Toelichting op de Fok advies matrix
Met de fok advies matrix kan inzicht verkregen worden in de mate hoe een bok bij uw
geiten past wat betreft verwantschap.
Er kunnen meerdere bokken en geiten gekozen worden, en vervolgens is het resultaat een
schema met plussen en minnen.
De fok advies matrix bevindt zich in het onderdeel verslagen.

Met het vakje met de 3 puntjes kunt u bokken en geiten selecteren. Hier kunt u zoeken uit
uw eigen dieren, maar via (uitgebreid) zoeken ook andere dieren.
In de lijst met dieren, waaruit dieren geselecteerd moeten worden, is het mogelijk om
individuele dieren (tot een bepaald maximum) te selecteren door de regel van het dier aan
te klikken en de CTRL toets vast te houden, waarna een ander dier uit de getoonde lijst
geselecteerd kan worden. Er zijn een 2-tal technische beperkingen:
- Alleen de in de getoonde lijst getoonde dieren kunnen geselecteerd worden. Als er dieren
op een ander tabblad/andere pagina van de lijst staan die ook geselecteerd moeten worden,
moet dat in 2 of meerdere keren gedaan worden, waarbij je per tabblad/pagina de
betreffende dieren selecteert, terugkeert naar de fok advies matrix en daarna weer op de
knop met de 3 puntjes klikt om andere dieren te selecteren.
- Het selecteren van dieren kan alleen gedaan worden door naast tekst te klikken. Als met
de CTRL toets ingedrukt een regel van een dier geselecteerd wordt, waarbij er
bijvoorbeeld op het nummer van het dier geklikt wordt, dan opent de lijst met dieren in een
nieuw tabblad. Dit is standaard browser functionaliteit waar helaas niets aan gedaan kan
worden. Klik met de CTRL toets ingedrukt dus naast de tekst om een dier op te nemen in de
selectie.
Klik op “Selecteer Geiten”.

Nadat de bokken en geiten geselecteerd zijn, dan verschijnt de knop “Tonen fok advies
matrix”. Klik hierop.

Daarna is het afhankelijk van het aantal gekozen dieren, hoe lang het berekenen duurt. Na
enige tijd verschijnt de matrix, inclusief een toelichting. De getallen staan voor de
verwantschap tussen de bok en de geit. Een nakomeling zal dus de helft aan inteelt hebben.

Onder de matrix staat de volgende toelichting:
De bladzijde kan gekopieerd worden met behulp van Alt + Print
Screen, plakken in bijvoorbeeld kladblok of Word en
vervolgens afdrukken. Of, als men bekend bent is met Excel,
kan er geëxporteerd worden.
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Tip voor het selecteren van meerdere bokken (van verschillende eigenaren).
Plaats een teken bijvoorbeeld x in het tabblad persoonlijke opmerkingen van het dier.
Bij het selecteren van bokken, via uitgebreid zoeken, kan hierop gezocht worden.

