Útmutató a Sertés ENAR 3644-es „Sertés fialás egyedi bejelentő és módosító lapja” képernyő kitöltéséhez
A képernyő a tenyészsertés fialások egyedi bejelentésére, valamint már regisztrált események módosítására és szükség szerint törlésére
szolgál. A tenyészet tartójának kell gondoskodnia a tenyészetében történt minden olyan tenyészsertés füljelzővel jelölt koca fialásának
bejelentéséről a 3643-as vagy 3644-es bizonylaton, amelyből élő malac született.
Csak tenyészsertés típusú füljelzővel jelölt állat fialását lehet bejelenteni, módosítani, vagy törölni.
Csak weben, ügyfélkapus bejelentkezést követően beadható bizonylat.
A képernyőn a kiemelten szedett rovatok kitöltése minden esetben kötelező. Webes űrlapon bejelentőnek nevezzük a meghatalmazót
vagy annak hiányában saját jogon való kitöltés esetén a bejelentkezett felhasználót.
1. A Tevékenység jelölőmező kitöltése kötelező. Egy bizonylaton egyféle tevékenység jelölhető be. Módosítást, törlést csak annak
a tenyészetnek a tartója (meghatalmazottja) jelenthet, ahol az eredeti esemény történt.
Az ’(1) Új bejelentés’ rovatot kell megjelölni fialás bejelentésekor.
A ’(2) Módosítás’ tevékenység kiválasztásával kell jelezni a már regisztrált fialás módosítását.
A ’(3) Törlés’ tevékenységet kell bejelölni már nyilvántartásba vett fialás törlésekor. Törlés tevékenységnél a Fialás adatai blokkot
üresen kell hagyni. Fialás nem törölhető, ha az abból származó élő malacok valamelyikét már tenyészsertés füljelzővel megjelölték.
Fialás módosítása, törlése esetén a Regisztrált fialás adatai blokkban meg kell adni a módosítandó fialás dátumát.
2. A Tenyészetkód mezőnél a lenyíló listából kell kiválasztani annak a tenyészetnek az azonosítóját, ahol a fialás történt. Csak olyan
tenyészetkódok jelennek meg, amihez a bejelentőnek jogosultsága van, tehát vagy tartója a tenyészetnek, vagy a tartó
meghatalmazottja. Kitöltése kötelező.
3. A Tartó neve mezőbe a rendszer megjeleníti a megadott tenyészet tartójának nevét ellenőrzés céljából.
4. A Koca ENAR száma mezőbe szükséges beírni annak a kocának a füljelzőszámát, amelyik fialását kívánják bejelenteni,
módosítani, vagy törölni. Kitöltése kötelező.
5. A Fialás regisztrált dátuma mezőt módosításnál és törlésnél kell kitölteni. Annak a regisztrált fialásnak a dátumát kell megadni,
amelyet módosítani, vagy törölni kívánnak.
6. A Fialás dátuma mezőt bejelentéskor kötelező kitölteni. Módosítás tevékenységnél csak akkor kerüljön bele adat, ha a regisztrált
fialás dátumát kell módosítani.
7. Termékenyítő kan ENAR száma mezőbe bejelentéskor a fialást megelőző eredményes termékenyítésben résztvevő termékenyítő
kan azonosítóját kell írni. Amennyiben a termékenyítés 2017.01.01 után történt, kitöltése kötelező. A termékenyítő kan azonosítója
csak tenyészsertés típusú lehet. Módosításnál csak akkor kel megadni a termékenyítő kan ENAR számát, ha a regisztrált adatot
módosítani kívánják.
8. Termékenyítés módja mezőben bejelentésnél a képernyőn felkínált termékenyítési módok közül kell kiválasztani a megfelelőt.
Módosításnál csak akkor kel megadni a termékenyítés módját, ha az a regisztrálttól eltér.
9. A Termékenyítés dátum mezőbe kell bejelentésnél a fialást megelőző eredményes termékenyítés dátumát megadni. Módosításnál
csak akkor kell kitölteni, ha a regisztrált adatot módosítani kívánják.
10. Az Élve született malacok száma mezőbe a fialásból származó élő malacok számát kell megadni bejelentéskor. Módosításnál
csak akkor kell kitölteni, ha a regisztrált adatot módosítani kívánják.
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