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Miten onnistumisia  
ja tsemppiä 
arjen tekemiseen? 
Ota meidät rinnalle tukemaan arjen tekemistäsi 
tuotannon ohjauksessa ja saat enemmän tulosta ja  
euroja. Yhdessä saamme tehoja irti tuotannostasi.

Arjen päätösten pohjana ovat tuotosseurannan  
tuottamat tiedot. Lupaamme lisää kannattavuutta  
arjen tekemisiä hienosäätämällä.

Lupaamme
➜	 Enemmän maitoa, enemmän euroja➜ Apua tuottojen etsimiseen ja 
 kustannusten karsintaan
➜ Kehityssuunnitelman avulla 
 suuntaa tekemiselle
➜ Tukea, tulosten seurantaa ja
 huolenpitoa
➜ Vähemmän huolia, apua byrokratian  pyörteisiin 
➜		Asiantuntijan tekemät karjahavainnot
Ennakoivuutta, tietojen ja tulosten tulkintasekä sujuvuutta arkeen

ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton  
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti. 

Tutustu uuteen Tuotannon ohjaus –palveluumme ja  
ota yhteyttä www.proagria.fi/tuotannonohjaus

Vinkki!
Tiedätkö jo Neljän sentin tsekkilistasta? Kysy ja ylläty!

Tuotosseuranta  + Tuotannon ohjaus  

          = Enemmän tuloksia ja hyötyjä



Mietitään yhdessä mm. näitä
Miten suuri ero on  karjasi parhaiden ja heikoimpien lehmien välillä?
Onko lehmämäärä tiloihisi sopiva?
Miten valita parhaimmat hiehot jatkoon?
Tiinehtyykö karjasi helposti?
Kuinka paljon lypsämästäsi maidosta  menee meijeriin?

Kysy lisää jo tänään! www.proagria.fi/tuotannonohjaus

Tuotannon ohjaus  
– Onnistumisia arjen tekemiseen 

Tuotannon ohjaus on uusi palvelumme, jonka muodostamme  
arkeesi sopivaksi ja jolla saavutat tuloksia. Teemme yhdessä  
kehityssuunnitelman, mietimme käytäntöön toteuttamisen  
keinot ja seuraamme tuloksia.

Yksilöllinen Tuotannon ohjaus –palvelumme tehdään vastaamaan  
tarpeitasi ja saat meiltä parhaan mahdollisen sparraajan,  
kannustajan ja keskustelukumppanin arkeesi.

Tutustu myös uudistuneeseen Tuotosseurantaan.  
Sen kautta saat luotettavat tiedot ja uusia palveluja tiedon keruuseen.  
www.proagria.fi/tuotosseuranta ja katso video

Näistä aineksista rakennamme palvelusi
- Karjan olosuhteiden ja terveyden parantaminen
   - utare- ja sorkkaterveys
   - hedelmällisyys
   - tarttuvat taudit
- Eläinten käsittely ja lehmäliikenteen sujuvuus 
   - lypsy, laidunnus ja muut siirrot
- Karjan uudistus ja hoitokäytännöt
- Työn sujuvuus ja tehokkuus
- Tuotannon ja talouden yhdistäminen ja tuotantosi tulos- 

kortin käyttäminen tuloksellisesti
- Raporttien tulkinta ja hyödyntäminen
   - kehityskohteiden määrittämisessä
   - päätöksenteossa
- Verkkopalvelun ja ohjelmien parempi hyödyntäminen opastuksen avulla

Tavoitteiden  
määritys
– tapaaminen

Yksilöllinen  
palvelu

Rinnalla  
tekemistä

Onnistumisia  
ja tuloksia

Lähdetään näin liikkelle

Katso tästä videot, miten elektroninen maidonmittaus toimii  
ja miten näytteet otetaan robotilta.
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	Yhteystiedot: ProAgria Pohjois-SavoAija HentiläTuotannon ohjauksen ja ruokinnan asiantuntijapuh. 043 825 4984, aija.hentila@proagria.fi


