevens’ het vak ‘afkomst’ ingevuld,
welk tatoeagenummer de zeug had en uit welk hok ze afkomstig is.
Bij de eerste opstart zullen de zeugen afkomstig van eigen opfok toch als “aangekocht” beschouwd
worden. Er wordt dus een fictieve leverancier ingevuld.
Volgende verkoopgegevens worden ingevuld:
o Datum Cyclusstop: Datum waarop de laatste cyclus beëindigd werd. Deze is meestal
gelijk met de ‘Uit bedrijf’ of ‘Leveringsdatum’. Soms kan deze datum apart ingevuld
worden om zo onnodig lange cycli te vermijden. Zie hiervoor ‘Zeugen en beren’ –>
‘Verkoop zeugen’
o Datum uit bedrijf of leveringsdatum
o Verkoopdatum: Datum van afrekening
o Koper
o Levend gewicht
o Geslacht gewicht
o Uitvalreden
o Verkoopwaarde of Bedrag (– kosten 6% BTW) (In functie van de verkoopinstellingen:
gedetailleerd of niet gedetailleerd. Zie ‘Algemeen’ – ‘Instellingen zeugen’ – ‘Aan en
verkoop’)
o BTW
o Kosten 21% en kosten zonder BTW (indien de instellingen verkoopkosten op niet
gedetailleerd staan. Zie ‘Algemeen’ – ‘Instellingen zeugen’ – ‘Aan en verkoop’)
o Schadebedrag
o Vervoerrisicobedrag
o Schadecode
o Kwaliteitsklasse
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•

Afstammingen
Bij het toevoegen van nieuwe zeugen uit eigen opfok met een tatoeagenummer zullen automatisch
een vader en een moeder aan de zeug toegevoegd worden. Deze afstammingen kunnen ook
handmatig toegevoegd worden, of eventueel gewijzigd worden via deze rubriek.

•

Codes
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De in de basisgegevens ingebrachte vruchtbaarheidscodes kunnen via de technische handelingen
aan de verschillende zeugen toegekend worden; op dit scherm zijn deze codes dan per zeug terug
op te vragen en eventueel te wijzigen.
Volgende soorten gegevens zijn hier op te vragen:
o Dekcodes
o Werpcodes
o Speencodes
o Uitvalredenen van de biggen
o Drachtcodes
o Diverse codes
o Behandelingen

•

Dekkingen

In dit scherm worden alle dekkingen-inseminaties van een zeug opgevolgd, op volgorde van datum;
naast elke dekdatum wordt de beer vermeld, met de melding of het een natuurlijke dekking of KI
was, de leeftijd van het sperma en een code die weergeeft wie de inseminatie heeft uitgevoerd;
deze gegevens worden eventueel herhaald voor een tweede beer in geval van een kruisdekking;
daarnaast verschijnen ook de resultaten van de drachttesten in het geval de drachttesten op datum
worden opgevolgd. In het andere geval verschijnen de resultaten van de drachttest niet. (Zie:
‘Algemeen – Instellingen zeugen – Dracht’)
•

Memo
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In dit veld kunnen door de gebruiker willekeurige gegevens genoteerd worden.

Tatoeagenummer wijzigen:
Een fokvarkens dat werd aangekocht of van eigen bedrijf is en waarvan het tatoeagenummer foutief werd
ingevuld kan nog gewijzigd worden. Die tatoeage word op alle plaatsen in het programma aangepast (ook
bij tatoage biggen en bij veebewegingen

3.

Verkoop zeugen

Verkoop zeugen bestaat uit 3 onderdelen:
Cyclus beëindigen: de gebruiker beslist de cyclus (laatste cyclus) van de zeug te beëindigen zonder
dat de zeug het bedrijf heeft verlaten. (wordt niet systematisch gebruikt!)
Uit bedrijf zetten: de zeug is van het bedrijf weg maar er is nog geen prijs gekend. De productie
stopt op deze datum. (Voor zover de cyclusbeëindiging niet ingevuld is)
Verkopen: de verkoopsom is ontvangen, zodat de volledige verkoop kan geregistreerd worden.
Cyclusbeëindiging zal eerder sporadisch gebruikt worden. Wordt de cyclusbeëindiging niet gebruikt dan
zal deze automatisch ingevuld worden bij het ‘uit bedrijf zetten’ of bij ‘verkoop’
Het is niet noodzakelijk het ‘uit bedrijf zetten’ apart te registreren; alles kan ook eenmalig geregistreerd
worden bij verkopen.
•

Cyclus beëindigen:
Hiermee wordt bedoeld dat de cyclus van een bepaalde zeug stopt VOOR ze het bedrijf
verlaat. Er wordt dus reeds een productiegetal berekend VOOR ze geleverd wordt aan het
slachthuis.
Het wordt enkel toegepast als een zeug door omstandigheden niet onmiddellijk, na spenen of
verwerpen of na vaststellen van een negatieve dracht, zal geleverd worden aan het
slachthuis. (De handelaar laat op zich wachten, zeug staat mager en ze wordt eerst nog wat
bijgevoederd, er is een vervoersverbod, …)
Als de zeug nu lange tijd blijft zitten zal haar laatste cyclusduur langer worden en daalt haar
uiteindelijk productiecijfer. Om dit te vermijden kan de cyclus van een zeug stopgezet worden
om zo het productiegetal niet te laten beïnvloeden door een late levering.

Het is niet de bedoeling om dit systematisch te gebruiken.
In de meeste gevallen zal de cyclusstop dus overeenkomen met de ‘Uit bedrijf’ datum.
Het is de datum van de cyclusstop die gebruikt wordt bij de berekening van de
productiecijfers.
Bij elke cyclusstop hoort een uitvalreden, deze zijn reeds standaard in het programma
aangebracht of kunnen hier ter plaatste via de “groene knop“ toegevoegd worden.
Wordt bij meerdere zeugen de cyclus beëindigd, dan kunnen met F2 of
meerdere
lijntjes toegevoegd worden.
Is er een foutief zeugnummer op het scherm ingebracht, dan kan deze terug geschrapt
worden met de knop ‘del’
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Uit bedrijf zetten:
Bij het ‘uit bedrijf zetten’ of ‘leveren aan het slachthuis’ wordt aan het programma gemeld dat
een bepaalde zeug om een bepaalde reden op een bepaalde datum het bedrijf heeft verlaten.
De zeug is weg van het bedrijf, ze zal dus op alle lijsten waar gewerkt wordt met aanwezige
zeugen, niet meer verschijnen.
Het is ook deze datum van ‘uit bedrijf’ die zal gebruikt worden voor het gemiddeld aantal
zeugen te berekenen.
Bij elke uitgevallen zeug hoort een uitvalreden, deze zijn reeds standaard in het programma
aangebracht of kunnen hier ter plaatste via de “groene knop“ toegevoegd worden.

•

meerdere
Verlaten meerdere zeugen tegelijkertijd het bedrijf, dan kunnen met F2 of
lijntjes toegevoegd worden.
Is er een foutief zeugnummer op het scherm ingebracht, dan kan deze terug geschrapt
worden met de knop ‘del’
.
Bij het openen van het scherm komen de zeugen met een cyclusstop reeds op het scherm.
Verlaten ze nu het bedrijf dan moet een vinkje geplaatst worden in de kolom ‘OK’

•
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Wanneer in dit scherm zeugen in het rood verschijnen wil dit zeggen dat deze zeugen nog
niet verkocht werden, maar dat er het laatste jaar geen enkele registratie meer gedaan werd
voor deze dieren. Bij verkoop zeugen komen de zeugen in de toestand ‘Cyclusstop’ en ‘uit
bedrijf’ op het scherm en kunnen volgende gegevens verder aangevuld worden:
o Algemene gegevens:
De koper
Verkoopdatum
Het bedrag (-kosten 6%; afhankelijk of de kosten al of niet gedetailleerd
wordt opgevolgd)
Het BTW bedrag
Kosten aan 0% en 21% BTW (bij niet-gedetailleerd opvolgen van
verkoopskosten)
o

Individuele gegevens per zeug:
Uit bedrijf datum
Zeugnummer
Afdeling
Hok
Reden: eventueel ontbrekende uitvalredenen kunnen met behulp van de
groene knop verder aangevuld worden.
Levend gewicht
Geslacht gewicht
Schadecode: bij eventueel ontbrekende schadecodes kunnen deze via de
groene knop verder aangevuld worden
Kwaliteit: bij eventueel ontbrekende kwaliteiten kunnen deze via de groene
knop aangevuld worden.
Schadebedrag (enkel bij gedetailleerd opvolgen van verkoopkosten)
Vervoer risicobedrag (enkel bij gedetailleerd opvolgen van verkoopkosten)

Bij alle zeugen met ‘cyclusstop’ of die ‘uit bedrijf’ gezet zijn en die nu verkocht worden, wordt
een vinkje geplaatst in de eerste kolom.
Worden er zeugen verkocht zonder dat ze op voorhand een ‘cyclusbeëindiging’ hadden of ‘uit
bedrijf’ gezet zijn dan kunnen deze op het scherm direct toegevoegd worden via de knop
‘New’
De zeug wordt dan opgeroepen aan de hand van het zeugnummer, of indien er gewerkt
wordt met een uniek hoknummer (zie ‘algemeenheden’ -> ‘instellingen fokvarkens’ ->
‘algemeen’ -> ‘werken met uniek hoknummer’), dan kan de zeug ook opgeroepen worden
door het intikken van het hoknummer.
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Bij elke verkoop van dieren kunnen bijkomende kosten en inkomsten genoteerd worden; bij
verkoop via een veiling zullen deze kosten nog uitgebreider zijn. We denken hier voornamelijk
aan:
 Afhoudingen voor vervoer
 Afhoudingen voor administratiekosten
 Afhoudingen voor vervoerrisico
 Sanitair fonds
 Afzetfonds
 Afhouding voor vervroegde betaling
 Vergoeding voor interne kwaliteitszorg
 Residukosten
 Enz.
Deze kosten en inkomsten kunnen genoteerd worden via de knop onderaan het scherm
‘Kosten en inkomsten’
indien de instellingen ingesteld staan voor een gedetailleerde
opvolging van de verkoopkosten (Zie ‘Algemeen’ –> ‘Instellingen zeugen’ –> ‘Aan en verkoop’
–> ‘Opvolging verkoopkosten’)
Er opent een scherm waarin alle bijkomende kosten (inkomsten) kunnen geregistreerd
worden.
of F2 kan een nieuwe lijn met verkoopskosten of inkomsten
Via de knop ‘New
toegevoegd worden. De courante kosten en inkomsten zullen standaard ingevuld zijn, enkel
de ontbrekende gegevens moeten nog ingevuld worden.
Volgende gegevens worden ingevuld:
Datum: deze wordt overgenomen van het vorig scherm
Kost of inkomst: er kan gekozen worden uit een keuzescherm
Diersoort: dit zal standaard ingevuld zijn op zeugen.
Stal: deze kan gekozen worden uit een keuzelijst
Bedrag
BTW %
Klant: deze wordt overgenomen uit het vorig scherm
Factuurnummer

Indien de verkoop van varkens gebeurt via een veiling, bestaat in bepaalde gevallen de
mogelijkheid om de verkoopsgegevens automatisch te registreren via een
uitwisselingsbestand. (Zie ook: Koppelingen – Slachthuis)
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Bij verkoop op basis van levend gewicht zullen in de meeste gevallen de bijkomende kosten
niet gedetailleerd opgevolgd worden. (Zie ‘Algemeen’ –> ‘Instellingen zeugen’ –> ‘Aan en
verkoop’ –> ‘Opvolging verkoopkosten’)
De kosten waarop 6% BTW wordt gerekend worden onmiddellijk afgetrokken van het in te
vullen verkoopbedrag. De kosten aan 0% en 21% BTW worden afzonderlijk genoteerd. Deze
kosten aan 0% en aan 21% worden van het bedrag afgetrokken bij het uitrekenen van de
boekhouding.

4.

Diverse verkoopkosten

Op dit scherm kan een overzicht gevraagd worden van de diverse verkoopskosten en inkomsten, die
ingevuld worden bij de verkopen van zeugen en/of mestvarkens.
Het is niet direct de bedoeling om op dit scherm gegevens toe te voegen. Dit gebeurt dus uiteraard via
‘Verkoop zeugen’ en ‘Verkoop vleesvarkens’, maar het kan wel gebruikt worden om eventuele fouten te
komen wijzigen.
In dit scherm zullen enkel gegevens komen indien de verkoopkosten gedetailleerd opgevolgd worden. In
de praktijk betekent dit dat de verkoopskosten gedetailleerd opgevolgd worden als er een elektronische
link is tussen CERES en het slachthuis.

5.

Verleggingen biggen

Zoals reeds gemeld onder ‘Algemeenheden-instellingen fokvarkens-werpen verleggen’, kan er in Ceres op
verschillende manieren gewerkt worden ivm verleggingen.
 Registratie in groep/biggen naar zoogmoeder
 Registratie in detail/biggen naar zoogmoeder
 Registratie in detail/biggen naar echte moeder
 Enkel sterftes registreren/biggen naar zoogmoeder
Naast het werpen van de biggen wordt aangeraden ook de verleggingen te noteren, of het aantal
gestorven biggen. zeker één van beide moet genoteerd worden om betrouwbare sterfteresultaten bij
biggen te kennen.
In functie van de keuze bij de instellingen zal het scherm verleggingen verschillend zijn.


Registratie in groep/biggen naar zoogmoeder:
In dit geval verschijnt er bij het registreren van de verleggingen een scherm met alle zogende
zeugen, waarbij per lijn van elke zeug het volgende verschijnt:
o Zeugnummer
o Groep
o Afdeling
o Hok
o Werpdatum
o Vader van de biggen
o Aantal levend geboren biggen
o Aantal dood geboren biggen
o Aantal reeds toegevoegde biggen
o Aantal reeds weggenomen biggen
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Geregistreerde sterftes bij de zogende biggen
Saldo: het saldo is gelijk aan het aantal levend geboren biggen, plus het aantal
toegevoegde biggen, min het aantal weggenomen biggen, min de sterfte.
o + Toegevoegde biggen: in deze kolom wordt per zeug het aantal biggen genoteerd dat
wordt toegevoegd.
o – Weggenomen biggen: in deze kolom wordt het zeug het aantal biggen genoteerd dat
werd weggenomen.
De som van de kolommen ‘+ toegevoegde biggen’ en de kolom ‘– weggenomen biggen’ moet
gelijk zijn, zoniet kan de boeking niet geregistreerd worden.
o
o




Registratie in detail/biggen naar zoogmoeder:
Registratie in detail/biggen naar de echte moeder:
Voor deze beide systemen geldt hetzelfde registratiescherm van de verleggingen.
Er verschijnt een gridscherm waarbij via ‘Ophalen’
een overzicht verschijnt van de actuele
verleggingen (hiermee bedoelen we alle verleggingen die gebeurd zijn en nog niet gespeend zijn).
of F2 wordt een detailscherm afgedrukt, waarop een nieuwe verlegging kan
Via ‘Nieuw’
ingebracht worden.
Volgende gegevens worden gevraagd:
 Datum: datum waarop de verlegging is gebeurd
 Van zeug: de zeug van dewelke biggen werden weggenomen. Er kan gekozen
worden uit een keuzelijst.
 Naar zeug: de zeug aan wie de biggen werden toegevoegd. Er kan gekozen
worden uit een keuzelijst
 Aantal: het aantal biggen dat werd verlegd van de ene zeug naar de andere zeug.
Na het klikken op OK worden de gegevens geregistreerd.
Door het dubbelklikken op een lijntje in de grid, kan een bestaande verlegging gewijzigd worden.
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Enkel sterftes registreren/biggen naar de zoogmoeder
Bij dit systeem worden in tegenstelling met de voorgaande geen verleggingen geregistreerd; de
sterftes daarentegen worden gedetailleerd opgevolgd. Bij het spenen wordt in functie van het
speenaantal en de geregistreerde sterfte de verlegging berekend.
Voorbeeld 1: Er werden 8 biggen geboren; er zijn er 2 gestorven. Bij het spenen
werden 9 biggen geteld.
Resultaat: Er werden bij deze zeug 3 biggen bijgelegd.
Voorbeeld 2: Er werden 12 biggen geboren; 1 sterfte genoteerd. Bij het spenen zijn er
8 biggen geteld.
Resultaat: Er werden 3 biggen weggenomen.



Bij dit systeem is het dus zeer belangrijk dat alle sterftes geregistreerd worden!
Bij het registreren van de gespeende aantallen zal ceres het aantal verlegde biggen berekenen.
Deze instelling heeft een belangrijke invloed op de berekening van het sterftepercentage en op het
inbrengen van de speengegevens (zie hiervoor: ‘Zeugen en beren’ –> ‘Invullijsten & technische
handelingen’)

6.

Tatoeage biggen

Tatoeagenummers worden voornamelijk gebruikt op bedrijven die werken met eigen fokmateriaal. Op die
manier kunnen de afstammingsgegevens van de dieren gemakkelijk opgevolgd worden.
Wil men verder in het programma de entingen bij de opfokvarkens opvolgen, dan is men verplicht om met
tatoeagenummers te gaan werken, dus ook voor aangekochte opfokvarkens. Het gebruik van
tatoeagenummers in het programma hoeft niet noodzakelijk gekoppeld te zijn aan effectieve
tatoeagenummers (nummers die als tatoeages in de oren van het varken gedrukt worden). Het kunnen
evengoed de sanitelnummers zijn, soms wordt er ook gebruik gemaakt van knippen in de oren, die
vertaald worden in een nummer.
Via tatoeages wordt een gridscherm opgevuld met alle reeds ingebrachte tatoeages op het bedrijf;
eventueel kan de selectie gemaakt worden waarbij enkel de tatoeages verschijnen, waarvan de
momentele stock groter is dan nul. Er wordt dan geen vinkje geplaatst bij ‘ook deze met stock 0 ophalen’.
Op die manier worden de oudere tatoeages niet op het scherm afgebeeld.
Wanneer u wenst te werken met tatoeages zal u bij de algemene instellingen zeugen ‘werken met
tatoeage van biggen’ moeten aanvinken
Bij het inbrengen van een nieuwe tatoeage via de knop
Nieuw of F2, onderscheiden we 2 soorten:
De biggen die getatoeëerd worden, zijn afkomstig van eigen bedrijf
De in te brengen tatoeages horen toe aan aangekochte biggen
•

Tatoeage van biggen van eigen bedrijf:
Wanneer men een worp biggen van eigen bedrijf wil tatoeëren, dan moet men eerst het
nummer van de zeug invullen; om een reeds verkochte zeug op te roepen in het keuzescherm
‘moeder’ dient u een vinkje te zetten bij verkochte zeugen.
Nadien wordt er uit een keuzescherm het juiste nestnummer gekozen.
Automatisch verschijnen de ouders van de moeder, de vader, de geboortedatum en het ras
van de getatoeëerde biggen.
Indien getatoeëerde biggen afkomstig zijn van een kruising tussen een vader en een moeder
die nog niet gekend was in het Ceres programma, dan zal het ras niet standaard ingevuld
zijn; in dit geval kan via de ‘groene knop’ eventueel een nieuwe rascombinatie aangemaakt
worden.
In het onderste schermgedeelte worden nu de tatoeagenummers ingebracht. We
onderscheiden hier 2 mogelijkheden:
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Groepstatoeage: alle biggen uit hetzelfde nest krijgen hetzelfde tatoeagenummer. Stel best
het tatoeagenummer als volgt samen:
Eerst het nummer van de zeug, gevolgd door het nestnummer of het worpnummer. Zo
zal bijvoorbeeld 009B 6 het nummer kunnen zijn van alle biggen van zeug 009B uit de 6°
worp.
Zorg er evenwel voor dat alle tatoeagenummers uniek zijn. Zelfs al is reeds een aantal
jaren met het Ceres programma gewerkt, dan moeten toch alle tatoeagenummers uniek
blijven.
In de kolom klopnr kan het klopnr ingevuld worden. Dit zal reeds standaard ingevuld zijn
wanneer u dit bij ‘instellingen zeugen’ geactiveerd hebt. Bij veebeweging of verkoop zal
het klopnummer automatisch ingevuld worden.
In de kolom sanitelnr wordt bij groepstatoeages beter niks ingevuld daar een sanitelnr in
praktijk altijd uniek is per big.
In de kolom ‘totaal aantal biggen – vleesvarkens’ wordt het aantal tatoeages ingevuld.
In de kolom ‘zeug-beer’ kan eventueel het aantal zeugjes of het aantal beertjes
genoteerd worden dat getatoeëerd is. Dit is evenwel niet noodzakelijk.
In de kolom ‘tepels’ wordt bij groepstatoeage niets ingevuld.
In de kolom ‘locatie’ kan genoteerd worden waar de getatoeëerde varkens zich bevinden;
ook later als deze getatoeëerde dieren overgaan naar opfok-varkens, kan eventueel deze
locatie aangepast worden, zodat via lijsten telkens gemakkelijk terug te vinden is waar de
getatoeëerde dieren zich bevinden.
In de kolom ‘opmerking’ kan een willekeurige omschrijving genoteerd worden.
In de kolom ‘opfokvarkens-zeugen-beren’ wordt niets ingevuld; hierin zal later het aantal
opfokvarkens genoteerd worden na een veebeweging, hetzij van biggen naar
opfokvarkens, hetzij van vleesvarkens naar opfokvarkens.
Enkel in geval van een noodzakelijke stockwijziging kunnen deze gegevens aangepast
worden; toch moet dit eerder als uitzonderlijk beschouwd worden.

Individuele tatoeage: in dit geval krijgt elk big van de worp een apart tatoeagenummer. Dit
kan eventueel hetzelfde zijn als het sanitelnummer. Na het invullen van het
tatoeagenummer wordt het totaal aantal op 1 geplaatst; eventueel wordt in de kolom
‘biggen-vleesvarkens/zeug-beer’ een 1 geplaatst (dit is niet noodzakelijk).
In de kolom ‘tepels’ kan, indien gewenst, het aantal tepels genoteerd worden.
In de kolom ‘locatie’ kan aangegeven worden waar het dier zich momenteel bevindt.
Later, wanneer het verhuist naar vleesvarkens-opfokvarkens, kan eventueel deze locatie
aangepast worden.
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In de kolom sanitelnr kan het sanitelnr ingevuld worden. Indien u enkel een sanitelnr
invult en geen tatoeagenr zal het tatoeagenr automatisch dezelfde naam overnemen als
het sanitelnr.
In de kolom ‘opfokvarkens-zeugen-beren’ worden geen aanpassingen ingebracht. Enkel in
geval van noodzakelijke stockwijzigingen kan dit eventueel gebeuren; dit moet echter
uitzonderlijk zijn!
Telkens er een nieuwe lijn wordt toegevoegd door het klikken op ‘Insert’ of F2
het volgende tatoeagenummer automatisch ingevuld worden, zijnde het vorig
tatoeagenummer en sanitelnummer, verhoogd met het cijfer 1.
Op die manier kan op een snelle manier van een volledig worp tatoeages ingevuld
worden.
Omgekeerd zal door op de knop

, zal

te klikken lijntjes verwijderd worden.

Nieuwe tatoeages van andere ouders kunnen snel worden toegevoegd door op
te
klikken waarbij de vorige registratie wordt opgeslagen en een nieuw veld klaar staat om
ingevuld te worden.

Met de knop
kan je van op het scherm van de tatoeages de zeugenkaart van de
desbetreffende moeder opvragen om allerhande info te consulteren.

•
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Tatoeage van aangekochte biggen:
Bij de aankoop van biggen, vleesvarkens of opfokvarkens, kan ook een tatoeagenummer
ingevuld worden. Dit nummer kan op voorhand worden ingebracht bij ‘tatoeage biggen’ of op
het ogenblik van de aankoop kan eventueel dit scherm automatisch ingevuld worden.
Bij aangekochte dieren zullen de afstammingsgegevens zelf moeten ingebracht worden. Vul
zowel vader/moeder gegevens in, aantal biggen en geboortedatum.
Indien afstammingsgegevens niet belangrijk zijn (hybridevarkens) kan een fictieve vader en
moeder worden toegevoegd bij de afstammingen. Deze vader en moeder kunnen dan telkens
geselecteerd worden. Gebruik bijvoorbeeld als vader een +teken en als moeder een –teken.
Deze vader en moeder zal dan in de selectielijst telkens vooraan verschijnen.
Ook bij aangekochte biggen kan groepstatoeage of individuele tatoeage toegepast worden.
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Op het detailscherm kan de tatoeage steeds gewijzigd worden; éénmaal de tatoeage in
gebruik (verkoop van opfokvarkens, veebeweging waarbij tatoeagenummers in gebruik zijn)
mag het tatoeagenummer niet zomaar gewijzigd worden.
In dit laatste geval zal er een opmerking verschijnen ‘Dit tatoeagenummer is reeds in gebruik,
wijzigen kan enkel via Menu-optie’. Ras, afstamming, aantallen zijn toch nog te wijzigen. Het
tatoeagenummer daarentegen niet.
Indien het tatoeagenummer toch moet gewijzigd worden, keert U terug naar de grid waar alle
tatoeages zichtbaar zijn. Plaats de cursorbalk op de te wijzigen tatoeage; enkel via het menuonderdeel ‘gegevens- tatoeagenummers wijzigen’ kunnen de bestaande tatoeages gewijzigd
worden. Het aantal biggen-vleesvarkens of opfokzeugen-opfokberen wordt hier niet
gewijzigd. Een invulscherm toont de vroegere tatoeage en vraagt naar de nieuwe tatoeage.
•

Werken met tatoeage-series:
Indien je werkt met tatoeage-series (zie Instellingen zeugen – tatoeages) dan kan je het
aantal zeugjes of beertjes ingeven dat je wenst te tatoeëren, samen met de gewenste
knop en de tatoeages worden automatisch
tatoeage-serie. Je klikt dan op de
ingevuld (vanaf laatst gebruikte) en de tatoeage-series worden dan afgeboekt bij het klikken
op de OK knop.

•
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Tatoeages van biggen of vleesvarkens die niet werden gebuikt m.a.w. ze werden geen opfok
en/of de tatoeages werden bij de verkopen/sterftes van biggen en vleesvarkens niet
meegegeven blijven in stock zitten. Ze kunnen op een éénvoudige wijze op 0 gezet worden.
Ga hiervoor naar de menu – gegevens – stock tatoeages vleesvarkens wissen. U kan daar op
leeftijd of geboortedatum de stocks op 0 zetten.

De tatoeages worden niet verwijderd, maar komen gewoon op stock 0 te staan.

7.

Verhokken

Het verhokken van zeugen kan opgevolgd worden tijdens de technische handelingen. Indien men echter
wenst het verhokken op een apart scherm in te vullen, dan zijn er 2 mogelijkheden voorzien:
•

In groep: Er wordt een scherm gepresenteerd met alle aanwezige zeugen, op volgorde van
toestand; de volgorde kan echter gewijzigd worden door het aanklikken van één of andere
kolomtitel en dan nadien hierop te sorteren.
In de kolom ‘hok’ kan nu elk hoknummer van de zeug aangepast worden; er moet echter
evenwel op gelet worden dat nooit 2 zeugen in eenzelfde hoknummer terecht komen in het
geval er via de instellingen onder het menu ‘Algemeenheden’ –> ‘instellingen zeugen’ –>
‘algemeen’ gemeld werd dat er wordt gewerkt met een uniek hoknummer.
Hierop is echter één uitzondering voorzien. Er mogen steeds meerdere zeugen aanwezig zijn
in het hoknummer blanco (blanco = delete en niet spatie).
Voor een grondige wijziging van de groepen in het 2,3,4,5,.. weken systeem, kan eventueel
ook dit scherm gebruikt worden. Op een eenvoudige methode kunnen hier alle zeugen in een
andere groep geplaatst worden.

•

Individueel: via dit scherm worden de zeugen individueel verhokt, m.a.w. de zeug wordt
opgeroepen via een keuzelijst. Er wordt aangemeld in welk hok ze momenteel zit en in het
veld ‘nieuw hok’ kan het nieuwe hoknummer ingevuld worden.
Indien onder ‘Algemeenheden’ –> ‘instellingen zeugen’ –> ‘algemeen’ het hoknummer
aangemeld staat als zijnde uniek, dan wordt deze controle ook in dit scherm doorgevoerd.
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8.

Invullijsten

Met invullijsten kunnen op een snelle manier dekkingen, drachttesten, worpen, spenen en behandelingen
van zeugen ingevuld worden. Het is dus een alternatief voor ‘Technische handelingen’.
•

Dekkingen – insemineren:
op dit scherm worden alle inseminaties van de afgelopen week ingevuld.
Vooraf wordt er een scherm voorgesteld waarop de instellingen voor de inseminatielijst
kunnen aangepast worden. De instellingen worden overgenomen uit ‘Algemeenheden’ –>
‘instellingen zeugen’ – ‘werklijst’ .

Als periode van de invullijst wordt steeds de afgelopen week gepresenteerd; deze periode
wordt best aangepast aan de ingevulde werklijst, waarop alle gegevens van de afgelopen
week zijn geregistreerd in de stal. Door het wijzigen van de laatste datum van de periode zal
eveneens de eerste datum zich aanpassen, in functie van het aantal dagen van de werklijst.
Wanneer de stal blanco gelaten wordt, wordt de invullijst van alle zeugenstallen samen
weergegeven. Het is echter ook mogelijk per zeugenstal een invullijst op te vragen.
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Onder de rubriek ‘Te dekken zeugen’ staan de instellingen zoals ingebracht bij de
basisgegevens; ze kunnen uiteraard nu ter plaatse aangepast worden.
Bij standaardberen kan eventueel een veel voorkomend gebruikte beer ingevuld worden,
zodat achteraf niet bij elke zeug terug de beer moet ingevuld worden.
Er kan op de invullijst een verwachte dekdatum voorgedrukt worden. We hebben de keuze
uit:
 Geen dekdatum
 Verwachte dekdatum (dit is de speendatum + de vermoedelijke tijd tussen spenen en
dekken)
 De systeemdatum van de computer
Er kan ingesteld worden op welke volgorde de zeugen op de invullijst moeten verschijnen. Dit
kan zijn: zeugnummer, hoknummer, toestand.
Op de invullijst ‘dekken’ verschijnen nu alle zeugen die mogelijks de afgelopen weken gedekt
zijn.

Bij









elke zeug kunnen nu volgende gegevens worden verder aangevuld:
Eerste beer
KI
Leeftijd van het sperma
Code: dit verwijst naar de persoon die de inseminatie heeft uitgevoerd
2° beer in geval van een kruisdekking
KI
Leeftijd van het sperma
Code

In de laatste kolom wordt een vinkje geplaatst bij alle inseminaties die mogen geregistreerd
worden.
Terwijl men een registratie bij een bepaalde zeug invult, kan door het klikken op de knop
Code
, een opmerking betreffende de inseminatie van de zeug ingevuld worden.
De codes die kunnen toegevoegd worden zijn op voorhand reeds geregistreerd, of kunnen bij
middel van de groene knop hier ter plaatse worden aangemaakt.
Onderaan het scherm verschijnen telkens de cyclusgegevens betreffende de zeug waar de
registraties van gebeuren.
Op alle invulschermen verschijnt er een lichtblauwe lijn als visuele steun om de juiste regel in
te vullen.
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Wordt er een zeug gedekt op een niet regelmatig tijdstip dan zal deze niet in de lijst vermeld
staan. Om de zeug toch op de lijst te plaatsen kan er een lijn toegevoegd worden via de knop
.
Door te klikken op
opgevraagd.
De knop

kan de zeugenkaart van de desbetreffende zeug worden

dient om van hieruit de aankoop van sperma te registreren.

In de invullijst kunnen enkel zeugen opgeroepen worden die reeds in het programma gekend
zijn. Wil men hier ter plaatse een nieuwe zeug aanmaken, dan kan dit op voorwaarde dat de
zeug reeds aanwezig is als opfokvarken.
Om nu van een opfokvarken een nieuwe zeug te maken, klikken we op de groene knop
achter zeugnummer; er verschijnt een nieuw scherm ‘Aanmaak nieuwe zeug’, waarop
volgende gegevens kunnen geregistreerd worden.
Referentie: dit is het nieuwe zeugnummer
Naam van de zeug
Tatoeagenummer: aan de hand van dit tatoeagenummer wordt er een link gelegd naar het
opfokbestand. Wordt er niet gewerkt met een tatoeagenummer, dan kan men het
sanitelnummer oproepen en aan de hand van het sanitelnummer een jonge zeug
overhalen van opfok naar het zeugenbestand.
Hok-stal opfok: dit is de stal van waaruit de jonge zeug weggehaald wordt.
Geboortedatum: deze wordt eventueel automatisch ingevuld indien men werkt met tatoeages
Opzetdatum: dit is de datum van de eerste dekking
Vader-moeder: dit zal automatisch ingevuld worden indien er gewerkt wordt met tatoeages
Worpen: Dit veld is enkel toegankelijk als de tatoeages niet gebruikt worden (Zie ‘Algemeen’
–> ‘Instellingen zeugen’ –> ‘Tatoeages’). Als er niet met tatoeages gewerkt wordt op
een bedrijf dat zelf het fokmateriaal opkweekt kan na het inbrengen van de moeder
(vorig veld) een keuze gemaakt worden van het juiste nest waaruit de nieuwe zeug
afkomstig is. Op die manier worden vader, geboortedatum en ras automatisch
aangevuld.
Aantal tepels
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Ras: ook dit zal automatisch ingevuld worden via tatoeage of sanitelnummer. Het kan
eventueel hier ter plaatse gewijzigd worden, of toegevoegd worden indien het niet op
voorhand gekend was.
Groep: dit is noodzakelijk in te vullen in geval van een groepsmanagement- systeem. Ceres
zal zelf een groep voorstellen die bepaald is in functie van de eerste dekdatum van
groep 1 (Zie instellingen zeugen)
Stamboeknummer
Gewicht
Aankoopwaarde: dit is de waarde tegen dewelke de jonge zeug overgaat van het
opfokbestand naar het zeugenbestand
Afdeling-hok (zeug): dit is de afdeling en het hok waarin de zeug terecht komt in het
zeugenbestand.
Bronstdatum: Indien men een jonge zeug wil bronstig melden zonder een dekking in te
vullen, dan kan hier de bronstdatum ingevuld worden. De opfokzeug wordt dan
overgebracht in het zeugenbestand.

Aanmaak van een nieuwe zeug via
tatoeagenummer.
Na
het
invullen
van
het
tatoeagenummer verschijnen vader,
moeder, geboortedatum en ras

Aanmaak van een nieuwe zeug zonder tatoeage,
maar via het nestnummer. Na de keuze van de zeug
en het nestnummer verschijnen ook vader,
geboortedatum en ras.

Na het klikken op OK op dit scherm, zal er een opfokvarken verwijderd worden en wordt een
nieuwe zeug gecreëerd. Op de invullijst kan nu de dekking van de zeug geregistreerd worden.
Klikken op OK

•

op het basisscherm legt alle gegevens vast.

Drachttest:
via de rubriek ‘Algemeenheden’ –> ‘instellingen zeugen’ -> ‘dracht’ kunnen de drachttijdstippen
ingesteld worden.
Vervolgens is de mogelijkheid voorzien om de drachttest al dan niet op datum bij te houden.
Dit laatste heeft een belangrijke invloed op de methode van de drachtregistratie.
Drachttest op datum bijhouden: het is de bedoeling dat na een dekking de drachttest op
‘onbepaald’ geplaatst wordt; na elke drachttest heeft men dan de mogelijkheid om de
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zeug op positief of negatief drachtig te plaatsen. Elke drachttest wordt geregistreerd met
datum en resultaat.
Vooraf wordt er een scherm voorgesteld waarop de instellingen voor de drachtlijst
kunnen aangepast worden. De instellingen worden overgenomen uit ‘algemeenheden’ –>
‘instellingen zeugen’–> ‘dracht’.

Als periode wordt de afgelopen week voorgesteld. Deze kan uiteraard gewijzigd worden
in functie van de periode van de werklijst waarvan gegevens moeten worden
overgenomen. Door het wijzigen van de laatste datum van de periode zal eveneens de
eerste datum zich aanpassen, in functie van het aantal dagen van de werklijst.
Voor wie werkt met verschillende zeugenstallen kan de invullijst per zeugenstal
opgevraagd worden door in het keuzevenster ‘stal’ de juiste zeugenstal te selecteren.
Wanneer het vakje blanco gelaten wordt zal de invullijst van alle stallen samen
gepresenteerd worden.
Onder de rubriek ‘Instellingen voor de drachttest’ worden de gegevens overgenomen
zoals ze zijn ingebracht in de instellingen.
Er kan standaard een drachttestdatum voorgedrukt worden. Volgende mogelijkheden zijn
voorzien:
Geen drachttest voordrukken
Een verwachte datum voorstellen: als verwachte datum wordt een berekende datum
ingevuld op basis van de drachttest instelling, of in het geval van een vaste
drachttestdag wordt de corresponderende datum met deze drachttestdag ingevuld.
De systeemdatum van de computer voorstellen.
Er kan gekozen worden om het resultaat voor te drukken, nl ‘Geen, een positief getest of
negatief getest’.
Tenslotte kunnen de zeugen gesorteerd worden op de soort drachttest (1°, 2°, 3°
drachttest) of op zeugnummer.
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Alle zeugen die moeten getest worden verschijnen op de invullijst. Onder de kolom
‘Resultaat’ kan men aanduiden of de zeug positief of negatief getest werd. In de kolom
‘OK’ wordt aangeduid welke zeugen mogen geregistreerd worden.
Via de knop ‘Code’
kan er per zeug, op het moment dat men de registratie doet
bij die bepaalde zeug, een drachtigheidscode toegevoegd worden. In de keuzelijst
verschijnen standaard reeds ingebrachte codes. Via de groene knop kunnen eventueel
nieuwe codes aangevuld worden.
Op het onderste schermgedeelte verschijnen de cyclusgegevens van de betreffende zeug.
Door te klikken op
opgevraagd.

kan de zeugenkaart van de desbetreffende zeug worden

Met het knopje
worden alle zeugen in de lijst geselecteerd, alle zeugen worden in
één maal op drachtig gezet.
Drachttest niet op datum bijhouden: na een dekking wordt een zeug automatisch op positief
drachtig geplaatst. Na een drachttest moeten enkel de negatief geteste zeugen als
negatief drachtig gemarkeerd worden. Dit laatste systeem is uiteraard tijdsbesparend,
maar iets minder nauwkeurig.
Indien de drachttesten niet op datum worden bijgehouden verschijnt er bij de invullijst
geen voorselectiescherm. Onmiddellijk komt er dus een scherm met alle gedekte zeugen,
waarop de drachttoestand kan aangepast worden.
Enkel de zeugen waarbij in de kolom ‘OK’ een vinkje staat, worden geregistreerd.
Via de knop ‘Code’
kunnen codes betreffende de dracht toegevoegd worden. Via
de groene knop kunnen eventueel nieuwe codes aangevuld worden.
In het onderste schermgedeelte worden de cyclusgegevens afgebeeld van de betreffende
zeug.
Door te klikken op
opgevraagd.

Na het klikken op OK
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•

Werpen:
Op dit scherm worden alle worpen geregistreerd van de afgelopen week.
Vooraf wordt er een scherm voorgesteld waarop de instellingen voor de werplijst kunnen
aangepast worden. De instellingen worden overgenomen uit ‘Algemeenheden’ –> ‘instellingen
zeugen’ –> ‘werklijst/werpen’

Als periode van de invullijst wordt hier de datum ingegeven tot dewelke u worpen wenst in te
brengen. In ons voorbeeld zullen alle gedekte zeugen met een drachtduur van 110 dagen
(115d-5d) of meer op deze lijst verschijnen.
Voor wie werkt met verschillende zeugenstallen kan de invullijst per zeugenstal opgevraagd
worden door in het keuzevenster ‘stal’ de juiste zeugenstal te selecteren. Wanneer het vakje
blanco gelaten wordt zal de invullijst van alle stallen samen gepresenteerd worden.
Onder de rubriek ‘Instellingen invullijst werpen’ staan de instellingen zoals ze ingebracht zijn
in de instellingsgegevens; ze kunnen uiteraard nu ter plaatse aangepast worden. Dit is echter
een tijdelijke aanpassing.
Er kan op de invullijst een keuze gemaakt worden om een verwachte werpdatum voor te
drukken. We hebben de keuze uit:
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Geen datum
Een verwachte werpdatum: deze is dan berekend in functie van de gemiddelde
drachtduur
De systeemdatum

Tot slot kan er ingesteld worden op welke volgorde de zeugen op de invullijst moeten
verschijnen. Dit kan zijn:
 Zeugnummer
 Hoknummer
 Toestand
Op de invullijst ‘Werpen’ verschijnen nu alle zeugen die in de gekozen periode de
vermoedelijke werpdatum hebben bereikt. De zeugen die in vorige periodes de vermoedelijke
werpdatum hebben bereikt of overschreden, maar die in het programma niet als geworpen
geregistreerd staan, zullen alsnog op de lijst verschijnen.
Bij elke






zeug kunnen nu volgende gegevens verder aangevuld worden:
Werpdatum
Levend geboren biggen
Dood geboren biggen
Mummies
Gemiddeld geboortegewicht

In de laatste kolom wordt een vinkje geplaatst bij alle worpen die mogen geregistreerd
worden.
Terwijl men een registratie bij een bepaalde zeug invult, kan door het klikken op de knop
Code
een opmerking betreffende de worp van de zeug of een opmerking betreffende
de biggen, ingevuld worden.
De codes die kunnen toegevoegd worden zijn op voorhand reeds geregistreerd bij de
basisgegevens, of kunnen bij middel van de groene knop hier ter plaatse worden
aangemaakt.
Onderaan het scherm verschijnen telkens de cyclusgegevens betreffende de zeug waar de
registraties van gebeuren.
Door te klikken op
opgevraagd.
Met OK
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•

Spenen:
Op dit scherm worden alle gegevens van de gespeende worpen van de afgelopen week ingevuld.
Vooraf wordt er een scherm voorgesteld waarop de instellingen voor de speenlijst kunnen
aangepast worden. De instellingen worden overgenomen uit ‘Algemeenheden’ –> ‘instellingen
zeugen’ –> ‘werklijst/spenen’.

Als periode van de invullijst wordt steeds de afgelopen week gepresenteerd. Deze periode
wordt best aangepast aan de ingevulde werklijst, waarop alle gegevens van de afgelopen
week zijn geregistreerd in de stal. Door het wijzigen van de laatste datum van de periode, zal
eveneens de eerste datum zich aanpassen, in functie van het aantal dagen van de werklijst.
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Onder de rubriek ‘Instellingen invullijst spenen’ staan de instellingen zoals ze ingebracht zijn
bij de ingestelde gegevens; ze kunnen uiteraard nu ter plaatse aangepast worden.
Het gebruik van een vaste speendag heeft als effect dat de periode van te spenen zeugen
herrekend wordt.
Stel: er wordt een werklijst gevraagd van de woensdag tot de volgende week dinsdag (dus
over een periode van 7 dagen). Als vaste speendag wordt er gekozen voor donderdag; de
invullijst van ‘te spenen zeugen’ zal herrekend worden met donderdag als middelste dag. De
speenlijst zal dus lopen van maandag tot zondag.
Er kan op de invullijst een verwachte speendatum voorgedrukt worden. We hebben de keuze
uit:
 Geen datum
 Een verwachte speendatum: dit is de werpdatum + de gewenste speenleeftijd
 Systeemdatum van de computer
Er kan ingesteld worden op welke volgorde de zeugen op de invullijst moeten verschijnen. Dit
kan zijn:
 Zeugnummer
 Hok
 Werpdatum
Op de invullijst ‘Spenen’ verschijnen nu alle zeugen die in de afgelopen periode (eventueel
herrekende periode in geval van een vaste speendag) normaal gezien gespeend zijn. Tevens
verschijnen ook alle zeugen uit vroegere periodes die toen niet gespeend werden.
Bij elke zeug kunnen nu volgende gegevens worden aangevuld:
 Speendatum
 Aantal gespeende biggen
 Gemiddeld speengewicht
In de laatste kolom wordt een vinkje geplaatst bij alle gespeende zeugen die mogen
geregistreerd worden. Mogen alle zeugen op gespeend geplaatst worden dan kan dit door te
klikken op de groen ‘OK’ knop
Terwijl men een registratie bij een bepaalde zeug invult, kan door het klikken op de knop
Code
een opmerking betreffende de gespeende zeug ingevuld worden.
De codes die kunnen toegevoegd worden zijn op voorhand reeds geregistreerd of kunnen met
behulp van de groene knop hier ter plaatse worden aangemaakt.
Onderaan het scherm verschijnen telkens de cyclusgegevens betreffende de zeug waar de
registraties van gebeuren. Door te klikken op
desbetreffende zeug worden opgevraagd.

kan de zeugenkaart van de

In functie van de instellingen over het verleggen (zie: ‘Algemeenheden’ –> ‘Instellingen
zeugen’ –> ‘verleggen’) wordt het invulscherm enigszins aangepast.
Indien de verlegde biggen meetellen bij de zoogmoeder zullen de verlegde biggen meegeteld
worden bij het speenaantal.
Worden de verlegde biggen echter meegeteld bij de echte moeder, dan zal via een extra
schermonderdeel de mogelijkheid geboden worden om het exacte aantal biggen te noteren
dat moet teruggelegd worden. Dit laatste systeem vraagt uiteraard extra administratie!
Na het klikken op OK
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•

Behandelingen:
We onderscheiden 2 soorten behandelingen:
Preventieve behandeling (entschema): Dit zijn behandelingen die op voorhand gepland zijn in
functie van bepaalde criteria, afhankelijk van de diersoort en die vastgelegd zijn onder
‘Algemeenheden’ –> ‘entschema’ (zie hfdstk 2.4).
Curatieve behandeling: Dit zijn behandelingen die toegediend worden aan dieren op het
moment dat ze ziek zijn. Er is dus op voorhand geen planning gemaakt.
8.
Preventieve behandeling (entschema)
Via het scherm instellingen wordt aangegeven welke diersoort behandeld wordt, met welke
behandeling en welk geneesmiddel hiervoor gebruikt wordt.
De diersoort wordt gekozen uit een keuzescherm.
We hebben de keuze uit:
 Zeugen
 Beren
 Zogende biggen
 Vleesvarkens en gespeende biggen
 Opfokvarkens
De behandeling kan gekozen worden uit een keuzelijst, die op voorhand werd aangevuld via
‘Algemeenheden – entschema’. Deze lijst kan eventueel hier ter plaatse verder aangevuld
worden via de groene knop.
Als periode wordt standaard de afgelopen week voorgesteld; deze kan eventueel aangepast
worden. Het wijzigen van de laatste datum van de periode zal automatisch de eerste datum
mee doen aanpassen in functie van de duur van de werklijst.
Verder kan er gekozen worden voor een vaste behandelingsdag of een behandelingsdatum.
Van de behandelingsdatum wordt verwacht dat hij binnen de zonet ingegeven periode valt;
de ingegeven behandelingsdatum zal vervolgens voorgedrukt worden op de invullijst.
Wordt er gewerkt met een vaste behandelingsdag, dan zal de zonet ingegeven periode
herrekend worden.
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Stel: Dinsdag is de vaste behandelingsdag. Er wordt gewerkt met een werklijst van woensdag
tot de daaropvolgende dinsdag, dan zal de invullijst voor de behandelingen lopen over een
periode van 7 dagen met dinsdag als middelste dag, m.a.w. van zaterdag tot vrijdag.
In functie van de diersoort zal er al dan niet een sortering mogelijk zijn. Voor de zeugen
wordt er gesorteerd op zeugnummer, hoknummer, toestand. Voor beren wordt er gesorteerd
op diernummer, hoknummer. Voor de opfok-varkens en vleesvarkens is er geen extra
sorteringsmogelijkheden. Opfokvarkens en vleesvarkens worden gesorteerd op leeftijd.
Tot slot kan er een geneesmiddel gekozen worden uit een keuzelijst, met bijvermelding van
een wachttijd en een dosis per dier, zodat de stock kan aangepast worden en zodat tevens
alle gegevens voorhanden zijn voor het opmaken van het medicamentenregister.

Nadat het scherm met de instellingen is ingevuld, verschijnt een invullijst met alle dieren, die
normaal in de gekozen periode deze behandeling gekregen hebben (ze stonden vooraf op de
werklijst). Mocht het zijn dat de dieren in een periode van bvb 2 weken voorafgaand aan de
eigenlijke behandelingsperiode een behandelingsenting kregen dan zal die enting niet meer
verschijnen op de werklijst en invullijst.
In de kolom ‘OK’ kan nu aangeduid worden welke dieren effectief de behandeling gekregen
hebben; om alle dieren aan te duiden dat ze de behandeling gekregen hebben kan men
klikken op de groene kolom titel OK.
Om extra dieren aan de lijst toe te voegen kan gebruik gemaakt worden van de inserttoets
. Met OK worden alle behandelingen vastgelegd.
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9.

De curatieve behandeling

Vooraleer aan te duiden welke dieren behandeld werden, wordt er op een instellingenscherm
een aantal gegevens ingevuld:
Diersoort (zeugen, beren, zogende biggen, vleesvarkens + gespeende biggen, opfokvarkens)
Stal: voor wie werkt met verschillende zeugenstallen kan de invullijst per zeugenstal
opgevraagd worden door in het keuzevenster ‘stal’ de juiste zeugenstal te selecteren.
Wanneer het vakje blanco gelaten wordt zal de invullijst van alle stallen samen
gepresenteerd worden.
Behandeling: uit een keuzelijst kiezen we een ziekte waartegen de behandeling gegeven
wordt. Via een groene knop kunnen ziektes toegevoegd worden.
Datum: de datum waarop de behandeling werd gegeven
Duur van de behandeling: standaard wordt 1 dag opgegeven. Indien de behandeling
meerdere dagen moet aanhouden, kan hier de duur aangegeven worden.
Geneesmiddel: uit een geneesmiddelenlijst kan gekozen worden welk geneesmiddel er
toegediend werd.
Wachttijd: het is de wachttijd die moet gerespecteerd worden vooraleer het dier van het
bedrijf vertrekt voor de slacht.
Dosis per dier: de hoeveelheid die per dier wordt toegediend.
Documentnummer, veearts, apotheker: kunnen eventueel van belang zijn voor het
medicamentenregister
Na het klikken op OK verschijnt de invullijst; via de knop ‘Insert’
kunnen de zeugen
toegevoegd worden die de behandeling gekregen hebben. Bij het opslaan van dit scherm
zullen alle behandelingen geregistreerd worden waarbij een vinkje staat in de kolom ‘OK’.

9.

Technische handelingen

Op het scherm technische handelingen worden alle registraties individueel per zeug genoteerd
betreffende inseminatie, werpen, verwerpen, spenen.

Dit scherm vormt een alternatief van de invullijsten.
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Zeugnummer: het oproepen van de zeug gebeurt door het manueel intikken van het zeugnummer
of met behulp van de keuzelijst. Nadat het zeugnummer is opgeroepen verschijnen op de
rechter bovenhelft van het scherm de recente toestandsgegevens en productiecijfers.
Hok: Werd de zeug opgeroepen op zeugnummer, dan zal het hoknummer reeds ingevuld zijn
(indien het wordt bijgehouden). Wordt het zeugnummer niet ingevuld en vult men
daarentegen het hoknummer in, dan zal na het klikken op tabulatie het zeugnummer
opgeroepen worden dat in dat hoknummer op dat ogenblik aanwezig is. M.a.w.: men heeft de
mogelijkheid om de zeug op te roepen op zeugnummer of op hoknummer.
Het oproepen van een zeug via het hoknummer is enkel mogelijk indien in de algemene
instellingen gemeld is dat er gewerkt wordt met een uniek hoknummer.
Indien bij ‘Algemeenheden’ –> ‘Instellingen zeugen’ –> ‘Algemeen’ er geen vinkje staat bij
‘opvolgen hoknummer’, dan zal dit veld niet kunnen gewijzigd worden op het scherm
technische handelingen. Op die manier zijn er minder cursorbewegingen noodzakelijk.
Afdeling: indien er een zeug bij een technische handeling van afdeling verhuist, dan kan dit hier
genoteerd worden.
Indien bij ‘Algemeenheden’ –> ‘Instellingen zeugen’ –> ‘Algemeen’ er geen vinkje staat bij
‘opvolgen afdeling’, dan zal dit veld niet kunnen gewijzigd worden op het scherm Technische
handelingen. Op die manier zijn er minder cursorbewegingen noodzakelijk.
Groep: Dit zal enkel belangrijk zijn in een groepsmanagementsysteem.
Normaal blijft een zeug steeds in dezelfde groep; enkel in het geval van ‘verlopen of extra
laat insemineren na het spenen’, zal een zeug van groep moeten veranderen.
Ceres zal automatisch zorgen dat de groep wijzigt, dit zal kenbaar gemaakt worden doordat
de groep rood kleurt.
Wil de gebruiker op dat ogenblik de groep toch nog wijzigen, dan kan dit.
Indien bij ‘Algemeenheden’ –> ‘Instellingen zeugen’ –> ‘Algemeen’ geen vinkje staat bij
‘opvolgen groep’ dan zal dit veld niet kunnen gewijzigd worden op het scherm ‘technische
handelingen’. Op die manier zijn er minder cursorbewegingen noodzakelijk.
De getallen of waarden in het blauw zijn berekeningen of toestandsdata van die zeug om
beslissingen op technisch vlak te kunnen doorvoeren. Tevens dienen ze ter controle voor het
inbrengen van de nieuwe gegevens.
Technische handeling: In functie van de toestand van de gekozen zeug en de huidige datum, zal de
computer zelf voorstellen wat er met de zeug gebeurd is: dekken-insemineren, werpen of spenen.
Naast de keuze van dekken, insemineren of spenen kan het programma eventueel de bijpassende
datum zo goed mogelijk voorrekenen. (Zie hiervoor ‘Algemeen’ –> ‘Instellingen zeugen’ –>
‘Algemeen’)
Dekken:
Ceres zal automatisch dekken aangeven in volgende gevallen:
De zeug heeft nog geen toestand
De zeug is gespeend
De zeug heeft verworpen
De zeug is gedekt (minder dan 4 dagen geleden: in dit geval spreekt men van een
kruisdekking)
De zeug is gedekt (minder dan 48 dagen geleden: in dit geval spreekt men van een
herdekking)
De dekdatum kan gewijzigd worden. Vervolgens kunnen volgende gegevens ingevuld worden:
De beer
De vermelding of het al dan niet KI was
Een code die refereert naar de inseminator
De spermaleeftijd in dagen
Deze gegevens kunnen in tweevoud ingevuld worden in geval van een kruisdekking
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Werpen:
In geval het om een worp gaat, kunnen volgende gegevens ingevuld worden:
Werpdatum
Aantal levend geboren biggen
Aantal dood geboren biggen
Aantal mummies
Gemiddeld geboortegewicht

Verwerpen:
In het geval van een verwerping, moet enkel de verwerpdatum geregistreerd worden.

Spenen:
Bij het spenen worden volgende gegevens ingevuld:
De speendatum
Het aantal gespeende biggen
Gemiddeld speengewicht
In het geval van verlegging waarbij biggen verlegd zijn, zijn er nu 2 mogelijkheden:
De biggen blijven bij de zoogmoeder: in dit geval wordt het totale speenaantal geregistreerd
bij de zeug waar de biggen opgekweekt zijn en wordt er geen verdere informatie
gevraagd. Dit betekent dus ook dat de verlegde biggen meetellen bij het productiegetal
van de zoog-moeder.

De verlegde biggen keren terug bij de echte moeder: in dit geval wordt het speenaantal
opgesplitst in eigen biggen en vreemde biggen. Deze vreemde biggen moeten dan in
een apart schermpje (aan de rechterkant) teruggelegd worden naar de oorspronkelijke
moeder.
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Voorspenen:
Met voorspenen bedoelen we dat een zeug gespeend wordt en dat ze onmiddellijk een nieuwe
zoogperiode start (dit zal het geval zijn wanneer er een zeug geworpen heeft die onmiddellijk
sterft en de biggen dus bij een andere zeug moeten gelegd worden).
Bij het voorspenen wordt dus een voorspeendatum en een voorspeen-aantal gevraagd. Dit
voorspeenaantal wordt tijdelijk bewaard en bij het definitief spenen van de zeug wordt dit
aantal dan meegerekend bij het totaal speenaantal.
Opmerkingen: Indien een zeug opgeroepen wordt om enkel opmerkingen toe te voegen, dan
wordt dit punt aangeklikt. Op die manier kunnen codes toegevoegd worden zonder dat er
aan de toestand van de zeug iets wijzigt.

•

Codes:
Bij het registreren van al deze technische handelingen kunnen telkens per zeug individueel
codes ingevuld worden. Deze codes zijn op voorhand aangemaakt onder de basisgegevens,
maar kunnen hier via een groene knop verder aangevuld worden.
Uit een keuzelijst kiest men de code. Daaraan kan eventueel een aantal gekoppeld worden.
In de kolom soort verschijnt de melding of het een code is die betrekking heeft op de zeug,
op de biggen, op de beren, … Dit wordt ingevuld bij het aanmaken van de codes.
Aan de hand van de ‘Insert-knop’
worden.

•

of F2 kunnen meerdere codes tegelijkertijd ingevuld

Ander mogelijkheden
In functie van de instellingen kan bij werpen en spenen onmiddellijk het aantal verlegde
biggen ingevuld worden. Er is ook de mogelijkheid om werpen en spenen samen op één
scherm in te vullen. Dit kan ingesteld worden op het scherm ‘Algemeen – Instellingen zeugen
– Werpen/Verleggen’

De knop
Met de knop <ZK> kan meer gedetailleerde informatie opgevraagd worden over de zeug, waarvan
momenteel technische handelingen ingevuld worden.
De knop
Met de knop <RESET> kan het volledig scherm gewist worden, zonder dat er iets geregistreerd wordt.
De knop
Met de knop <SP> kan je het aankoopscherm van sperma van hieruit aanroepen.
In het scherm technische handelingen kunnen enkel zeugen opgeroepen worden die reeds in het
programma gekend zijn. Wil men hier ter plaatse een nieuwe zeug aanmaken, dan kan dit op voorwaarde
dat de zeug reeds aanwezig is als opfokvarken.
De knop
"Aanmaak nieuwe zeug"
Om een nieuwe zeug te maken, klikken we op de groene knop achter zeugnummer; Bij deze handeling zal
dan een opfokseug verminderen en een zeug bijkomen. Er verschijnt een nieuw scherm ‘Aanmaak nieuwe
zeug’, waarop volgende gegevens kunnen geregistreerd worden.
Referentie: dit is het nieuwe zeugnummer
Naam van de zeug
Tatoeagenummer: aan de hand van dit tatoeagenummer wordt er een link gelegd naar het
opfokbestand. Wordt er niet gewerkt met een tatoeagenummer, dan kan men het
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sanitelnummer oproepen en aan de hand van het sanitelnummer een jonge zeug overhalen
van opfok naar het zeugenbestand.
Hok-stal opfok: dit is de stal van waaruit de jonge zeug weggehaald wordt.
Geboortedatum: deze wordt eventueel automatisch ingevuld indien men werkt met tatoeages
Opzetdatum: dit is de datum van de eerste dekking
Vader-moeder: dit zal automatisch ingevuld worden indien er gewerkt wordt met tatoeages
Worpen: Dit veld is enkel toegankelijk als de tatoeages niet gebruikt worden (Zie ‘Algemeen’ –>
‘Instellingen zeugen’ –> ‘Tatoeages’). Als er niet met tatoeages gewerkt wordt op een bedrijf
dat zelf het fokmateriaal opkweekt kan na het inbrengen van de moeder (vorig veld) een
keuze gemaakt worden van het juiste nest waaruit de nieuwe zeug afkomstig is. Op die
manier worden vader, geboortedatum en ras automatisch aangevuld.
Aantal tepels
Ras: ook dit zal automatisch ingevuld worden via tatoeage of sanitelnummer. Het kan eventueel
hier ter plaatse gewijzigd worden, of toegevoegd worden indien het niet op voorhand gekend
was.
Groep: dit is noodzakelijk in te vullen in geval van een groepsmanagement- systeem. Ceres zal zelf
een groep voorstellen die bepaald is in functie van de eerste dekdatum van groep 1 (Zie
instellingen zeugen)
Stamboeknummer
Gewicht
Aankoopwaarde: dit is de waarde tegen dewelke de jonge zeug overgaat van het opfokbestand
naar het zeugenbestand
Afdeling-hok (zeug): dit is de afdeling en het hok waarin de zeug terecht komt in het
zeugenbestand.
Bronstdatum: Indien men een jonge zeug wil bronstig melden zonder een dekking in te vullen,
dan kan hier de bronstdatum ingevuld worden. De opfokzeug wordt dan overgebracht in het
zeugenbestand.

Aanmaak van een nieuwe zeug via tatoeagenummer.
Na het invullen van het tatoeagenummer verschijnen
vader, moeder, geboortedatum en ras

Aanmaak van een nieuwe zeug zonder tatoeage,
maar via het nestnummer. Na de keuze van de zeug
en het nestnummer verschijnen ook vader,
geboortedatum en ras.

Na het klikken op OK op dit scherm, zal er een opfokvarken verwijderd worden en wordt een
nieuwe zeug gecreëerd. Op de invullijst kan nu de dekking van de zeug geregistreerd worden.
Klikken op OK
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10.

Behandelingen

Via dit scherm kunnen alle behandelingen die werden uitgevoerd in een bepaalde periode en eventueel
voor een bepaalde ziekte, opgevraagd worden en eventueel gewijzigd worden of zelfs geschrapt worden.
Na het wijzigen van de behandelingen, moet het scherm terug weggeschreven worden door
klikken; zoniet zijn de wijzigingen niet doorgevoerd.

te

kunnen nieuwe behandelingen ingevuld worden: zie hiervoor de rubriek
Via de knop ‘Nieuw’
‘Zeugen en beren’ –> ‘Invullijsten’ –> ‘Behandelingen’.

11.

Beren

De bedoeling van dit programma onderdeel is meervoudig:
•
Het aanmaken van nieuwe beren (zowel aanwezige beren als beren waarvan sperma
aangekocht wordt via een KI station)
•
Verkopen van aanwezige beren
•
Het oproepen van bestaande beren om de gegevens te consulteren en/of eventueel te
wijzigen
Na het klikken op het icoontje ‘ophalen’
verschijnt een selectiescherm, waarbij kan aangeduid
worden welke beren op het scherm moeten verschijnen.

De beren komen op de lijst automatisch in numerieke-alfabetische volgorde.
De volgorde van de berenlijst kan achteraf nog gewijzigd worden door een kolomtitel aan te duiden,
waardoor de volledige kolom zwart gekleurd wordt. Door te klikken op het icoontje ‘Volgorde A -> Z’
of Z->A

kan de volgorde, in functie van de gekozen kolom, gewijzigd worden.

Er zijn nu 2 mogelijkheden:
•
Ofwel wil men een nieuwe beer toevoegen
•
Ofwel wil men van een bestaande beer een detailscherm oproepen, waar alle gegevens
kunnen nagekeken of gewijzigd worden.
Het toevoegen van een nieuwe beer doet men door te klikken op ‘Nieuw’
of F2. Er verschijnt een
blanco detailscherm waarop alle gegevens van de beer kunnen ingevuld worden.
Door te dubbelklikken op de gewenste beer of door op het icoontje ‘Wijzigen’
het detailscherm van de beer, die in het gridscherm aangeduid was.
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In beide gevallen (toevoegen nieuwe beer of wijzigen bestaande beer), verschijnt hetzelfde detailscherm.
Volgende gegevens zijn hierop terug te vinden:
•

Algemene gegevens:
o Referentie: dit is een beernummer of een afkorting van de naam
o Soort: een aangekochte beer, een beer uit een KI station, een beer afkomstig uit
opfokvarkens
o Niet actief: Dit is enkel het geval bij KI beren. Wil men een KI beer niet meer in de
keuzelijsten, dan kan de beer op ‘niet actief’ geplaatst worden.
o Naam
o Stamboeknummer
o Geboortedatum
o Ras
o Aantal tepels
o Stal/afdeling/hok
o Selectiecode
o Selectiemesterij
o Standaard dekmethode: we onderscheiden KI of natuurlijke dekking
o Beertype
o Conformatieklasse
o Sanitelnummer
o Merknummer
o Stock sperma

Voor beren die afkomstig zijn uit eigen opfok, kan in een apart veld (afkomst), aangegeven
worden welk tatoeagenummer de beer heeft en uit welke stal en uit welk hok hij afkomstig is
uit de opfokvarkens.
Indien een eigen beer verkocht wordt aan een KI-centrum, dan kan deze beer op uw bedrijf
toch nog als KI-beer gebruikt worden door het Vinkje “Nog actief voor KI” aan te klikken.

Dit zal enkel verschijnen indien een eigen beer verkocht is.
•
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Volgende aankoopgegevens worden genoteerd:
o Aankoopdatum
o Leverancier
o Aankoopgewicht
o Aankoopwaarde
o BTW
Indien de beer van eigen bedrijf afkomstig is of reeds in het opfokbestand was opgenomen,
wordt er geen leverancier ingevuld, maar wordt wel in de rubriek ‘Algemene gegevens’ het
vak ‘afkomst’ ingevuld, welk tatoeagenummer de beer had en uit welk hok hij afkomstig is.
Volgende verkoopgegevens worden ingevuld:
o Verkoopdatum
o Koper
o Levend gewicht
o Geslacht gewicht
o Uitvalreden
o Verkoopwaarde (-kosten 6%BTW; naargelang men de kosten al of niet gedetailleerd
opvolgt)
o BTW
o Kosten zonder BTW (wanneer de kosten niet gedetailleerd worden opgevolgd)
o Schadebedrag
o Vervoer risicobedrag
o Schadecode
o Kwaliteitsklasse

Indien de verkoopkosten gedetailleerd opgevolgd worden (Zie: ‘Algemeen’ –> ‘Instellingen
zeugen’ –> ‘Aan en verkoop’) kunnen de verkoopkosten in detail ingevuld worden via de knop
verkoopkosten
.
In de praktijk worden de verkoopkosten enkel gedetailleerd opgevolgd als de
verkoopsgegevens elektronisch ingelezen worden vanuit het slachthuis.
In de overige gevallen worden de verkoopkosten niet gedetailleerd opgevolgd. Bij dit laatste
geval zullen de verkoopskosten waarop BTW gerekend wordt onmiddellijk afgetrokken
worden van het totale verkoopbedrag, de kosten waarop geen BTW gerekend wordt zullen
dan in een apart veld geregistreerd worden.
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•

Afstamming:
Bij het toevoegen van een nieuwe beer uit eigen opfok, met een tatoeagenummer, zullen
automatisch een vader en een moeder aan de beer toegevoegd worden. Deze afstammingen
kunnen ook handmatig toegevoegd worden of kunnen eventueel gewijzigd worden via deze
rubriek.

•

Diverse vruchtbaarheidscodes:
De in de basisgegevens ingebrachte diverse vruchtbaarheidscodes kunnen via dit scherm aan
de beren toegekend worden.

•

Memo:
In dit veld kunnen door de gebruiker willekeurige gegevens genoteerd worden.

•

Behandelingen:
Alle behandelingen die aan de beren toegekend worden via het invulscherm behandelingen,
zijn op dit scherm terug te vinden en eventueel te wijzigen. Er kunnen op dit scherm geen
behandelingen toegevoegd worden.

12.

Aankoop sperma

Op dit scherm worden alle aankopen van sperma van KI-beren geregistreerd.
Na het klikken op het icoontje ‘Ophalen’
verschijnt een selectiescherm waarbij kan aangeduid
worden van welke periode men de aankopen sperma wil opvragen. Door te dubbelklikken op de gewenste
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aankoop of door op het icoontje ‘wijzigen’
te klikken, verschijnt het detailscherm van de aankoop die
in het gridscherm aangeduid was.
Na het wijzigen moet op OK geklikt worden om de wijziging door te voeren.
Het toevoegen van een nieuwe aankoop doet men door te klikken op ‘Nieuw’,
of F2. Er verschijnt een
blanco detailscherm waarop alle gegevens van de aankoop kunnen geregistreerd worden.
Volgende gegevens moeten ingevuld worden:
KI beer: er kan geselecteerd worden uit een keuzelijst
Datum
Het aantal dosissen
Geproduceerde dosissen
Leverancier
Bedrag
BTW %
Leeftijd sperma
Verdunner: er kan gekozen worden uit een keuzescherm

Opgelet! De aankoopgegevens van sperma moeten niet herhaald worden bij de aankopen in de
bedrijfseconomische boekhouding.
Om ervoor het zorgen dat bij de uitrekening van de boekhouding de gegevens van aankoop sperma
overgehaald worden naar de bedrijfsboekhouding, moet in het Bedrijfsbeheer in de ‘opstartgegevens –
algemene instellingen – varkens’ de link gelegd worden tussen aankopen sperma en de
bedrijfsboekhouding. Dit gebeurt door daar een vinkje te plaatsen en aan te geven op welke soort kost
deze aankoop moet geboekt worden. Tevens moeten de jaren waarbinnen men zo wilt werken
meegegeven worden.

13.

Verkoop sperma

Op dit scherm worden alle verkopen van sperma van KI-beren geregistreerd.
Na het klikken op het icoontje ‘Ophalen’
verschijnt een selectiescherm waarbij kan aangeduid
worden van welke periode men de verkopen sperma wil opvragen. Door te dubbelklikken op de gewenste
verkoop of door op het icoontje ‘wijzigen’
te klikken, verschijnt het detailscherm van de verkoop die
in het gridscherm aangeduid was.
Na het wijzigen moet op OK geklikt worden om de wijziging door te voeren.
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Het toevoegen van een nieuwe verkoop doet men door te klikken op ‘Nieuw’,
of F2. Er verschijnt een
blanco detailscherm waarop alle gegevens van de verkoop kunnen geregistreerd worden.
Volgende gegevens moeten ingevuld worden:
KI beer: er kan geselecteerd worden uit een keuzelijst
Datum
Het aantal dosissen
Koper
Bedrag
BTW %
Verdunner: er kan gekozen worden uit een keuzescherm

Opgelet! De verkoopgegevens van sperma moeten niet herhaald worden bij de verkopen in de
bedrijfseconomische boekhouding.
Om ervoor het zorgen dat bij de uitrekening van de boekhouding de gegevens van verkoop sperma
overgehaald worden naar de bedrijfsboekhouding, moet in het Bedrijfsbeheer in de ‘opstartgegevens –>
‘algemene instellingen’ –> ‘varkens’ de link gelegd worden tussen verkopen sperma en de
bedrijfsboekhouding. Dit gebeurt door daar een vinkje te plaatsen en aan te geven op welke soort
inkomst deze aankoop moet geboekt worden. Tevens moeten de jaren waarbinnen men zo wilt werken
meegegeven worden.

14.

Sterfte voor spenen

Er wordt een lijst opgebouwd met alle zogende zeugen, gesorteerd op werpdatum; de recentst geworpen
zeugen staan bovenaan. Per zeug wordt bijkomende informatie afgebeeld betreffende werpdatum, aantal
levend en doodgeboren biggen en eventuele verleggingen.
De volgorde van de zeugenlijst kan achteraf nog gewijzigd worden door een kolomtitel aan te duiden,
waardoor de volledige kolom zwart gekleurd wordt. Door te klikken op het icoontje ‘Volgorde A ->Z’
of omgekeerd ‘Volgorde Z ->A’

kan de volgorde in functie van de gekozen kolom gewijzigd worden.

Door te dubbelklikken op de gewenste zeug of door op het icoontje ‘Wijzigen’
te klikken, verschijnt
een detailscherm, waarop de sterfte van de biggen van de betreffende zeug kan geregistreerd worden.
Op ditzelfde scherm zullen ook reeds eerder ingebrachte sterftes te zien zijn.
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Volgende gegevens kunnen in dit scherm genoteerd worden:
Datum: standaard wordt de geboortedatum van de biggen voorgesteld, uiteraard kan de datum
gewijzigd worden. Handiger is misschien de datum niet te wijzigen, maar gebruik te maken
van het tweede veld, nl de leeftijd van de biggen in dagen; in functie van die dagen zal dan
de sterftedatum van de biggen aangepast worden.
Aantal dagen: de leeftijd van de gestorven biggen in dagen: aan de hand van dit aantal dagen
wordt de datum in het vorige veld aangepast.
Aantal: het aantal biggen dat gestorven is voor eenzelfde reden
Stukgewicht: het gewicht per stuk van de gestorven biggen
Uitvalreden: uit een keuzelijst kan de uitvalreden gekozen worden. Is de uitvalreden niet voorradig,
dan kan via de groene knop een nieuwe uitvalreden toegevoegd worden.
Moeder: deze zal automatisch ingevuld zijn. Enkel in het geval van het systeem van verleggen
waarbij de biggen terugkeren naar de echte moeder, kan bij een eventuele sterfte bij de
zoogmoeder, de echte moeder aangeduid worden.
Opmerking: een willekeurige omschrijving

Het wijzigen van sterfte voor spenen moet gebeuren op ditzelfde scherm; dit betekent dat het wijzigen
enkel kan gebeuren tot zolang de zeug in de zoogperiode is. Eenmaal gespeend, kan de sterfte voor
spenen niet meer gewijzigd worden.
Om op een snellere manier sterftes in te brengen bij meerdere zeugen, kan er na het openen van het
gridscherm geklikt worden op ‘Nieuw’
bij een bepaalde zeug genoteerd wordt.

of F2 om een invulscherm te openen waarop per lijn de sterfte

Na klikken op ‘OK’ worden de sterftes genoteerd bij de respectievelijke zeugen.
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In de rubriek zeugenbeheer is de sterfte voor spenen individueel per zeug terug te vinden onder de
tabfolder ‘Codes – uitval’. Op deze plaats zijn de uitvalredenen enkel te consulteren, en NIET te wijzigen.

15.

Sanitelnummers

De bedoeling van dit programma onderdeel is tweevoudig:
•
Enerzijds het inbrengen en wijzigen van sanitelnummers per worp
•
Anderzijds voor het controleren van de afstamming van een willekeurig varken via het
sanitelnummer
Inbrengen en wijzigen van nieuwe sanitelnummers:
Via het selectiescherm vragen we alle geboren worpen op van een bepaalde periode (standaard de
jongste 3 maanden).
Na het klikken op OK verschijnt er een lijst van alle geboren worpen in de gevraagde periode, op volgorde
van de geboortedatum; de jongste worpen staan bovenaan. De volgorde van de worpen kan achteraf nog
gewijzigd worden door een kolomtitel aan te duiden, waardoor de volledige kolom zwart gekleurd wordt.
of ‘Volgorde Z -> A’
kan de volgorde, in
Door te klikken op het icoontje ‘Volgorde A -> Z’
functie van de gekozen kolom gewijzigd worden.
In de twee laatste kolommen (Sanitelnummers van-tot) kunnen nu de sanitelnummers ingetikt worden
per worp. Het intikken van het eerste sanitelnummer volstaat. Door het aanklikken met de muis van de
volgende velden in een chronologische volgorde, zal automatisch het aantal ingevuld worden in functie
van het aantal gespeende biggen indien het gaat over een gespeende worp, in functie van het saldo als
het een worp is die nog niet gespeend is.
Voorbeeld:
Stel: we hebben 3 opeenvolgende worpen met respectievelijk 10, 11, 10
gespeende biggen. Bij de eerste worp wordt het eerste sanitelnummer ingetikt op 1438; door
bij diezelfde worp op de ‘tot-kolom’ te klikken verschijnt automatisch het getal 1447 (er
werden dus 10 biggen geringd van het nummer 1438 tot het nummer 1447).
Wordt er nu met de muis geklikt op de ‘van-kolom’ bij de volgende worp, verschijnt
automatisch het volgende nummer, nl 1448.
Klikken we op de ‘tot-kolom’ bij deze worp, komen we automatisch op 1458 (in deze worp
werden 11 ringen gebruikt, nl van 1448 tot 1458).
Zo gaan we verder naar de volgende worp, dat start bij 1459 en eindigt bij 1468 (er werden
dus 10 ringen gebruikt).

Indien in het selectiescherm het klopnummer werd ingegeven, zal bij het registreren van de sanitelnummers automatisch het klopnummer per worp geregistreerd worden. Dit systeem van automatische
nummering kan enkel gebruikt worden bij het toevoegen van de sanitelnummers. Bij het eventueel
wijzigen zullen de start- en stopnummers per worp handmatig moeten ingevuld worden.
Oproepen van bestaande sanitelnummers voor afstammingscontrole
Op het selectiescherm kiezen we de 2° rubriek (sanitelnummers van - tot).
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Stel: we zoeken de afstamming van de dieren met sanitelnummers 4440 tot 4450 ; dan vullen we op het
selectiescherm deze 2 getallen in bij het veld ‘sanitelnummer’. Na het klikken op OK verschijnen alle
worpen die corresponderen met deze sanitelnummers op het scherm.
Onmiddellijk zien we per groep sanitelnummers de geboortedatum, de vader van de biggen en de
moeder.
Op die manier is er een zeer eenvoudige link tussen willekeurige varkens en hun afstamming.

16.

Spekdiktemeting

De spekdikte van de zeugen kan gemeten worden op verschillende dagen in de cyclus.
Na het invullen van een datum en de keuze van de zeug wordt de cyclus, de toestand, en de statusdagen
door het programma berekend. De spekdikte wordt in mm ingegeven.

17.

Selectiemesterij onderzoek

Op dit scherm kunnen alle resultaten van de geteste dieren in de selectiemesterij geregistreerd worden.
verschijnt een selectiescherm waarop kan aangeduid
Na het klikken op het icoontje ‘Ophalen’
worden over welke periode men de gegevens wil opvragen. Door te dubbelklikken op het gewenste
onderzoek, of door op het icoontje ‘Wijzigen’
onderzoek, dat in het gridscherm aangeduid was.

te klikken verschijnt het detailscherm van het

Het toevoegen van een nieuw onderzoek doet men door te klikken op ‘Nieuw’ of F2
. Er verschijnt een
blanco detailscherm waarop alle gegevens van het onderzoek kunnen ingevuld worden.

18.

Inventaris zeugenhouderij

In de lijsten van de zeugenhouderij is het mogelijk om los van het boekhoudkundig jaar een resultaatberekening te maken van de zeugenhouderij op niveau bruto saldo.
Het resultaat bruto saldo zeugenhouderij loopt steeds over een bepaalde periode; deze periode moet
starten en eindigen met een inventaris.

Deze inventaris kan hier opgemaakt worden. Vooral de juiste aantallen, maar ook waarden en gewichten
zijn van belang voor een correcte inventaris.
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Na het klikken op het icoontje ‘Ophalen’ verschijnen reeds alle opgemaakte inventarissen in een gridscherm. Door te dubbelklikken op de gewenste inventaris of door op het icoontje ‘wijzigen’
klikken, verschijnt het detailscherm van de inventaris die in het gridscherm aangeduid was.

te

Het toevoegen van een nieuwe inventaris doet men door te klikken op ‘Nieuw’
of F2. Er verschijnt een
detailscherm, waarop een inventarisdatum moet ingevuld worden. Na ENTER te hebben gediuwd kunnen
alle gegevens van de inventaris verder aangevuld worden. Bepaalde gegevens worden door CERES
berekend.
Zorg ervoor dat alle handelingen (sterftes, spenen van biggen, verkopen, veebewegingen enz… ) ingevuld
zijn voor de inventarisdatum. Dan pas kan de inventaris juiste getallen weergeven. Nadat de inventaris
werd opgeslaan heeft het geen zin meer om noch rechtzettingen te doen van sterftes, gespeende biggen,
verkopen enz… van vòòr de inventarisdatum. Anders moet de inventaris herberekend worden door op de
calc knop te klikken.
Het betreft volgende gegevens:
Aantal zeugen, beren: dit wordt automatisch door het programma berekend.
Aantal zogende en gespeende biggen: Er wordt een aantal door de computer voorgesteld maar dat
door de gebruiker kan aangepast worden.
Waarde van zeugen, beren, opfokvarkens biggen en het aantal biggen (zowel zogende en
gespeende biggen) kunnen door de gebruiker aangepast of ingevuld worden
Waarde energie: in te vullen door de gebruiker
Inventaris voeders voor zeugen, beren, opfokvarkens en biggen: aan de hand van het knopje
‘inventaris voeder’, kan een gedetailleerde opgave gemaakt worden van de voeders in voorraad,
gekoppeld aan elke diersoort. Met de insert-knop
wordt per voeder een lijn aangemaakt,
waarbij telkens een diersoort gekoppeld wordt aan een voeder. De hoeveelheid wordt ingevuld
door de gebruiker. De eenheidsprijs wordt door de computer ingevuld en komt overeen met de
laatst aangekochte prijs van het betreffende voeder.

Nadat alle voeders zijn ingebracht, wordt er op OK geklikt en wordt het inventaris-scherm
betreffende de voeders automatisch opgemaakt.
Verdeling gespeende biggen: Op basis van het gewicht kunnen de gespeende biggen verder
verdeeld worden. Door een waarde te geven aan de biggen van 7 kg en 20kg worden
automatisch de waarden van de andere gewichten berekend. Deze verdeling moet
overeenstemmen met de hoeveelheid aangegeven in de linker kolom. Dit kan eventueel
aangepast worden.
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Door het klikken op het icoontje
krijgt men een detailscherm van de aantallen (zeugen, beren,
gespeende biggen). Klik terug op <Detail> om terug de verdeling van de gespeende biggen te zien. De
verdeling van het aantal zogende biggen per leeftijd moet overeenstemmen met het totaal aantal
zogende biggen in de linker kolom.
Ook de verdeling van de opfokvarkens over eventueel meerdere stallen moeten uitgevoerd worden.
Bij het opmaken van een nieuwe inventaris worden de aantallen van de dieren automatisch geteld.
Normaal gezien is het voorgesteld getal het juiste. Je hebt een bijkomende controle door te dubbelklikken
op dat getal. Dus op de 5 onderstaande getallen kan je telkens dubbelklikken.


Het dubbelklikken geeft je een bijkomend controlescherm dat kan afgedrukt worden. Naast het groene
scherm klikken dan verdwijnt het weer.
De blauwe getallen kunnen niet gewijzigd worden. Eventueel kunnen de 3 andere wel gewijzigd worden,
maar dat is niet aan te raden.
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Hoofdstuk 4
1.

Biggen Vlees- en opfokvarkens

Aankoop biggen, vlees- en opfokvarkens

Bij het openen van het scherm moet de keuze gemaakt worden of men een aankoop van vlees-varkens of
opfokvarkens wil registreren. De mogelijkheid om biggen in de biggenstal aan te kopen wordt uiteraard
enkel aangeboden wanneer u wenst te werken met een biggenafdeling (zie ‘instellingen vleesvarkens’.

Selectiescherm zonder biggenafdeling

Selectiescherm met biggenafdeling
AF TE RADEN

Nadien opent zich een gridscherm met alle aankopen van de jongste maanden. Van hoeveel maanden er
gegevens opgehaald worden is afhankelijk van de instellingen die terug te vinden zijn in ‘Algemeen’ –>
‘instellingen vleesvarkens’ –> ‘aantal maanden ophalen op de grid’. Dit staat best op 12.
verschijnt een selectiescherm, waarop kan aangeduid worden
Na het klikken op het icoontje ophalen
van welke periode men eventueel andere aankopen van vleesvarkens/biggen/opfokvarkens wil opvragen.
Door te dubbelklikken op de gewenste aankoop of door op het icoontje wijzigen
te klikken, verschijnt
het detailscherm van de aankoop die in het gridscherm aangeduid was. Na het wijzigen moet op OK
of F6 geklikt worden om de wijziging door te voeren.
Het toevoegen van een nieuwe aankoop doet men door te klikken op Nieuw
of F2.
Er verschijnt een blanco detailscherm, waarop alle gegevens van de aankoop kunnen geregistreerd
worden. Per aankoop van biggen/vleesvarkens/opfokvarkens wordt één aankoopfiche ingevuld. Men kan
deze aangekochte dieren onmiddellijk in de juiste stal plaatsen en men kan de eventueel bijhorende
tatoeagenummers en lotnummers invullen.
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Het inputscherm omvat 3 belangrijke onderdelen, nl algemene gegevens (leverancier, aantal, gewicht,
prijs, …), de plaats waar de dieren gehuisvest zijn en tenslotte de herkenning van de dieren (tatoeage,
lotnummer).
In het algemeen gedeelte worden volgende gegevens geregistreerd:

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Boekingsnummer: het boekingsnummer vormt een logische volgorde per boekjaar en wordt
dus door het programma bepaald. Het eerste blok van 4 cijfers bepaalt het boekjaar, het tweede
blok van 4 cijfers bepaalt de volgorde van de registratie binnen het boekjaar.
Bij een jaarwisseling kan op de knop achter het boekingsnummer geklikt worden om een nieuwe
reeks in het boekingsnummer te starten.
Datum: dit is de datum van de aankoop van de vlees- opfokvarkens.
Factuurnummer
Factuurdatum
Leverancier: uit een keuzelijst kan de leverancier gekozen worden. Is deze niet aanwezig in de
keuzelijst, dan kan via de groene knop een nieuwe leverancier aangevuld worden.
Aantal: dit is het aantal aangekochte dieren
Code: dit is een vrij veld
Gewicht: men heeft de keuze om het totaalgewicht of het gewicht per stuk in te vullen.
Prijs: men heeft de keuze om de totale prijs of de prijs per stuk in te vullen.
BTW: hierin wordt het BTW-% ingevuld. Dit kan standaard ingevuld worden, volgens de
instellingen die ingegeven zijn onder ‘Algemeen’ –> ‘instellingen vleesvarkens’ –> ‘BTW-tarief
aan- en verkoop’.
BTW-bedrag: dit wordt automatisch uitgerekend in functie van de prijs en het BTW-%
Opmerking: dit is een vrij veld.
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In het gedeelte waar de plaats van de dieren wordt geregistreerd, kunnen we volgende gegevens
invullen:

o

o
o
o
o

Hok: er wordt aangegeven in welk hoknummer de dieren geplaatst werden. Zoals gemeld bij
‘Stallen, afdelingen en hokken’, moet er per vleesvarkensstal minstens één hok aangemaakt
worden. Er wordt ook aangeraden (tenzij anders noodzakelijk) alle dieren te registreren in één
hok. Wordt er wel gewerkt met meerdere hokken per stal, dan kan via F2 of de insert-knop
een nieuwe lijn toegevoegd worden waarop een bijkomende registratie kan ingevuld
worden.
Stal: deze wordt automatisch ingevuld in functie van het hok dat werd gekozen.
Groep: In geval van All in All out
Aantal: het aantal dieren dat in het betreffende hok werd geplaatst.
Stock biggen-vleesvarkens-opfokvarkens: het aantal vlees- of opfokvarkens dat in het
betreffende hok reeds aanwezig is.

In het gedeelte waar de herkenning van de dieren wordt geregistreerd, worden volgende gegevens
ingevuld:

 Aankoop vleesvarkens (of biggen)

 Aankoop opfokvarkens (per varken een tatoeage)

 Aankoop opfokvarkens (één tatoeage voor de volledige groep = aankoopdatum)

o

Tatoeage: indien het gaat om een aankoop van opfokvarkens of een aankoop van vleesvarkens
met de bedoeling later in te schakelen als zeug, kan het wenselijk zijn om een tatoeagenummer
in te vullen. Dit geeft meer mogelijkheden voor het opvolgen van afstamming, entingen, leeftijd
van de dieren, enz. (zie ook: ‘Zeugen en beren’ –> ‘tatoeage biggen’).
Via de groene knop kunnen hier ter plaatse nieuwe tatoeagenummers aangemaakt worden.
Deze kunnen handmatig ingevuld worden of kunnen via een electronisch bestand van de
fokorganisatie ingelezen worden. Het inlezen gebeurt via de IMPORT knop.
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In het geval van aankoop van fokmateriaal is men veelal niet geïnteresseerd in de afstamming.
Via de groene knop maakt men éénmalig een fictieve moeder (bvb -) en een fictieve vader (bvb
+). Als tatoeagenummer gebruiken we ofwel de effectieve nummers van de dieren ofwel zoals in
het voorbeeld hierboven slechts één globaal nummer (bvb de aankoopdatum van de dieren)
Indien je dus op de groene knop hebt geklikt om de tatoeages aan te maken, kom je op het
tatoeagescherm. Dit scherm maakt enkel de tatoeages aan. Ben je vergeten om de aangemaakte
tatoeages in te vullen, dan kan je best gebruik maken van de tatoeageknop
het scherm.

rechts onderaan

Er verschijnt een selectiescherm waarop alle gekende tatoeages vermeld staan. Het aantal zeugen
of beren en het gewicht per stuk moet handmatig ingevuld worden. Telkens verschijnt dan een
OK vinkje. De geselecteerde dieren zullen overgenomen worden naar het andere boekingsscherm.
Zorg dat het aantal dieren overeenstemt met het aantal wat ingevuld werd op het
aankoopscherm.

o

Lotnummer: Bij de aankoop van vleesvarkens kan een lotnummer ingevuld worden.
Lotnummers dienen om vleesvarkens te identificeren om zo bijvoorbeeld een entschema te
kunnen opstellen. Zie ook ‘Algemeenheden’ –> ‘lotnummers’.

o

Klop-en sanitel nummer: aan elk aangekocht varken bestaat de mogelijkheid om een klop-en
sanitelnummer toe te kennen. Bij het aanmaken van een nieuwe zeug kan het opfokvarken met
haar afstammings-en aankoopgegvens door deze twee nummers opgevraagd worden. Doch
dergelijke identificatie van een opfokvarkens gebeurt gemakkelijker via een tatoeagenummer.
Eventueel kan gewerkt worden met zowel een sanitel als een tatoeagenummer. Dit biedt het
voordeel dat bij verlies van een tatoeagenummer de zeug in het cerespakket alsnog kan terug
gevonden worden aan de hand van het sanitelnummer (en vice versa). Het klopnummer zal reeds
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ingevuld zijn indien men bij de instellingen het gebruik van een ‘standaard klopnummer’ heeft
geactiveerd.
o

Aantal vleesvarkens – opfokzeugen – opfokberen: Gaat het om een aankoop van biggen of
vleesvarkens, dan kan in dit veld het aantal vleesvarkens per lotnummer of per tatoeage ingevuld
worden.
Gaat het om een aankoop van opfokvarkens, dan kan in dit veld het aantal opfokzeugen of
opfokberen per tatoeage ingevuld worden.

o

Gewicht per stuk: per tatoeage of per lotnummer kan het gemiddeld gewicht van de dieren
opgegeven worden.

o

Totaal gewicht: per tatoeage of per lotnummer kan het totaal gewicht van de dieren ingevuld
worden.

o

Opmerking: dit is een vrij veld.

Na het invullen van dit scherm kunnen de gegevens geregistreerd worden door te klikken op OK
Klikken op New
zorgt ervoor dat naast het registreren van de gegevens ook onmiddellijk een nieuw
inputscherm gepresenteerd wordt.
Indien op het gridscherm meerdere registraties moeten gewijzigd worden, dan wordt, na het
dubbelklikken op een bepaalde lijn, het detailscherm geopend.
en previous
, snel overgegaan worden
Na het wijzigen ervan kan, na het klikken op next
naar de volgende of vorige boeking. Ondertussen worden de wijzigingen geregistreerd.

2.

Verkoop biggen, vlees- en opfokvarkens
2.1.

Verkoop van biggen

Bij het openen van het scherm moet de keuze gemaakt worden of men een verkoop van biggen (uit de
zeugenstal), vleesvarkens of opfokvarkens wil registreren. De mogelijkheid om biggen uit de biggenstal
te verkopen wordt uiteraard enkel aangeboden wanneer u wenst te werken met een biggenafdeling (zie
‘algemeen’  ‘instellingen vleesvarkens’).

Selectiescherm zonder biggenafdeling

Selectiescherm met biggenafdeling

Nadien opent zich een gridscherm met alle verkopen van de jongste maanden. Van hoeveel maanden er
gegevens opgehaald worden is afhankelijk van de instellingen die terug te vinden zijn in ‘Algemeen’ –>
‘instellingen zeugen’ –> ‘algemeen’ –> ‘aantal maanden ophalen op de grid’.
Na het klikken op het icoontje ‘Ophalen’
verschijnt een selectiescherm, waarop kan aangeduid worden
van welke periode men eventueel andere verkopen van biggen wil opvragen.
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Door te dubbelklikken op de gewenste verkoop of door op het icoontje ‘Wijzigen’
verschijnt het detailscherm van de verkoop die in het gridscherm aangeduid was.
Na het wijzigen moet op OK

te klikken,

of F6 geklikt worden om de wijziging door te voeren.

Het toevoegen van een nieuwe verkoop doet men door te klikken op ‘Nieuw’
of F2. Er verschijnt een
blanco detailscherm, waarop alle gegevens van de verkoop kunnen geregistreerd worden. Per verkoop
van biggen uit een stal wordt één verkoopfiche ingevuld; worden er biggen verkocht uit meerdere stallen
dan moeten meerdere verkoopfiches ingevuld worden. Voor vlees- en opfokvarkens kunnen op één
verkoopsfiche verkopen uit meerdere stallen ingevuld worden.

Het aantal biggen in stock verschijnt in het blauw.

Het inputscherm omvat 2 belangrijke onderdelen: algemene gegevens (klant, aantal, gewicht, prijs, …) en
de herkenning van de dieren (tatoeage, lotnummer, sanitelnummer, …).
In het algemeen gedeelte worden volgende gegevens geregistreerd:
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Boekingsnummer: het boekingsnummer volgt een logische volgorde per boekjaar en wordt dus
door het programma bepaald. Het eerste blok van 4 cijfers bepaalt het boekjaar; het 2° blok van
4 cijfers bepaalt de volgorde van de registratie binnen het boekjaar. Bij een jaarwisseling kan op
de knop achter het boekingsscherm geklikt worden om een nieuwe reeks in het boekingsnummer
te starten.
Datum: dit is de datum van de verkoop van de biggen. Het is deze datum die van belang zal zijn bij
de registratie in de boekhouding.
Factuurnummer
Leveringsdatum
Klant: uit een keuzelijst kan de klant gekozen worden. Is deze niet aanwezig in de keuzelijst, dan
kan via de groene knop een nieuwe klant aangevuld worden.
Aantal: dit is het aantal verkochte biggen.
Code: dit is een vrij veld
Biggen afkomstig uit stal: uit een keuzelijst kan gekozen worden uit welke stal de biggen verkocht
zijn. Indien bij ‘Algemeen’ –> ‘stallen, afdelingen en hokken’ een standaard zeugenstal
geregistreerd is, dan zal in dit veld steeds de standaardstal ingevuld zijn.
Gewicht: men heeft de keuze om het totaal gewicht of het gewicht per stuk in te vullen.
Prijs: men heeft de keuze om de totale prijs of de prijs per stuk in te vullen.
In veel gevallen wordt bij de verkoop van biggen een supplementair bedrag aangerekend, boven
de normale biggenprijs. Indien de biggen zwaarder zijn dan een bepaald voorafgesproken
gewicht. Deze instellingen kunnen vastgelegd worden onder de rubriek ‘Algemeen’ –>
‘instellingen zeugen/vleesvarkens’ –> ‘aan & verkoop’. Zijn de instellingen voor een supplement
op de biggenprijs ingevuld, dan zal er een herrekening gebeuren na het invullen van het gewicht
en de prijs.
BTW: hierin wordt het BTW percentage ingevuld. Dit kan standaard ingevuld worden, volgens de
instellingen die ingegeven zijn onder ‘Algemeen’ –> ‘instellingen zeugen/vleesvarkens ’ –> ‘BTW
tarief’ –> ‘aan & verkoop’.
BTW bedrag: dit wordt automatisch uitgerekend in functie van de prijs en het BTW %.
Opmerking: vrij veld
In het gedeelte waar de herkenning van de dieren wordt geregistreerd, worden volgende gegevens
ingevuld: Tatoeage, Sanitelnummer, aantal biggen, gewicht per stuk, totaal gewicht, opmerking.

Enkel indien de varkenshouder biggen verkoopt voor de fokkerij en wenst op te volgen welke biggen hij
verkoopt per klant, is het wenselijk deze gegevens in te vullen. Het klopnummer zal reeds ingevuld zijn
indien in de instellingen de optie standaard klopnummer geactiveerd is.
Na het invullen van dit scherm kunnen de gegevens geregistreerd worden door op OK

te klikken.

Klikken op New
zorgt ervoor dat naast het registreren van de gegevens ook onmiddellijk een nieuw
inputscherm gepresenteerd wordt.
Indien op het gridscherm meerdere registraties moeten gewijzigd worden, dan wordt, na het
dubbelklikken op een bepaalde lijn, het detailscherm geopend.
Na het wijzigen ervan kan, na het klikken op Next
en Previous
snel overgegaan worden
naar de volgende of vorige boeking. Ondertussen worden de wijzigingen geregistreerd.
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2.2.

Verkoop van vlees- en opfokvarkens

Bij het openen van het scherm moet de keuze gemaakt worden of men een verkoop van biggen (uit de
zeugenstal), vleesvarkens of opfokvarkens wil registreren. De mogelijkheid om biggen uit de biggenstal
te verkopen wordt uiteraard enkel aangeboden wanneer u wenst te werken met een biggenafdeling (zie
‘algemeen’  ‘instellingen vleesvarkens’).
Nadien opent zich een gridscherm met alle verkopen van de jongste maanden. Van hoeveel maanden er
gegevens opgehaald worden is afhankelijk van de instellingen die terug te vinden zijn in ‘Algemeen’ –>
‘instellingen vleesvarkens’ –> ‘algemeen’ –> ‘aantal maanden ophalen op de grid’.
verschijnt een selectiescherm, waarop kan aangeduid worden
Na het klikken op het icoontje ‘Ophalen’
van welke periode men eventueel andere verkopen van vlees- of opfokvarkens wil opvragen.
Door te dubbelklikken op de gewenste verkoop of door op het icoontje ‘Wijzigen’
te klikken,
verschijnt het detailscherm van de verkoop die in het gridscherm aangeduid was. Na het wijzigen moet op
OK

of F6 geklikt worden om de wijziging door te voeren.

Het toevoegen van een nieuwe verkoop doet men door te klikken op ‘New’
of op F2 te drukken.
Er verschijnt een blanco detailscherm, waarop alle gegevens van de verkoop kunnen geregistreerd
worden. Per verkoop van vlees- of opfokvarkens wordt één verkoopfiche ingevuld. Per verkoop kunnen
dan ook varkens verkocht worden uit meerdere stallen.

Het inputscherm bevat 4 belangrijke onderdelen, nl. algemene gegevens (boekingsnummer,
boekingsdatum, klant, …), de verkoopgegevens (stal, aantal, gewicht, prijs, …), de hokinformatie (hok,
aantal) en de herkenningsgegevens (tatoeage, lotnummer, …).

In het algemeen gedeelte worden volgende gegevens geregistreerd:
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o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Boekingsnummer: het boekingsnummer volgt een logische volgorde per boekjaar en wordt dus
door het programma bepaald. Het eerste blok van 4 cijfers bepaalt het boekjaar, het tweede blok
van 4 cijfers bepaalt de volgorde van de registratie binnen het boekjaar. Bij een jaarwisseling kan
op de knop achter het boekingsscherm geklikt worden om een nieuwe reeks in het
boekingsnummer te starten.
Boekingsdatum: dit is de datum van de verkoop van de vleesvarkens/opfokvarkens. Het is deze
datum die ook een rol zal spelen in de boekhouding.
Leveringsdatum: datum van de levering van de dieren.
Factuurnummer
Klant: uit een keuzelijst kan de klant gekozen worden. Is deze niet aanwezig in de keuzelijst, dan
kan via de groene knop een nieuwe klant aangevuld worden.
Code: dit is een vrij veld.
Opmerking: idem.
Totaal bedrag: Dit wordt automatisch ingevuld via een totalisering van de bedragen vermeld in
het gedeelte met de verkoopgegevens.
Kosten met 6% en 21% BTW: Dit veld moet ingevuld worden in geval de verkoopskosten niet
gedetailleerd opgevolgd worden (Zie ‘Algemeen’ –> ‘Vleesvarkens’). In het andere geval worden
ze ingevuld via de knop verkoopkosten.
Dit zal meestal slechts gebeuren via een
elektronische koppeling met de veiling.
Verlies: Dit veld wordt automatisch ingevuld via een totalisering van de schadebedragen in het
gedeelte met de verkoopgegevens
BTW: Dit veld wordt automatisch ingevuld via een totalisering van de BTW-bedragen in het
gedeelte met de verkoopgegevens
Kosten zonder BTW: Dit veld moet ingevuld worden in geval de verkoopkosten niet
gedetailleerd opgevolgd worden (Zie ‘Algemeen – Vleesvarkens’). In het andere geval worden ze
ingevuld via de knop verkoopkosten.
Dit zal meestal slechts gebeuren via een
elektronische koppeling met de veiling.

In het gedeelte met de verkoopgegevens wordt het volgende geregistreerd:

Stal: in de meeste gevallen zullen er per verkoop slechts dieren geleverd worden uit één stal. Worden
er echter dieren geleverd uit meerdere stallen, dan kunnen hier meerdere lijnen toegevoegd
worden dmv de F2 toets of de Insert toets
. In het veld ‘Stal’ kan uit een keuzelijst de
juiste stal gekozen worden. Hij kan ook vrij ingetikt worden.
Aantal: Aantal dieren die verkocht zijn uit de betreffende stal
Gewicht/stuk – totaal gewicht: we onderscheiden telkens een brutogewicht, nettogewicht en
geslacht gewicht.
 Brutogewicht: dit is de totale massa van de varkens, zonder aftrek.
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Nettogewicht: dit is de totale massa van de levende varkens, verminderd met een aftrek
(bijv. 3 kg/stuk). Het is op dit gewicht dat de varkens betaald worden in geval van een
verkoop van levende varkens.
 Geslacht gewicht: bij een verkoop aan de veiling zal het op basis van dit gewicht zijn dat
de varkens uitbetaald worden.
Tussen bruto, netto en geslacht gewicht bestaat er een verhouding die bepaald is in ‘Algemeen’ –
> ‘instellingen vleesvarkens’. Het verschil tussen bruto en netto gewicht is een vast gewicht dat
per varkens afgetrokken wordt van de totale verkochte varkensmassa.
De hoeveelheid die afgetrokken wordt is een vaste afspraak tussen varkenshouder en handelaar.
Tussen het levend netto gewicht en het geslacht gewicht bestaat er een vaste omrekeningsfactor
die ook bepaald is in de instellingen, bijv. 82 % of 1.22
Prijs per kg excl BTW: Er is een mogelijkheid voorzien om een prijs per netto kg in te brengen
of een prijs per geslachte kg in te brengen.
Totale waarde exclusief: in functie van de gegevens in de voorgaande velden (aantal, gewicht
en prijs/kg) wordt de totale waarde ingevuld.
BTW %: in functie van de instellingen onder ‘Algemeen’ –> ‘instellingen vleesvarkens’ –> ‘BTW
tarief aan- en verkoop’ wordt het BTW % automatisch ingevuld.
BTW bedrag: in functie van de totale waarde en het BTW % wordt het BTW bedrag door de
computer berekend.
Schadebedrag: dit is de uitbetaalde schadevergoeding voor een dier dat schade heeft
opgelopen tijdens het transport.
Vervoerrisico: dit is een vast bedrag per dier dat dient als verzekering voor de eventuele schade
aan de dieren tijdens het transport.
Klassement: indien de vleesvarkens betaald worden op basis van het geslacht gewicht en de
kwaliteit, worden de dieren in klassementen onderverdeeld. Deze supplementaire gegevens
kunnen ook geregistreerd worden.
We onderscheiden 2 klasseringsystemen:
 Nieuw klassement
 Oud klassement


o
o
o
o
o
o
o

Nieuw klassement: Dit is gekoppeld aan meettoestellen, zoals bijv. de SKGII, PIC2000, …
Per varken of per groep varkens met dezelfde meetresultaten worden volgende gegevens
opgevolgd:
Aantal: het aantal varkens dat toebehoort aan de hieropvolgende klasseringgegevens en
gewichten. Bij electronisch inlezen van de meetresultaten, zal er per varken één lijntje
geregistreerd worden. Het aantal zal in dit geval steeds 1 zijn.
Klasse: Dit is een eigen klassement dat los staat van de klassen voorzien in het nieuw
klassement. Deze klassen moeten door de gebruiker opgemaakt worden onder ‘Algemeen’
–> ‘basisgegevens’ –> ‘verkoopcodes’ –> ‘kwaliteitsklassen’
Systeem: SKGII, PIC2000, ….
Klopnummer: ieder bedrijf heeft zijn eigen klopnummer; om bepaalde registraties op te
volgen per beer, per stal, … kan het klopnummer tijdelijk aangepast worden.
PGR: prijsgroep
Prijs per kg
Geslacht gewicht
Sexcode: we onderscheiden mestzeug, barg, mestbeer, binnenbeer, testzeug, testbeer,
fokzeug, fokbeer, big, andere.
HB: Hambreedte
HH: Hamhoek
LB: Lendenbreedte
SP: Spekdikte
VD: Vleesdikte
VL%: Vleespercentage
VK: Vleesklasse: dit wordt automatisch door de computer berekend.
TG: Typegetal
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TK: Typeklasse: dit wordt ook automatisch door de computer berekend.
MBI: Meat building index
MBIC: Gecorrigeerde meat building index
Index PSE
Moeder
Vader
Schadebedrag
Schadecode
Vervoer risico per kg
Deze gegevens zullen in de meeste gevallen electronisch kunnen ingelezen worden. Zie hiervoor
(‘Koppelingen’ –> ‘slachthuisgegevens’ -> ‘instellingen’).
Oud klassement: dit is gekoppeld aan een meer subjectieve beoordeling van de slacht-kwaliteit.
Per varken of per groep varkens met dezelfde slachtkwaliteit, worden volgende gegevens
opgevolgd:
 Aantal
 Klasse: te kiezen uit een keuzelijst
 Klopnummer
 Geslacht gewicht
 Prijs per kg
 Sexcode
 Moeder
 Vader
 Schadebedrag
 Schadecode
 Vervoerrisico per kg
 Ras
Er kunnen meerdere lijnen toegevoegd worden door te drukken op F2 of te klikken op de bijhorende
insert-knop.
Het gedeelte met de hokinformatie wordt gebruikt als de vleesvarkens op hokniveau worden bijgehouden.

Volgende gegevens worden geregistreerd:
o
o
o

Hok: keuze uit een keuzelijst
Aantal: het aantal dieren dat uit dit hok verkocht is.
Groep: In geval van All in All out

Er kunnen meerdere lijnen toegevoegd worden door te drukken op F2 of te klikken op de bijhorende
insert-knop.
Het gedeelte herkenningsgegevens zal vooral gebruikt worden bij verkoop van opfok, zelden bij verkoop
van vleesvarkens. In dit gedeelte kunnen volgende gegevens geregistreerd worden:
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o
o
o
o
o
o
o

Tatoeagenummer
Lotnummer
Beslag-sanitelnummer
Aantal
Gewicht per stuk
Totaal gewicht
Opmerkingen

Er kunnen meerdere lijnen toegevoegd worden door te drukken op F2 of te klikken op de bijhorende
insert-knop.
Na het invullen van dit scherm kunnen de gegevens geregistreerd worden door op OK

te klikken.

Klikken op New
zorgt ervoor dat naast het registreren van de gegevens ook onmiddellijk een nieuw
inputscherm gepresenteerd wordt.
Indien op het gridscherm meerdere registraties moeten gewijzigd worden, dan wordt, na het dubbelklikken op een bepaalde lijn het detailscherm geopend.
Na het wijzigen ervan kan, na het klikken op next
en previous
snel overgegaan worden naar
de volgende of vorige boeking. Ondertussen worden de wijzigingen geregistreerd.
AUTOMATISCH INLEZEN VAN SLACHTHUISFACTUREN: Varkenshouders die leveren aan een slachthuis
kunnen in bepaalde gevallen de facturen elektronisch inlezen (Zie ‘Koppelingen’ – ‘Slachthuis’).
In dit geval worden veel detailgegevens aan de boer overgemaakt die manueel teveel werk vragen om in
te vullen. We denken hier voornamelijk aan de klassering van de varkens en de verkoopskosten.
De klassering is terug te vinden onder het oud of nieuw klassement dat hiervoor werd besproken.
De verkoopkosten worden in geval van manuele inbreng meestal niet gedetailleerd ingevuld. Ze worden
dan meestal direct van het totaal verkoopbedrag afgetrokken in 2 delen (verkoopkosten waarop BTW
gerekend wordt en verkoopkosten waarop geen BTW gerekend wordt)
Bij het elektronisch inlezen wordt de verkoopkosten gedetailleerd ingelezen en zijn ze terug te vinden
onder de knop ‘Verkoopkosten’.
Het totaal factuurbedrag is dan terug te vinden onder de knop ‘Factuur’

3.

Veebewegingen

We onderscheiden 6 of 9 soorten veebewegingen naargelang al of niet gewerkt wordt met een
biggenafdeling (zie ‘algemeen’  ‘instellingen vleesvarkens’)

Selectiescherm zonder biggenafdeling
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Het inputscherm voor deze bewegingen is gelijklopend voor deze verschillende soorten.
Op enkele punten zijn er specifieke aanpassingen per soort.
Bij het openen van het scherm moet de keuze gemaakt welke veebeweging men wil uitvoeren. Nadien
opent zich een gridscherm met alle veebewegingen van de jongste maanden. Van hoeveel maanden er
gegevens opgehaald worden is afhankelijk van de instellingen die terug te vinden zijn in ‘Algemeenheden’
–> ‘instellingen vleesvarkens’ –> ‘aantal maanden ophalen op de grid’.
Na het klikken op het icoontje ‘Ophalen’
verschijnt een selectiescherm, waarop kan aangeduid worden
van welke periode men eventueel andere veebewegingen wil opvragen.
Door te dubbelklikken op de gewenste veebeweging of door op het icoontje ‘wijzigen’
te klikken,
verschijnt het detailscherm van de veebeweging die in het gridscherm aangeduid was. Na het wijzigen
moet op OK

of F6 geklikt worden om de wijziging door te voeren.

Het toevoegen van een nieuwe veebeweging doet men door te klikken op ‘New’
of op F2 te drukken.
Er verschijnt een blanco detailscherm, waarop alle gegevens van de verkoop kunnen geregistreerd
worden. Per veebeweging wordt één fiche ingevuld.

Het inputscherm omvat 3 belangrijke onderdelen, nl:
algemene gegevens (boekingsnummer, datum, aantal, gewicht, prijs,…)
hokinformatie (hok, stal, aantal dieren in en uit)
herkenningsgegevens (tatoeagenummer, lotnummer,…)
In het algemeen gedeelte worden volgende gegevens gevraagd:

o

Boekingsnummer: het boekingsnummer volgt een logische volgorde per boekjaar en wordt dus
door het programma bepaald. Het eerste blok van 4 cijfers bepaalt het boekjaar, het tweede blok
van 4 cijfers bepaalt de volgorde van de registratie binnen het boekjaar. Bij een jaarwisseling kan
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o
o
o
o
o
o

op de knop achter het boekingsscherm geklikt worden om een nieuwe reeks in het
boekingsnummer te starten.
Boekingsdatum: dit is de datum van de beweging.
Aantal: dit is het aantal dieren dat verplaatst werd.
Code: een vrij veld
Gewicht: men heeft de keuze om het totaal gewicht of het gewicht per stuk in te vullen.
Prijs: men heeft de keuze om de totale prijs, de prijs per stuk of de prijs per kg in te vullen.
Biggen afkomstig uit afdeling: dit is enkel belangrijk bij een veebeweging met biggen. Indien
bij ‘Algemeen’ –> ‘stallen, afdelingen en hokken’ –> ‘zeugen en beren’ een stal als standaard-stal
werd ingesteld, dan zal in dit veld de standaard zeugen afdeling ingevuld worden.

In het gedeelte met hokinformatie, worden gegevens gevraagd met betrekking tot de hokken/stallen van
waaruit de dieren vertrekken of waarin ze geplaatst worden.
Bij een beweging van biggen (uit zeugenstal) wordt er standaard één lijn gepresenteerd. In deze lijn
wordt aangegeven waar de biggen geplaatst worden.

 Veebeweging van biggen naar vleesvarkensstal 1

Bij een beweging van vleesvarkens of opfokvarkens worden er standaard 2 lijnen gepresenteerd, nl een
beweging ‘uit’ en een beweging ‘in’.

 Veebeweging van vleesvarkensstal 1 naar opfokvarkensstal 99

Per lijn worden volgende gegevens geregistreerd:
Hok: naar welk hok uit welk hok werden de dieren geplaatst?
Stal: wordt automatisch ingevuld in functie van het hok dat in het vorige veld werd ingevuld.
Groep: In geval van All in All out
Aantal in: het aantal dieren dat in de respectievelijke stal/hok geplaatst werd.
Aantal uit: het aantal dieren dat uit de respectievelijke stal/hok weggenomen werd.
Stock vleesvarkens: de huidige stock vleesvarkens in dit hok
Stock opfokvarkens: dit is de huidige stock opfokvarkens in dit hok
Er kunnen meerdere lijnen toegevoegd worden door te drukken op F2 of de bijhorende insert-knop.
Het gedeelte herkenning dieren zal vooral gebruikt worden voor opfokvarkens.
Enkel indien de vleesvarkens op lotnummer (belangrijk voor vaccinaties) worden opgevolgd, zal dit ook
voor vleesvarkens gebruikt worden.
Volgende gegevens kunnen geregistreerd worden:
o Tatoeage
o Lotnummer
o Aantal vleesvarkens
o Aantal opfokzeugen
o Aantal opfokberen
o Gewicht per stuk
o Totaal gewicht
o Opmerking
o Locatie
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 Veebeweging naar vleesvarkens

 Veebeweging naar opfokvarkens

Er kunnen meerdere lijnen toegevoegd worden door te drukken op F2 of te klikken op de bijhorende
insert-knop

.

Na het invullen van dit scherm kunnen de gegevens geregistreerd worden door op OK

te klikken.

zorgt ervoor dat naast het registreren van de gegevens ook onmiddellijk een nieuw
Klikken op New
inputscherm gepresenteerd wordt.
Indien op het gridscherm meerdere registraties moeten gewijzigd worden, dan wordt, na het dubbelklikken op een bepaalde lijn het detailscherm geopend.
Na het wijzigen ervan kan, na het klikken op next
en previous
snel overgegaan worden
naar de volgende of vorige boeking. Ondertussen worden de wijzigingen geregistreerd.
Tatoeages
Bij een veebeweging van om het even welke diersoort naar of van de opfokvarkens (en je werkt met
tatoeages) – dan moet er van die dieren een tatoeagenummer ingevuld worden. Om deze aan te duiden
kan je best gebruik maken van het icoontje
Er verschijnt dan een scherm waar je enkel het aantal getatoeëerde varkens moet invullen in de kolom
#Zeug of #Beer. Bij het klikken op OK worden de aangeduide tatoeages overgebracht naar het
voorliggende scherm.
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4.

Sterfte van biggen, vlees- en opfokvarkens

Bij het openen van het scherm moet de keuze gemaakt worden of men de sterfte van biggen,
vleesvarkens of opfokvarkens wil registreren. Opnieuw krijgt men een verschillend selectiescherm
naargelang men al of niet met een biggenafdeling werkt (zie ‘algemeen’  ‘instellingen vleesvarkens’ )

Selectiescherm zonder biggenafdeling

Selectiescherm met biggenafdeling

Nadien opent zich een gridscherm met alle sterftes van de jongste maanden. Van hoeveel maanden er
gegevens opgehaald worden is afhankelijk van de instellingen die terug te vinden zijn in ‘Algemeen’ –>
‘instellingen vleesvarkens’ –> ‘algemeen’ – ‘aantal maanden ophalen op de grid’.
Na het klikken op het icoontje ‘ophalen’
verschijnt een selectiescherm, waarop kan aangeduid worden
van welke periode men eventueel andere sterftes van biggen wil opvragen.
Door te dubbelklikken op de gewenste sterfte of door op het icoontje ‘Wijzigen’
het detailscherm van de sterfte die in het gridscherm aangeduid was.
Na het wijzigen moet op OK of F6 geklikt worden om de wijziging door te voeren.

te klikken, verschijnt

Invoerscherm voor "Sterfte gespeende biggen uit zeugenstal"
Het toevoegen van een nieuwe sterfte doet men door te klikken op ‘Nieuw’
of F2. Er verschijnt een
blanco detailscherm, waarop alle gegevens van de sterfte kunnen geregistreerd worden. Per sterfte uit
één stal wordt een fiche ingevuld. Meerdere sterftes uit één stal kunnen op één fiche.

Het inputscherm omvat 2 belangrijke onderdelen:
o Algemene gegevens (datum, stal, opmerking, …)
o detailgegevens (aantal, gew/stuk, tatoeage, sanitel,…)
In het algemeen gedeelte worden volgende gegevens geregistreerd:
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o

o
o
o
o
o

boekingsnummer: het boekingsnummer vormt een logische volgorde per boekjaar en wordt
dus door het programma bepaald. Het eerste blok van 4 cijfers bepaalt het boekjaar, het tweede
blok van 4 cijfers bepaalt de volgorde van de registratie binnen het boekjaar.
Bij een jaarwisseling kan op de knop achter het boekingsnummer geklikt worden om een nieuwe
reeks in het boekingsnummer te starten.
Datum: dit is de datum van de sterfte. Dikwijls wordt de registratie 1 maal per week ingevuld en
kiest men dan 1 datum.
Code: vrij veld
Biggen afkomstig uit stal: kiezen uit een keuzescherm
Aantal: wordt berekend uit de verdere gegevens
Opmerking: vrij veld

In het detailgedeelte worden volgende gegevens geregistreerd:
o Aantal biggen
o Gewicht/stuk: het gemiddeld gewicht overeenkomstig het aantal dat in het vorige veld is
ingevuld.
o Uitvalreden
o Tatoeage, beslagnummer, sanitelnummer, worden enkel ingevuld voor een perfecte
opvolging.
o Opmerking
Na het invullen van dit scherm kunnen de gegevens geregistreerd worden door op OK

te klikken.

Klikken op New
zorgt ervoor dat naast het registreren van de gegevens ook onmiddellijk een nieuw
inputscherm gepresenteerd wordt.
Indien op het gridscherm meerdere registraties moeten gewijzigd worden, dan wordt, na het
dubbelklikken op een bepaalde lijn, het detailscherm geopend.
Na het wijzigen ervan kan, na het klikken op Next
en Previous
snel overgegaan worden
naar de volgende of vorige boeking. Ondertussen worden de wijzigingen geregistreerd.
Invoerscherm voor "Sterfte biggen uit biggenstal"
Invoerscherm voor "Sterfte vleesvarkens"
Invoerscherm voor "Sterfte opfokvarkens"
Het invoerscherm voor het inboeken van de sterftes van bovenstaande diersoorten is anders dan deze
van de sterfte van de gespeende biggen uit de zeugenstal.
We nemen het voorbeeld van de sterfte van de vleesvarkens.

Het invullen van de sterfte kan op verschillende data en kan uit verschillende stallen.
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5.

Noodslacht vlees- en opfokvarkens

Dit onderdeel komt overeen met de verkoop van vlees/opfokvarkens. Zie: ‘Biggen, vleesvarkens &
opfokvarkens  verkoop vlees- & opfokvarkens’.

6.

Wijzigen gewichten / prijzen vleesvarkens

In het Ceres programma worden op geregelde tijdstippen inventarissen van de vleesvarkens geboekt.
Dwz. dat een voorbije periode wordt afgesloten en dat – indien men aan die gegevens wijzigingen wil
doorvoeren – telkens een opmerking gaan krijgen dat er reeds een inventaris na die datum is geboekt.
Indien dus enkel de prijzen of de gewichten van de vleesvarkens moeten aangepast worden – dus NIET
de aantallen – is het aangewezen om deze te wijzigen via dit menu-onderdeel.
Er wordt een grid-scherm getoond met alle gewichten en prijzen die handmatig kunnen aangepast
worden. Als je de gewijzigde gegevens wenst op te slaan klik je op

7.

.

Inventaris vleesvarkens

Het regelmatig opmaken van een inventaris is belangrijk om 2 redenen:
Stockcontrole
Het aantal berekende vleesvarkens door de computer en het geteld aantal in de stal kan
verschillend zijn. Om op te sporen wat de fouten zijn moeten de ingeboekte aantallen vergeleken
worden met de werkelijke veebewegingen.
Perioderesultaten
Om van een bepaalde periode kengetallen te berekenen als groei, VC, … moet deze periode
beginnen en eindigen met een inventaris. Dit is echter niet nodig als de stal aangeduid is als een
All in ALl out – stal. Bij een continu-stal moet je best om de 4 maand eens een inventaris
opmaken. Ook voor het afsluiten van de boekhouding is het handig een inventaris op te maken
op de einddatum van het boekjaar.
Bij het opmaken van een inventaris moeten de bewegingen van de dieren op de inventarisdag in rekening
gebracht worden; Ook zo wordt het in Ceres verwerkt. De inventaris wordt dus opgemaakt op het einde
van de dag.
Bij het kiezen van het onderdeel '"Inventaris vleesvarkens" opent zich een gridscherm met de
inventarissen van de laatste … maanden (zie instellingen).
Na het klikken op het icoontje ‘Ophalen’
inventarissen.

verschijnt een selectiescherm voor het ophalen van bestaande

Door te dubbelklikken op de gewenste inventaris of door op het icoontje ‘Wijzigen’
te klikken,
verschijnt het detailscherm van de inventaris die in het gridscherm aangeduid was. Na het wijzigen moet
op OK of F6 geklikt worden om de wijziging door te voeren.
Het toevoegen van een nieuwe inventaris doet men door te klikken op ‘New’
een scherm waarop de inventarisdatum en de stal kan ingevuld worden.
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Na bevestiging berekent de PC het aantal varkens in de stal en plaatst ze in functie van de groei op het
bedrijf in de verschillende gewichtscategorieën.

Indien gewenst kan via ‘Eigen telling’
een lijst ingebracht worden met de telling van de varkens in de
stal. Na bevestiging wordt deze naast de berekening van CERES geplaatst. (zie groene kolom)
De kolom waarme het Cerse programma rekent is telkens de Witte kolom. Er wordt dus nooit rekening
gehouden met de getallen in de Groene kolom.

In het ideale scenario is het totale aantal van beide tellingen (CERES- Eigen telling) aan elkaar gelijk.
Is dit niet het geval moet onderzocht worden waar de fout zit. (er zal ook een rode opmerking verschijnen
met de vermelding hoeveel varkens er teveel of te weinig geteld zijn)
- Ofwel werd er fout geteld
- Ofwel zijn er registraties in CERES tekort of fout.
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Als het totaal aantal van CERES en het totaal aantal van de eigen telling gelijk zijn kan via ‘Eigen telling
overnemen’
de berekening van CERES vervangen worden door de zelf opgemaakte inventaris. Dit
heeft het voordeel dat de gewichtsverdeling misschien beter overeenkomt met de realiteit. (als de
schatting degelijk gebeurt of werkelijk gewogen werd)
Als de ‘berekening van CERES’ en de ‘eigen telling’ niet met elkaar overeen stemt, is het af te raden om
de getelde inventaris als Werkelijke inventaris door te voeren. Als de Wiskundige berekening EI = BI +
aankopen – verkopen – sterftes +/- veebewegingen niet klopt, zal over de voorbije periode een Stockfout
verschijnen. Dit resulteert in onbetrouwbare lijsten voor de voorafgaande periode.
kan deze "wiskundige berekening" van de inventaris door CERES steeds
Met de ‘CALC’ knop
opnieuw uitgevoerd worden.
Om een overzicht te bekomen van de bewegingen tussen één van de voorgaande inventarissen en de
huidige inventaris kan geklikt worden op ‘LIST’
. Ook hier wordt de juiste wiskundige berekening
getoond.

Inventaris voeders
Links op het scherm moet de voederstock genoteerd worden. Dit mag een totaal gewicht en waarde zijn,
of via de detailknop
kan de voederstock per voeder opgegeven worden. Aan de hand van de laatste
aankoopprijs wordt dan de totale waarde berekend.

Tevens kan de waarde van de energiestock (mazout) ingevuld worden.
Na het klikken op OK
of F6 wordt de gehele inventaris opgeslagen. (Inventaris varkens +
Inventaris Voeder + Inventaris Energie)
!! Eénmaal een inventaris opgemaakt zal bij de bewegingen van de dieren VOOR de inventaris steeds een
opmerking verschijnen.
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 in dat geval moet je alle achterliggende Inventarissen van de vleesvarkens laten herrekenen met de
CALC knop en de Inventaris opslaan, beginnende met de eerstvolgende.

8.

Inventaris biggen

Zelfde principe als inventaris vleesvarkens; enkel de gewichtscategorieën zullen uiteraard anders zijn.

9.

Globale inventarissen

Indien men verschillende vleesvarkensstallen heeft, kan een globale inventaris van alle
vleesvarkensstallen samen opgemaakt worden.
Bij kiezen van dit onderdeel opent zich een gridscherm. Na het klikken op het icoontje ‘Ophalen’
verschijnen alle bestaande inventarissen. Door te dubbelklikken op de gewenste inventaris of door op het
icoontje ‘Wijzigen’
te klikken, verschijnt het detailscherm van de inventaris die in het gridscherm
aangeduid was. Na het wijzigen moet op OK of F6 geklikt worden om de wijziging door te voeren.
Het toevoegen van een nieuwe inventaris doet men door te klikken op ‘New’
of op F2. Er verschijnt
een scherm waarop een lijstje van inventarisdata is terug te vinden. Selecteer één van die data en
bevestig door op ‘ok’ te klikken. Er wordt een globale inventaris opgemaakt op voorwaarde dat er voor
elke stal afzonderlijk op de geselecteerde datum reeds een inventaris is opgemaakt.
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Hoofdstuk 5
1.

Producten

Produkten

In dit gedeelte kunnen voeders en medicamenten aangemaakt worden.
Deze gegevens kunnen ook, indien de module bedrijfsbeheer in gebruik is, via ‘Bedrijfsbeheer’ –>
‘Basisgegevens’ –> ‘Producten, Kosten en inkomsten’ geregistreerd worden.
Na het klikken op het icoontje ‘Ophalen’
en medicamenten.

verschijnt een gridscherm met alle reeds bestaande voeders

Door te dubbelklikken op het gewenste product of door op het icoontje ‘Wijzigen’
te klikken
verschijnt een detailscherm van het product dat aangeduid was in het gridscherm. Na het wijzigen moet
op ‘OK’

of F6 geklikt worden om de wijziging door te voeren.

Het toevoegen van een nieuw product doet men door te klikken op ‘Nieuw’
of F2.
Er verschijnt een blanco detailscherm waarop alle nodige gegevens kunnen genoteerd worden.
op de tabfolder Algemeen worden volgende gegevens gevraagd:
• referentie: dit is een afkorting van 6 letters of cijfers van het in te brengen voeder of
geneesmiddel.
• Naam: Naam van het voeder of geneesmiddel
• Soort: Krachtvoeder of geneesmiddel + een verdere detaillering
• Standaardbestemming: Diersoort voor wie het voeder of geneesmiddel normaal bestemd is.
• Eenheid: er kan gekozen worden uit een vaste lijst met eenheden. Voor krachtvoeders worden
steeds kg gebruikt!!!
Omrekening in kg: Zal steeds 1 zijn
• Stock: in dit veld houdt de computer de stock van elk product bij. Bij producten die telkens bij de
aankoop direct verbruikt worden, zal de stock steeds op 0 staan. Bij producten die aangekocht
worden en pas later verbruikt worden, zal de stock schommelen in functie van aankoop en
verbruik. Worden de producten eerst verbruikt en pas later aangekocht, dan is het mogelijk dat
de stock tijdelijk negatief wordt.
• Minimum en maximumprijs: door het ingeven van een minimum en een maximumprijs per
eenheid, wordt er later in de boekhouding een permanente controle gedaan bij de aankopen en
verkopen van producten, zodat verhandelen aan abnormale prijzen onmogelijk wordt.
• Nr Correspondent: om het verzamelen van gegevens naar bepaalde boekhoudkantoren
mogelijk te maken kan het zijn dat dit nummer moet ingevuld worden. Dit moet gebeuren in
afspraak met het boekhoudkantoor.
• BTW %: bij elk product of kost kan een standaard BTW tarief ingevuld worden, zodat dit later
niet meer hoeft te gebeuren bij de aan- en verkoopfacturen. Dit zal eveneens zorgen voor
werkbesparing.
• Onderverdeling: dit is voorlopig enkel in te vullen voor krachtvoeders.
• Actief: producten die niet meer gebruikt worden, kunnen op niet actief geplaatst worden, zodat
ze later niet onnodig in de keuzelijsten voorkomen. Het is immers zo dat reeds gebruikte
producten niet kunnen geschrapt worden in het programma. Producten die op ‘Niet actief’
geplaatst zijn worden in de keuzescherm steeds onderaan geplaatst en in een andere kleur.
• Uit gebruik: in het programma worden er standaard een aantal producten ingevuld. Wil men
deze niet gebruiken dan kunnen deze op ‘Uit gebruik’ gezet worden. Eenmaal in gebruik is ‘Uit
gebruik’ zetten niet meer toegelaten, dan moet ‘Actief’ afgezet worden om aan het programma te
melden dat het product niet meer gebruikt zal worden.
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Op de tabfolder kenmerken worden de specifieke kenmerken van de producten ingevuld. Deze
kenmerken kunnen van tweeërlei aard zijn: enerzijds zijn ze van belang voor technische kengetallen,
anderzijds kunnen ze van belang zijn voor de traceerbaarheid.
Het is aan te raden indien mogelijk deze kenmerken zo goed mogelijk op voorhand in te vullen, zodat dit
niet meer hoeft te gebeuren bij de aankoop of het verbruik van de producten.
De soorten kenmerken zullen verschillen volgens de soort van product.
Enkele voorbeelden van kenmerken zijn ruw eiwit, fosfor en VLM diersoort bij krachtvoeders.

De tabfolder geneesmiddel wordt gebruikt specifiek voor medicijnen. Voor elk medicijn dient vermeld
te worden voor welke diersoort(en) het van toepassing is, over welke soort geneesmiddel het gaat en of
er wachttijden in acht dienen genomen te worden. Wanneer het medicijn op het medicijnenregister moet
komen wordt een vinkje geplaatst bij ‘medicijnenregister’.
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2.

Aankopen

Via ‘Aankopen’ worden de facturen van krachtvoeders en medicamenten geregistreerd.
Deze gegevens kunnen ook, indien de module bedrijfsbeheer in gebruik is, via "Bedrijfsbeheer" –>
"Boekhouding" –> "Boekingen"  "Aankopen per soort" geregistreerd worden.
Bij het openen van het scherm kan een bepaald jaar gekozen worden; hierna komt een overzicht van alle
krachtvoeders en medicamenten met de totale hoeveelheid en bedrag in dat jaar aangekocht.
Met de knop
kunnen de hoeveelheden en de bedragen van het vorig jaar ook gepresenteerd worden
om zo een vergelijking te kunnen maken.
Door te dubbelklikken of te klikken op
terwijl de cursorbalk op het gewenste krachtvoeder of
medicament staat worden de detailaankopen gepresenteerd.
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of F2 wordt een nieuwe lijn toegevoegd.
Door te klikken op ‘New’
Volgende gegevens kunnen ingevuld worden:
Datum: Datum aankoop
Hoeveelheid: Aangekochte hoeveelheid. Voeders worden aangekocht in kg.
Eenheidsprijs: De eenheidsprijs van de vorige aankoop wordt overgenomen; maar kan gewijzigd
worden
Totaal: Wordt berekend uit hoeveelheid x eenheidsprijs
Leverancier: Te kiezen uit een lijst, maar wordt ook overgenomen uit de vorige aankoop
BTW %: Het percentage uit het artikelbestand wordt overgenomen
IN: In stock plaatsen van een product
UIT: Uit stock halen van een product
B Plan: Bedrijfsplan  Toekennen van het aangekocht product aan zeugen, biggen, beren,
opfokvarkens of vleesvarkens.
V Groep: Verdeelgroep  Toekennen aan een groep van varkens. Het product wordt dan
procentueel verdeeld volgens de gekozen verdeelgroep. Verdeelgroepen kunnen aangemaakt
worden via
Stal: De stal van de vorige lijn wordt overgenomen
Complex: Het stalcomplex wordt ingevuld in functie van de gekozen stal
Groep: In geval van All in All out
% DS: Enkel voor voeders
% P: Enkel voor voeders
% Re: Enkele voor voeders
Opmerking:
Boekingsnummer:
Onderaan het scherm staan enkele knoppen met volgende betekenis:
OK (F6)  De registraties worden vastgelegd en het scherm sluit.
STOP  De registraties worden niet vastgelegd en het scherm sluit.
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PREVIOUS  De detailaankopen van het vorig product worden getoond. De registraties van het
huidig product worden vastgelegd.
NEXT  De detailaankopen van het volgend product worden getoond. De registraties van het
huidig product worden vastgelegd.
NEW (F2)  Binnen het detailscherm worden een nieuwe lijn toegevoegd om een nieuwe
aankoop te kunnen registreren.
VERDEELGROEP  Opmaken van verdeelgroepen om producten over meerdere diergroepen in
één beweging te kunnen verdelen.
ADRESSEN  Toevoegen van nieuwe klanten en leveranciers.
FACTUUR  Indien de registratie gebeurd is via het boekingscherm van het bedrijfsbeheer
worden de aankopen gegroepeerd per factuur. Via deze knop is de factuur in haar geheel terug te vinden.
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Hoofdstuk 6
1.

Koppelingen

Psion / Pocket PC

Zie handleiding Pocket Ceres

2.

Slachthuis
2.1.

Instellingen slachthuiskoppeling

Vooraleer facturen in te lezen moeten de instellingen van het slachthuis overgenomen worden in
het CERES-programma.
Via de knop ‘New’
ingevuld worden.

kan een lijn toegevoegd worden waarin volgende gegevens kunnen

Soort: Naam van de veiling. Uit een vaste keuzelijst moet de juiste veiling gekozen worden. Is de
gewenste veiling niet aanwezig in de lijst dan betekent dit dat deze koppeling nog niet voorzien
is. Neem eventueel contact op met Uw verdeler of CERCO.
Slachthuis: Uit het klantenbestand van CERES moet een link gelegd worden naar de veiling.
Producentnummer bij de veiling
Plaats bestand: De map op de harde schijf waar de bestanden ingelezen worden bvb
C:\COVAVEE\
Extentie: De extentie van het in te lezen bestand. Bvb: COV voor Covavee
Via de groene knop kunnen de specifieke instellingen van de veiling ingevuld worden. Er verschijnt
een scherm met 5 tabfolders. Deze worden standaard door het programma ingevuld. Nadat alle
gegevens ingevuld zijn mag er bevestigd worden.

2.2.

Slachthuisfacturen inlezen

Via e_mail of andere specifieke software van de veiling worden de veilingfacturen elektronisch op
de harde schijf van de PC geplaatst in een vooraf bepaalde map.
Bvb: C:\COVAVEE
Eénmaal het bestand in de map staat zoals ingesteld in de vorige rubriek kan het inlezen in CERES
gebeuren.
Na het oproepen van ‘Slachthuisfacturen inlezen’ wordt het bestand ontcijfert in een leesbare code.
Op dit scherm wordt per varken een lijn weergegeven met de gewichten, prijzen, slachtresultaten,
…
Vooraleer op ‘OK’

te klikken moeten mogelijks enkele aanpassingen gebeuren:

Aanpassingen in functie van de diersoort
Vanuit het slachthuis wordt de sexcode zo goed mogelijk ingevuld.
In volgende tabel wordt een verband gelegd tussen de sexcode van het slachthuis en de
diersoort in CERES.
Afkorting Sexcode
B Barg
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BI
BB
FB
FZ
MB
MZ
TB
TZ

Big
Binnenbeer
Fokbeer
Fokzeug
Mestbeer
Mestzeug
Testbeer
Testzeug

Vleesvarken kleiner dan 50 kg
Vleesvarken
Beer
Zeug
Vleesvarken
Vleesvarken
Opfokbeer
Opfokzeug

Bij het classificeren in het slachthuis kunnen er verwisselingen gebeuren tussen bvb een
mestzeug en een testzeug. In dit scherm zal de sexcode van een bepaald dier dus moeten
gewijzigd worden.
Bij een levering van enkel vleesvarkens zullen er meestal geen wijzigingen moeten gebeuren.
Worden er zeugen, beren, opfokzeugen en/of opfokberen meegeleverd dan zullen er wel
aanpassingen moeten gebeuren. Bij deze dieren moeten er immers bijkomende gegevens
ingevuld worden.
De dieren met sexcode verschillend van vleesvarkens staan bovenaan in de lijst zodat de te
wijzigen dieren zich voornamelijk bovenaan de lijst zullen bevinden.
Volgende aanpassingen zijn noodzakelijk:
Sexcode
Fokzeug
Fokbeer
Testzeug

Testbeer

Nodige aanpassingen
In de kolom ‘zeug’ het zeugnummer invullen
In de kolom ‘reden’ de uitvalreden invullen
In de kolom ‘beer’ het beernummer invullen
In de kolom ‘reden’ de uitvalreden invullen
In de kolom ‘tatoeage’ het tatoeagenummer invullen als er
gewerkt wordt met tatoeage. (Zie ‘instellingen zeugen’ –>
‘tatoeage’)
In de kolom ‘Stal/hok’ de overeenkomstige locatie van het
geleverde dier invullen
In de kolom ‘tatoeage’ het tatoeagenummer invullen als er
gewerkt wordt met tatoeage. (Zie ‘instellingen zeugen’ –>
‘tatoeage’)
In de kolom ‘Stal/hok’ de overeenkomstige locatie van het
geleverde dier invullen

In boven staand scherm zijn 2 zeugen en 2 opfokzeugen verkocht.
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Aanpassingen in functie van het klopnummer
Onder de rubriek ‘Algemeen – ‘Stallen, afdelingen en hokken’ –> ‘Vleesvarkens’ kan aan een
stal een klopnummer gekoppeld worden.
Aan de hand van dit klopnummer kan het programma de link leggen naar de juiste stal.
Soms zal de varkenshouder een aanpassing doen van het klopnummer met een bijkomende
letter of cijfer.
Met deze bijkomende letter of cijfer kunnen de varkens aangeduid worden die afstammen van
een bepaalde beer/zeug of die horen bij een bepaald ras.
Dit nieuwe (aangepaste) klopnummer zal uiteraard bij het inlezen van de slachthuisfactuur
niet herkend worden.
Om nu de juiste link te leggen moet er geklikt worden op het icoontje ‘Klopnummer’.
Er verschijnt een scherm waarop de stal met eventueel corresponderende vader, moeder
en/of ras van het aangepaste klopnummer kan ingevuld worden.

Na het bevestigen met ‘OK’
wordt bij elk varken met het corresponderende
aangepaste klopnummer de juiste informatie (stal, vader, moeder en/of ras) opgeslagen

Aanpassingen in functie van het factuurnummer
Wanneer verschillende facturen tegelijkertijd worden ingelezen kan per factuur een link
gelegd worden met het hok en/of ras en/of moeder en/of vader. Om nu de juiste link te
leggen moet er geklikt worden op het icoontje ‘Klopnummer’.
Wanneer men, zoals in onderstaand voorbeeld, aan factuurnummer A0201044 een specifiek
hok2 en een specifiek ras ‘Belgisch landvarken’ wil koppelen, dan selecteert men het juiste
factuurnummer uit de keuzelijst met het bijhorende hok en ras. Wanneer reeds een
klopnummer was ingevuld bij het inlezen van de factuur, zal men naast het factuurnummer
ook het klopnummer moeten invullen.
Na het bevestigen met ‘OK’
wordt bij elk varken met het corresponderende
factuurnummer de juiste informatie (stal, vader, moeder en/of ras) opgeslagen.
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Aanpassingen in functie van het stal/hoknummer
In geval van een verkoop uit een stal die in CERES NIET opgesplitst is in hokken zal (indien
het klopnummer bij ‘Algemeen’ –> ‘Stallen, afdelingen en hokken’ –> ‘Vleesvarkens’ ingevuld
is) het juiste stal en hoknummer ingevuld zijn bij elk varken.
Wordt er gewerkt tot op hokniveau dan moeten de vleesvarkens nog onderverdeeld worden
in hokken.
Hiervoor is de knop ‘Hok’
voorzien. Er opent een scherm waarop per hok kan
aangegeven worden hoeveel varkens er werden geleverd. Deze gegevens worden dan
overgenomen op het basisscherm. Opgelet, het totaal aantal dieren in de hokverdeling moet
overeenkomen met het totaal aantal dieren in de lijst.

Na het klikken op ‘OK’
worden de gehele slachthuisfactuur geregistreerd.
Naargelang het aantal diersoorten kunnen er meerdere registraties gebeuren, namelijk
Alle verkopen van vleesvarkens van een levering zijn terug te vinden bij verkoop
vleesvarkens.
Alle verkopen van opfokvarkens van een levering zijn terug te vinden bij verkoop van
opfokvarkens.
Alle verkopen van zeugen van een levering worden per zeug individueel geregistreerd.
Alle verkopen van beren van een levering worden per beer individueel geregistreerd.
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Vooraleer de slachthuisfactuur te registreren worden volgende controles uitgevoerd zodat in
CERES geen onvolledige registraties terecht komen.
De stallen en hokken die opgegeven zijn bij vleesvarkens en opfokvarkens moeten bestaan en
de stock mag niet onder nul gaan
Als de opfokvarkens opgevolgd worden met een tatoeagenummer moet bij elk opfokvarken
een tatoeagenummer ingevuld worden.
Bij elk zeug moet een zeugnummer en een uitvalreden staan.
Bij elke beer moet een beernummer/naam en een uitvalreden staan.
Voor bedrijven die de stallen onderverdelen in hokken moet de verdeling van het aantal
vleesvarkens/opfokvarkens per hok overeenkomen met het totaal aantal
vleesvarkens/opfokvarkens op de lijst.

3.

Voederfacturen
3.1.

•
•

•
•
•

Instellingen voederfacturen

Per leverancier moeten volgende gegevens ingevuld worden:
Naam ontwerp: dit is bijvoorbeeld de naam van de veevoederfirma
Conversie: om gegevens te kunnen inlezen moet het in te lezen bestand in het ASDAC formaat
staan. Sommige firma’s hebben geen bestand in ASDAC ter beschikking. Alvorens zo’n bestand te
kunnen inlezen moet Ceres eerst dit bestand converteren. Men zal hier moeten aangeven over
welke conversie het gaat. Indien er geen conversie moet gebeuren laat men dit veld blanco.
Plaats en naam van het bestand: dit is de locatie op de harde schijf en de naam van het
bestand dat door de veevoederfirma wordt opgestuurd
Klant/leverancier: dit is de naam van de veevoederfirma zoals gekend in het ceresprogramma.
We kiezen uit een lijst.
Soort: betreft het een voeder- of een veilingfactuur. In dit geval: een aankoop van een
voederfactuur.

Op het detailscherm worden nu alle mogelijke voeders die bij de betreffende persoon worden
aangekocht ingebracht, met volgende onderverdelingen per boekjaar:
• Code van de leverancier: dit is een nummer of een afkorting van het product zoals het
door de leverancier wordt meegeleverd. Dit nummer is vijf lang bv. 00305
• Subcode van de leverancier: dit is een nummer of een afkorting dat meer informatie geeft
over het product en is zes lang. Vb. gemedicineerd voeder krijgt een subcode 000016.
Werken met subcodes is niet verplicht. Wanneer een gemedicineerd voeder wordt ingelezen
zonder subcode wordt het echter wel beschouwd als een gewoon voeder.
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Soort: dit is de soort zoals het moet herkend worden in het ceresprogramma, in dit geval
een krachtvoeder.
Product/kost/inkomst: dit komt overeen met het product dat aangemaakt is onder
producten en kosten in het ceresprogramma. In dit geval bijv. varkensmeel, zeugenmeel, enz.
Bedrijfsplan: dit is de standaardbestemming (bedrijfsplan) van het desbetreffende product,
bijv. varkensmeel heeft als standaardbestemming ‘vleesvarkens’.
Verdeelgroep: dit is de standaardbestemming (verdeelgroep) van het desbetreffende
product. Dit zal minder frequent worden gebruikt, maar zou kunnen het geval zijn als een
bepaald product gebruikt wordt voor een volledige diergroep ‘Varkenshouderij’ of voor het
ingeven van kortingen.
Jaar: Het boekjaar waarvoor deze instelling van toepassing is. Dit wordt automatisch door de
computer ingevuld.

•
•
•
•

•

Bij de start van een nieuw boekjaar kunnen via de knop
voorgaande jaar overgenomen worden.

3.2.

de instellingen van het

Import facturen

Vooraleer de voederfacturen correct kunnen worden ingelezen moeten alle producten
(voeders) in de ‘Instellingen voederfacturen’ juist gecodeerd zijn (zie vorig punt). Dit moet
slechts éénmaal ingevuld worden en per boekjaar worden overgenomen.
De in te lezen facturen worden vervolgens via internet/e-mail overgehaald naar de harde schijf
in een vooraf ingestelde map (zie vorig punt; vb c:\masvcomm). Om te weten hoe dit geschiedt
neemt u best contact op met het betreffende toeleveringsbedrijf.
Inlezen van het factuurbestand in CERES
Bij het inlezen van een factuur kiezen we eerst welk soort factuur (welk toeleveringsbedrijf,
welke veiling). Uit een keuzelijst krijgen we die veilingen en/of toeleveringsbedrijven die in de
‘Instellingen import facturen’ aangemaakt zijn.
Tezelfdertijd verschijnt de vermoedelijke plaats van het in te lezen bestand zoals het werd
opgegeven in de instellingen. Dit kan hier ter plaatse gewijzigd worden. Eventueel kan hiervoor
gebruik gemaakt worden van

waarbij naar het juiste bestand gebladerd kan worden.

Na het klikken op <OK> worden de facturen ingelezen in een tijdelijk bestand.
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In dit bestand zien we reeds hoe de gegevens zullen ingelezen worden. Vul, mocht u dit nog
niet automatisch laten gebeuren, de stal en het stalcomplex in. (is niet verplicht, doch zeker
aan te raden!!). Indien de silo werd meegegeven door de voerderfabrikant kan dit automatisch
via de instellingen van de silo’s.
Normaal hebben alle velden nu een witte achtergrond.

Indien er rode lijnen verschijnen op het scherm is het registreren van gegevens onmogelijk; de
instellingen moeten eerst vervolledigd worden. Er zijn een drietal mogelijke oorzaken:
- nog niet alle producten zijn (correct) gecodeerd. Ga hiervoor naar instellingen import
facturen en vul aan met het ontbrekende product/voeder.
-de vlm-diersoort ontbreekt. Aan elke voeder moet een vlm-diersoort gegeven worden. U
kan een ontbrekende vlm-diersoort aanvullen door te gaan naar ‘producten’ 
‘producten’, te dubbelklikken op het voedermiddel en de bij kenmerken de vlm-diersoort
in te vullen.
- het P en Re gehalte ontbreekt. Neem hiervoor contact op met desbetreffende
voederleverancier.
Door te klikken op het icoontje
aangevuld moeten worden.

4.

kan nagegaan worden welke instellingen verbeterd of

Koppeling voederautomaten

Vanuit het Ceresprogramma kan het zeugenbestand in de voederautomaat aangepast worden. Nieuwe
zeugen worden toegevoegd, de status van elke zeug (gedekt, geworpen, gespeend, …) wordt aangepast,
verkochte zeugen worden geschrapt en de zeug kan in de juiste voedergroep geplaatst worden.
De rantsoenberekening gebeurt in de recente systemen in de software van de voederautomaat. In
sommige oudere systemen gebeurt de rantsoenberekening in Ceres. Gezien deze systemen niet meer
geïnstalleerd worden wordt de rantsoenberekening niet meer opgenomen in deze handleiding.
In het scherm ‘Toekennen transpondernummers’ kunnen aan alle aanwezige zeugen volgende nummers
toegekend worden:
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-

Stationnummer: Is enkel belangrijk indien de zeugen slechts aan een bepaald station mogen
gevoederd worden. Meestal kan deze zeug aan om het even welk station gevoederd worden.
Standaard vullen we hier 1 in.

-

Zeugnummerautomaat: Het zeugnummer dat gebruikt wordt in het voederstation. Dit zal in
principe hetzelfde zijn als het nummer in Ceres maar het moet wel numeriek zijn. Dus kunnen
er geen letters of achtervoegsel gebruikt worden. Een zeug in Ceres met het nummer 045W/07
zal bijvoorbeeld als automaatnummer 45 hebben.

-

Transpondernummer: Het nummer van de zender die de zeug draagt.

Ceres kan met 2 voederautomaten een koppeling maken. Elk systeem heeft een verschillende connectie.
Telkens wordt een voorscherm gegeven waarin enkele instellingen kunnen gebeuren, nadien volgt een
overzichtsscherm getoond waarop alle zeugen getoond worden met hun gegevens zoals ze zullen
doorgestuurd worden. OP dit laatste scherm kunnen nog aanpassingen gebeuren vooraleer de koppeling
wordt uitgevoerd.

4.1.

Nedap – Porcode

Op het voorscherm kunnen diverse instellingen gebeuren waardoor op het volgend overzichtsscherm de
meeste instellingen bij de zeugen reeds goed staan om door te sturen.

Op het overzichtscherm kunnen volgende instellingen per zeug aangepast worden, voor zover dit nog niet
gedaan was via het voorscherm:
- Transpondernummer:
- Stationnummer
- Zeugnummerautomaat
- Productiegroep: In de het Nedap-Porcode systeem behoort elke zeug tot een voedergroep. Aan
elke voedergroep is een voedercurve gekoppeld. Zorg er dus voor dat de zeugen in de juiste
productiegroep geplaatst worden.
- Voeden: Ja  De zeug krijgt toegang tot de automaat // Nee  De zeug krijgt geen toegang tot
de automaat.
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Na klikken op <OK> wordt de koppeling gemaakt met het programma ‘PORCWIN 500’ die op dezelfde PC
moet geïnstalleerd zijn. De koppeling is te volgen in de VC3-server. Na het uitvoeren van de koppeling
kan het nog eventjes duren vooraleer alle dieren in de VC3-server verwerkt zijn, tot dan moet je wachten
vooraleer de recentste gegevens terug te vinden zijn in het programma van Porcode.

4.2.

Mannebeck

Op het voorscherm kunnen diverse instellingen gebeuren waardoor op het volgend overzichtsscherm de
meeste instellingen bij de zeugen reeds goed staan om door te sturen.
De standaard plaats van het koppelingsbestand is C:\Program files\Milan\Adis Transfer\Sauenplaner
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Op het overzichtscherm kunnen volgende instellingen per zeug aangepast worden, voor zover dit nog niet
gedaan was via het voorscherm:
- Transpondernummer:
- Stationnummer
- Zeugnummerautomaat
- Status: Er kan gekozen worden tussen wachtstal, kraamstal of dekcentrum
- Type: Volgens de types in het programma van Mannebeck kan er een type gekozen worden. Deze
types bepalen de voedercurve die zal gekozen worden.
- Doorsturen  Indien een vinkje geplaatst wordt zal de status en het type doorgestuurd worden.
De toestand van de zeug (dekking, worp, speengegevens of uit bedrijf) worden altijd
doorgestuurd naar de automaat. Indien geen vinkje geplaatst wordt zal de bestaande status en
Type behouden blijven in de software van Mannebeck.

Na klikken op <OK> wordt de koppeling gemaakt met het programma ‘Pigmaster’ van Mannebeck.
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