
 

 

 

NYHED         WEIGHTLOG 
 

Vi har i denne weekend, opdateret Jeres software til version 2.1, som indeholder 2 væsentlige nyheder: 

1)  Under menupunktet Enkelt dyr, er der nu kommet en lille prik i enten grøn, gul eller rød. 
Farven fortæller, hvor ofte dyret i de på gældende døgn har været oppe i vejecellen og dermed også 
hvor godt det egner sig til WeightLog.  Er farven gul eller rød, siger vores erfaringer os, at dyret 
muligvis kan være på vej til sygdom og bør overvåges – eventuelt skiftes til et andet dyr med hensyn 
til WeightLog vejningerne. 
 

2) Den store opdatering i version 2 (september 2018) betød en langt mere stabil vægtkurve på alle 
dyrene. Grunden er, at den nye algoritme fik frasorteret fejlvægte hvor dyret enten havde haft andre 
ting (foder, hvalpe mv) med i vægten eller kun var halvt på vej ind i vægten mv., langt bedre. 

Vi har nu så god en datamængde, at vi har kunnet forbedre den avancerede algoritme yderligere. 
Det betyder så også, at I nu bagud rettet vil se, at kurverne ikke ”hopper” på samme måde, når i 
sammen ligner 2018 med 2017 osv. 

Der ligger også en stor 3. nyhed og venter i kulissen:  Billede plots af det enkelte dyr – på den enkelte dag. 

På testniveau, kan din HG WeightLog servicemand (Rasmus 28290117 eller Michael 30808047) se dyrets 
aktivitet, som vedlagte billede og dermed give et indblik på dyrets adfærd over hele det pågældende døgn.  

Kom forbi LANDSSKIND og se det fremvist eller ring til Rasmus eller Michael for at få lavet et plot på et af 
dine evt. gule eller røde bure. 

 

Som hos mange andre farmere, bemærkes den markante vægt stigning der har været i 2018 – og som Jens 
Jørgen Madsen siger ”…..parringen går over al forventning, men vi skal også passe på vægtstigningen…” 

 


