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Energiakorjattu maito (EKM) kertoo muutoksista ottamalla huomioon pitoisuudet. Eurokorjattu

uaisruokinta
on tasapainossa.
maito (€KM)
on oma mittarimme ja se ottaa lisäksi huomioon pitoisuuksien taloudellisen arvon.
siin.

Tuotostutka-raportissa seurataan
maitomäärien, pitoisuuksien
ja EKM-tuotoksen muutoksia.
lehmiä luokiteltuna lypsykauden eri
vaiheisiin ja kaikkien eri ryhmien
tuotostilanteita.
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tilan sijoittumista verrattuna muihin
Tuotostutka-tiloihin.
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Suuntaa kanssamme robottisi tuottama
lypsytieto kehittämään karjasi tuotosta ja
kasvattamaan maitotiliäsi.

T

uotostutka on lypsyrobottitiloille suunniteltu
palvelu, jossa asiantuntijat keräävät lypsy
robotin tuottaman tiedon ja koostavat niistä
helppolukuisen raportin tilan väen käyttöön.
Raportti auttaa tuottajaa säätämään lehmien
ruokintaa nopeasti ja tarkasti. Kumppanuus kasvat
taa maitotiliä ja edistää kaikkien tilalla elävien
hyvinvointia.
Liittymällä Tuotostutkaan tila saa yhden silmä
parin lisää tarkkailemaan karjan tuotosta, maidon
määrää ja pitoisuuksia, lypsyaktiivisuutta, ketoosija hapanpötsiriskejä sekä muita robotilta saatavia
tietoja.
Kaikki tieto käsitellään luottamuksellisesti.
Tiedot raportoidaan vain kyseessä olevalle asiakas
tilalle, ei kolmansille osapuolille. Lantmännen Agro
puolestaan hyödyntää kerättyä tietoa tuotekehitystä
varten.
Tuotostutka-lypsyrobottiseuranta on kaikille
maidontuottajille maksuton palvelu, ja siitä voi halu
tessaan erota milloin tahansa.

kausivaihtelua, kun dataa alkaa olla
kertyneenä.

Näin otat Tuotostutkan käyttöösi
• Lähetä sähköpostia osoitteeseen
tuotostutka@lantmannen.com
• Kerrothan samalla, mikä meijeri ja robotti
valmistaja on kyseessä, niin saat vastauksena
tarkemmat ohjeet.

Haluatko kuulla lisää?
Ota yhteyttä asiakkuusvastaavaasi tai
suoraan Tuotostutka-tiimin Eija Annolaan,
puh. 044 782 1326, tuotostutka@lantmannen.com

lantmannenagro.fi

