Hälsopaket Mjölk

Med gemensamma
krafter åt samma håll
Hälsopaket Mjölk (HPM) visar på mjölkföretagets möjligheter inom förebyggande djurhälsovård och ger positiva resultat på både djurvälfärd och lönsamhet.
Hälsopaket Mjölk är en analys av mjölkgårdens djurhållning inför planläggningen av det
kommande årets djurhälsoarbete. Målet är en störningsfri djurhållning.
Hälsopaket Mjölk har i upprepade obeoende marknadsanalyser fått över 9 poäng av 10
möjliga från mjölkföretag som utnyttjat tjänsten.

Hälsopaket Mjölk för bättre
Hälsopaket Mjölk visar vad förebyggande djurhälsovård betyder för
djurvälfärd och ekonomi. Mjölkföretaget tar steget från akutsjukvårdens snabba och oplanerade insatser till ett samlat grepp om
helheten.

het

Förutsättningarna för Hälsopaket Mjölk är att det finns motivation och förväntningar hos
mjölkföretagets ägare och medarbetare.
Hälsopaket Mjölk består av en grundtjänst där vissa delar alltid ingår. Därutöver erbjuds
tilläggstjänster, som kan användas för att ännu bättre möta behoven på varje enskild gård.
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Tillval

I ett första steg tittar
en HPM-veterinär
på gårdens Signaler
Djurvälfärd. Det är en sammanställning av 24 olika
nyckeltal i kokontrollen med
stark koppling till djurvälfärd
och lönsamhet.
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Nästa steg är ett
HPM Gårdsbesök där
veterinären använder
sig av ett antal checklistor
och systematiska djurbedömningar.
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• Signaler Djurvälfärd
• Djurhälsokostnader
• Kor kring kalvning

• Djurbedömning
• Stallresurser och miljö
• Foderhantering

• Nyinfektionsanalys
• Bakterierodlingar och
PCR-analyser
• Djurförsörjning
• Nyckeltal Avel

• Fråga Kon
• Checklista nykalvade kor
• Dynamisk Mjölkningsstudie (VaDia)

djurvälfärd och lönsamhet
Under de efterföljande 6-12 månaderna
arbetar sedan gården
i enlighet med en HPM
Hälsoplan. Ett hjälpmedel
under genomförandet är
FOKUS-kurserna, som förmedlar ny vardagsnära kunskap till arbetslaget.
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Det samlade materialet utgör sedan underlaget för gårdens
HPM Hälsoprofil, som presenteras av veterinären på
ett HPM Gårdsråd där både
ägare och anställda medverkar. Gårdsrådets mål är att
komma överens om en HPM
Hälsoplan där åtgärderna
beskrivs i klartext med mål,
klardatum och ansvarig.
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• HPM Hälsoprofil
• HPM Gårdsråd
• HPM Hälsoplan

Uppföljning av insatserna under året
sker genom att en
uppdaterad HPM Hälsoprofil
presenteras vid ett nytt HPM
Gårdsråd.
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• HPM Hälsoprofil
• HPM Gårdsråd

•
•
•
•

Riskdjursövervakning
Fruktsamhetsservice
Individjuver/Klara Ko
FOKUS-kurser

• Fråga Kon
• Nyinfektionsanalys
• Dynamisk Mjölkningsstudie (VaDia)

Tjänster som samverkar med
Hälsopaket Mjölk
FOKUS-kurser

Signaler djurvälfärd

FOKUS-kurser är till för att kompetensutveckla mjölkföretagarna och deras personal och stödja införandet av bättre arbetsrutiner.

Signaler Djurvälfärd ger mjölkföretaget underlag för att prioritera arbetet på gården.

Fråga Kon
Fråga Kon ger en rättvisande helhetsbild av
djurvälfärden på en mjölkgård.
Observationerna genomförs under ett två
till tre timmars gårdsbesök av särskilt utbildade djurbedömare. Resultatet kan jämföras med andra besättningar som utnyttjat
tjänsten.

Bakterieodlingar och
PCR Mastitanalyser
Odlingar på juverdelsprover som sker på
vissa utvalda laboratorier lagras automatiskt i kokontrollen.
Det är också möjligt att med PCR-teknik
identifiera DNA från smittsamma juverbakterier på vanliga kokontrollprover eller
serviceprover.

Klövhälsan
Besättningar som låter klövvårdare registrera diagnoser som upptäcks vid klövverkningen får snabb återrapportering via en
webbtjänst.

Dynamisk Mjölkningsstudie
(VaDia)

Med Dynamisk Mjölkningsstudie (VaDia)
dokumenteras vakuumnivån under spenspets liksom mjölkningsteknikens effekt på
maskintider, mjölkflöden och avtagarnivåer.
Dynamisk mjölkningsstudie säkrar att mjölkanläggningen fungerar korrekt och ger ett
opartiskt beslutsunderlag för att utforma
bästa tänkbara mjölkningsrutiner. Tjänsten
kan även utnyttjas vid funktionskontroll av
mjölkrobotar.

Nyckeltal Avel
I Nyckeltal Avel visas en sammanställning
över besättningens NTM och delindex jämförda med landets rasmedeltal.

Ring våra Hälsopaket Mjölk specialister redan idag!

0325-61 86 00
www.radgivarna.nu

010-471 00 00
www.vxa.se

0415-195 00
www.skanesemin.se
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En FOKUS-kurs genomförs under en halvdag, oftast på den egna gården. Utbildningen innefattar såväl en kort föreläsning
som diskussioner och praktiska övningar.
Kunskapen är användbar redan i nästa dags
arbete.

Rapporten baseras på nyckeltal från Kokontrollen med koppling till både djurvälfärd
och lönsamhet.

