Handleiding
Lammeren invoeren in DAS-Online
Het invoeren van lammeren in de dierregistratie begint, net als de geboorte van lammeren,
bij de dekking.
Waarom moet ik een dekking invoeren?
Het invoeren van een dekking moet niet, maar het maakt het wel makkelijker en
overzichtelijker voor zowel uzelf als de dieradministratie. Daarom heeft het de voorkeur om
een dekking op te geven wanneer u de ram bij de ooien doet.

Hoe voer ik een dekking in?
U dient eerst in te loggen in DAS-Online. Op het beginscherm zie u ‘nieuwe dekking’ staan,
hierop klikt u.

Vervolgens vult u de datum in waarop de ram bij de ooien is toegelaten. Via ‘selecteer ram’
worden alle levende rammen die bekend zijn bij de dierregistratie getoond. U dient de ram te
selecteren die u heeft ingezet ter dekking, uw eigen rammen kunt u eenvoudig vinden door
uw naam in te vullen in het vak ‘eigenaar’. Bij ‘selecteer ooien’ ziet u een overzicht van uw
ooien, hier selecteert u de ooien die bij de ram lopen.

Vervolgens klikt u op verder, waarna u een overzicht ziet welke u dient te controleren.
Kloppen de ingevoerde gegevens? Dan kunt u de dekking vastleggen via de oranje knop.

Hoe kan ik mijn dekkingen raadplegen?
Via ‘Mijn dekkingen’ in het hoofdscherm van DAS-Online kunt u de door u opgegeven
dekkingen raadplegen. U kunt een dekking wijzigen zolang er nog geen geboortes
voortkomend uit de dekking zijn aangemeld.

Hoe meld ik een geboorte aan?
In het beginscherm staat ‘melding geboorte’, hierop klikt u.

Vervolgens krijgt u de keuze om een geboorte aan te melden waarvoor u een dekking heeft
vastgelegd, of om een geboortemelding zonder dekking te doen. Het gemakkelijkste, zeker
wanneer het meerdere worpen betreft, is het melden van geboortes via een dekking.

Hoe meld ik een geboorte aan via een dekking?
Meldt u een geboorte via een dekking, dan hoeft u alleen de moeder van het lam te
selecteren.

Vervolgens kunt u lammeren invoeren. Als eerste vult u in het bovenste (algemene) deel van
het scherm de geboortedatum in. U kunt zelf kiezen of u de geboorte aan I&R wil doorgeven.
Kiest u hier voor ‘nee’ dat dient u de geboorte separaat te melden aan I&R!!
Vervolgens kunt u in het invuldeel ‘Lam 1’ de gegevens van het eerste lam invoeren. Het
oormerknummer dat u het lam heeft gegeven kunt u selecteren uit de lijst van alle
ongebruikte oormerken die volgens de administratie van I&R op uw naam staan. U dient de
naam van het lam op te geven, hierbij is uw stalnaam de ‘achternaam’. U dient de volledige
naam in het veld in te vullen, dus bijvoorbeeld ‘Piet van de Lege Wâlden’. Bij ‘geslacht’ geeft
u op of het een Man of Vrouw is, bij de ‘kleur’ geeft u de kleur van het dier op.
Wanneer de worp een meerling betreft kunt u via ‘voeg lam toe’ een extra lam toevoegen.
Hierbij verschijnt een extra invuldeel voor ‘Lam 2’.

Vervolgens kunt u via ‘verder’ de ingevoerde gegevens controleren en met de oranje knop
de melding vastleggen.

Hoe meld ik een geboorte aan zonder een dekking?
Meldt u een geboorte zonder dekking, dan dient u bij elke worp zowel de vader als moeder te
selecteren. Via ‘selecteer ram’ worden alle levende rammen die bekend zijn bij de
dierregistratie getoond. U dient de ram te selecteren die de vader van het lam is, uw eigen
rammen kunt u eenvoudig vinden door uw naam in te vullen in het vak ‘eigenaar’. Bij
‘selecteer ooien’ ziet u een overzicht van uw ooien, hier selecteert u de ooi die de moeder
van het lam is.

Vervolgens dient u de overige gegevens in te vullen. De instructie hiervoor is opgenomen
onder ‘hoe meld ik een geboorte aan via een dekking?’.

