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PROVMJÖLKNINGAR 

Från och med 1.1.2015 sköts inmatning av 
provmjölkningar via ProAgria Österbottens Svenska 
Lantbrukssällskap. Lantbrukets datacentral matar inte 

 längre in provmjölkningarna från början av år 2015. 

Er gårds provmjölkningar kommer att matas in av vår 
 kontaktperson & mjölkgårdsrådgivare

 Monica Nygård

 Handelsesplanaden 16 D, 

 65100 Vasa

 Tel. 050-566 3191

 monica.nygard@proagria.fi

  

Resultat av provmjölkningarna kan sändas med e-post, 
fax, skanner, vanlig post eller även med telefonen 

 (t.ex. ta foto på dokumentet). 
 

Robotgårdarnas provmjölkningar sköts som tidigare av 
gårdens rådgivare! 
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 SUMMAMJÖLK BLIR 24h MJÖLK
 
Robotgårdar har hittills haft summamjölk, men fr.o.m. 
1.1. 2015 räknas produktionen som 24 h:s produktion. 
Robotgården kan fritt välja provmjölkningsdag, men 
man måste meddela rådgivaren hur ofta man 
provmjölkar och tar prov. Våra rådgivare kommer att 

 diskutera det här på alla gårdar.
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PRODUKTIONSKONTROLL 
Ett nytt reglemente för produktionskontrollen delas ut 
till alla gårdar som hör till produktionskontrollen. Ni 
har nästa år fler möjligheter att välja provmjölknings- 

 och provtagningsdagar än tidigare. 

Kontakta våra rådgivare och diskutera vidare det bästa 
 alternativet för Er gård!
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STRECKKODSBURKAR 
 
Streckkodsburkar har redan tagits i bruk och våra 
rådgivare hjälper gärna till att komma i gång med 
inmatningen på Er gård!  
Ta kontakt med våra streckkodsexperter Ingeborg 

 Nordberg och Jessika Eklund och diskutera vidare!
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 PRODUKTIONSSTYRNING
 

Boka våra rådgivare för ett målsättningsbesök!  

Vi diskuterar företagets målsättningar, bekantar oss 
med ladugården samt de resultat och nyckeltal vi har 

 tillgång till. 

 Vi hjälper Er att styra produktionen mot era mål!
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 UTFODRINGSPAKET
 
Har Ni koll på om er utfodring 
har lyckats och är effektiv? 
Behöver utfodringen och 
produktionen trimmas? Vi 
erbjuder Er gård kunniga 
rådgivare och olika 
Utfodringspaket. Verktyg för 
utfodringsplanering och uppföljning av utfodring ingår 
i paketen. 

 

 

VALLPAKET 
 
Har Ni koll på hur mycket ensilage era 

 åkrar producerar? 
Skulle ni vilja få ett större utbyte ur 
vallodlingen? Vill Ni utveckla vallarnas 

 sammansättning? 
 Vi erbjuder er gård kunniga 

 rådgivare och olika Vallpaket. 
 I paketen ingår rådgivning och 

 fältbesök.  
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VÅRA HUSDJURSRÅDGIVARE! 
 

    
Johanna Lakso      Ingeborg Nordberg   Magnus Blässar     Monica Nygård 
Sektoransvarig               Mjölkgårdsrådgivare        Mjölkgårdsrådgivare        Mjölkgårdsrådgivare 
Mjölkgårdsrådgivare       
 

Tel. 050-550 1574         050-527 4189         050-432 3970            050-566 3191 
 
 
 
 

   
Jessika Eklund      Tanja Gammelgård   Madelene Lindqvist 
Mjölkgårdsrådgivare      Mjölkgårdsrådgivare         Mjölkgårdsrådgivare 
 

Tel. 050-595 4906     050-412 2168           050-436 5847 
 

E-postadress: fornamn.efternamn@proagria.fi 
www.lantbrukssallskapet.fi  

mailto:fornamn.efternamn@proagria.fi
http://www.lantbrukssallskapet.fi/

