Kuva ProAgria Keski-Pohjanmaa

Hur provmjölkar
du smidigt?
Till exempel genom att utnyttja ProAgrias tekniska
experter i mjölkproduktionsuppföljningen och den
nyaste tekniken vid tagning av mjölkproverna.
Om du så önskar kan du låta ProAgrias sakkunniga
sköta provtagningen delvis eller helt och hållet.
Då kan du själv koncentrera dig på att analysera
resultaten.
Provmjölkningen som utförs månatligen hjälper
dig att förbättra mjölklikviden och ger pålitlig
information till grund för ditt beslutsfattande.

Tag kontakt redan idag!
www.proagria.fi/tuotosseuranta

ProAgria Centralerna och ProAgria Centralernas Förbunds
ledningssystem har beviljats gruppcertifikat.

Så här har du nytta av pr
oduktionsuppföljningen
➜ du får verktyg för da
glig företagsledning
och på längre sikt, jämför
elsedata för
den egna och andra besät
tningar samt
arbetslistor
➜ kunniga experter stö
der i utveckling
och företagsledning
➜ information om utveck
ling av djurmaterialet
➜ kontroll över mjölkkva
liteten
➜ utfodringsplanering
och -uppföljning
enligt målsättningarna

Berättat av kunderna
”Utan produktionsuppföljn
ingen är det omöjligt att känna till kornas res
ultat. Avel och
utfodringsoptimering är pro
blematiskt utan
uppföljning. Dessutom under
lät
na det praktiska planeringsar tar arbetslistorbetet. Egentligen
lyckas ingenting utan produ
ktionsuppföljningen.”

Mjölkproduktionsuppföljningen ger
omfattande, aktuell och pålitlig information
Produktionsuppföljningens provmjölkning består av mätning
av mjölkmängd, tagning av mjölkprover och överföring av data
till databasen. Om du önskar avlastning i ditt arbete gällande
någon del av provmjölkningen, finns produktionsuppföljningens
tekniska tjänster till för Dig.
Det finns ett sortiment av tjänster för besättningar av alla storlekar och för alla mjölkningssystem. Med hjälp av de här tjänsterna får man enkelt besättningens uppgifter i nyttobruk.

Tekniska lösningar med färdigt kodade
streckkodsburkar ger möjligheter

För gårdar med mjölkningsstation
och rörmjölkning
Din hjälpreda vid lagring av information
är DataHandlern. Med den skickar du
behändigt besättningens mjölkningsdata.
Streckkodsdata kan du koppla ihop med
kons öronnummer med hjälp av EziScannern. Med den kan du också spara mjölkmängderna om du så önskar.
Om du utför provmjölkningarna själv är
en handskanner en ypperlig och förmånlig
lösning. Med hjälp av skannern kan du
para ihop provburken med kons öronnummer.

Den färdigt kodade streck
kodsburken är i
nyckelposition vid använ
dning av ny teknik.
Provburken har färdigt
en streckkod var vid
man inte behöver klistra
etiketter. Det går
snabbt och enkelt att ko
ppla ihop provburken
med kons öronnummer.
Konserveringsmedlet
finns i burken i löslig for
m så man behöver inte
längre använda tabletter
och medlet löser sig
lättare i mjölken.
I framtiden kommer de
t att vara möjligt att
beställa tilläggsprover,
bl.a. dräktighetstest,
för produktionsuppföljn
ingsprover som
levererats i streckkodsb
urk.

Elektronisk mjölkmätare* dvs. EMM är
ett utmärkt hjälpmedel för provmjölkning
såväl med rörmjölkning som mjölkstation.
Mätaren mäter mjölkmängden, tar lämplig
mängd prover samt kopplar ihop streckkoden med kons öronnummer. Dessutom får
du information om hur länge mjölkningen
av dina kor räcker och mjölkens flödeshastighet. Uppgifterna överförs dessutom
automatiskt till databasen.
* Kontrollera tillgången hos ditt lantbruks- eller
hushållningssällskap.

För gårdar med automatmjölkning
Vid provmjölkningen sparar du tid genom
att använda streckkodsburkar eftersom
du efter provmjölkningen med handskanner snabbt kan koppla ihop provburkens
data med kons öronnummer. Om du inte
ännu har en egen provtagningslåda kan
du hyra** en låda av ProAgria. Om du så
önskar kan du låta ProAgrias sakkunniga
sköta provtagningen delvis eller helt och
hållet varvid du själv får tid att koncentrera
dig på att analysera resultaten.
** Kontrollera tillgången hos ditt lantbruks- eller
hushållningssällskap.
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Se videoklipp på hur elektronisk mjölkmätning fungerar och
hur mjölkproverna tas med robot.

Blev du intresserad? Vi berättar gärna mera!

Tag kontakt redan idag! www.proagria.fi/tuotosseuranta
Jessika Eklund, ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap, tel 050 595 4906
Ingeborg Nordberg, ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap, tel 050 527 4189
Kerstin Lundberg, ProAgria Ålands Hushållningssällskap, tel (018) 329 644
Bodil Lindqvist, ProAgria Nylands Svenska Lantbrukssällskapens, tel 0400 550 553

