Korrekt inmatning för Uniform- Agri Mjölk > CDB
För att ditt managementsystem ska kunna användas som underlag för automatisk
uppdatering gentemot CDB så är det viktigt att inmatningen blir så korrekt som möjligt ifrån
början. Skulle det bli några felaktigheter så kan du redigera dem direkt i din Uniform Agri, så
blir det uppdaterat vid nästa uppladdning. I denna lilla ”lathund” så ger vi bildexempel på
hur du ska registrera för att undvika felaktigheter.

1. **Viktig information inför CDB-uppkoppling**
1a. Registrera raser
1b. Lägg in tjurkalvar i din Uniform Agri
1c. Korrekt SE-nummer
1d. Rapportera tillfälligt ute/tillfälligt inne

2. Registreringar
2a. Registrera inseminering via dagliga aktiviteter
2aa. Registrera inseminering via djurkortet
2b. Registrera dräktighet genom gruppinmatning
2bb. Registrera dräktighet via dagliga aktiviteter
2c. Registrera kalvning via dagliga aktiviteter
2cc. Registrera kalvning via djurkortet
3. Rapportering
3a. Rapportera död/försäljning via dagliga aktiviteter
3aa. Rapportera död/försäljning via djurkortet

1

*** 1. Viktig information inför CDB-uppkoppling ***
1a. Registrera raser på samtliga djur i ditt gårdssystem
För att informationen som laddas upp i CDB ska bli korrekt så är det viktigt att alla djuren i
ditt gårdssystem är registrerade med rätt ras eller som korsning. Det är även viktigt att
skriva in ras i alla nyregistreringar av kalvar.

1b. Lägg in tjurkalvarna i din Uniform Agri
Glöm inte att registrera alla tjurkalvar om de ska rapporteras via ditt gårdssystem till CDB
(födsel, försäljning m.m.). Görs inte detta så måste informationen registreras direkt i CDB.

1c. Korrekt SE-nummer
Vänligen kontrollera att alla SE-nummer till dina djur i ditt gårdssystem är korrekta.
Korrekt inskrivning av SE-nummer: SE-012345-0818-1 (Programmet kan automatiskt lägga
till kontrollsiffran).

1d. Rapportering tillfälligt inne/tillfälligt ute
När Du ska rapportera djur som tillfälligt ute eller tillfälligt inne – Rapportera INTE detta i din
Uniform Agri, då det inte kommer att stämma i uppladdningen till CDB.
Vänligen ta kontakt med Jordbruksverket för de regler som gäller kring detta.
Rapportering tillfälligt inne/tillfälligt ute kan göras på Topcow.se
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2. Registreringar
Man kan registrera alla händelser i 1.1 Dagliga aktiviteter, eller via Djurkortet. I
detta bladet kommer vi visa hur man gör på både sätt, dock så är 1.1 Dagliga
Aktiviteter skapad för att vara en så effektiv händelseregistrering som möjligt. Den
enda händelsen man måste registrera via djurkortet är när man ändrar en ko´s status
till Utslagsko. Om något blir fel när du registrerar man alltid högerklicka på den
aktuella raden, och radera.
2a. Registrera inseminering i 1.1 Dagliga Aktiviteter.
Fyll i djurnumret, klicka på rutan under händelser, välj rätt datum, fyll sedan i inseminationstyp, tjur: namn + kod, op-nr och inseminörskod. Fyll i brunstregistrering bredvid ”orsak”
och i anmärkningar så kan ni notera antingen brunststyrka 0-5. Man kan även klicka på
”importera grupp” om man vill tex. registrera gruppvis fribetäckning etc.

Brunststyrka 0-5
0= uppgift saknas
1= Mycket svaga
2= Svaga
3= Tydliga
4= Starka
5= Mycket starka
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Om ni behöver registrera en ny inseminör så gör man de lättast genom att klicka på Inställningar (pil
på bild ovan) och klicka sedan på fliken Inseminering. Se bild nedan.

Klickar man på

sidan om ”seminörkod egeninseminering”så kan man skapa nya en inseminör

genom att klicka på
. Fyll i minst Namn och tjm.nr i rutan kallad ”gårdsnr.”. Välj även
operatör, förslagsvis så som det är ifyllt i bilden nedan.
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Om ni skulle behöva lägga till en ny tjur gör man det genom att klicka på
sedan på

bredvid Tjc/ kodnr och

i nästa ruta som dyker upp, se bild.

Fyll i minst Avelsdjursnummer, namn och Tjc/kodnr.
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2aa. Registrera seminering via djurkortet
Om man vill göra det på individnivå så söker man efter djuret man inseminerat i sökrutan
uppe till vänster för att komma in på djurkortet. Klicka sedan på fliken ”fortplantning>
”Ny”> ”Ny seminering”.
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Såhär ska de se ut när allting är korrekt ifyllt. Fyll i typ av seminering, tjur, DF- opnr.,
tjänstemannanummer, och brunststyrka 0-5 i anmärkningsrutan. Klickar man på knappen
som ser ut såhär
bredvid ”semintjur”- rutan eller ”tjänstemanna- nummer”- rutan så
kan man välja ifrån befintliga individer eller skapa nya.

*registrera tjur genom att klicka på
namn och tjc.kod.*

bredvid ”semintjur”, sedan på

. Fyll minst i avelstjur.nr,

Om man klickar på
så kommer den här rutan upp. Välj inseminör om den redan finns, eller klicka
på plustecknet för att skapa en ny.
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Här skapar du sedan en ny inseminör. Fyll minst i namn, och ditt tjänstemanna.nr i ”Gårds.nr”
rutan. Klicka i vilken typ av operatör, förslagsvis de som är i-klickade i bildexemplet.

8

2b. Registrera dräktighet i 1.1 Dagliga Aktiviteter.

I de allra flesta fall registrerar din husdjurstekniker eller veterinär dina dräktigheter till
jordbruksverket. Och det är endast om du själv dräktighetsundersöker dina djur som du behöver
ange ett tjästemanna-nummer när du registrerar dräktigheter. Nedan är ett bildexempel på hur du
registrerar dräktigheter i 1.1 Dagliga Aktiviteter.
Notera den gröna bocken ovanför den gröna pilen, när du matat in informationen i händelser och
trycker ENTER, Sedan fyll i Detaljer och tryck på ENTER igen, så är händelsen registrerad.
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2bb. Registrera dräktighetsundersökning genom gruppinmatning via 1.1 Dagliga
Aktiviteter.
Dagliga Aktiviteter> Importera grupp

I nästa ruta väljer man vilka djur som programmet ska selektera ifrån.
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Här visas djuren som passade in i kriterierna du valde i föregående ruta. Man kan söka i rutan för att
lättare hitta individer om där är många djur att välja ibland, klickar man på Omvänt val väljs samtliga
djur i listan.
*NOTERA* de djuren man väljer registreras med samma resultat. Så tips är vid tex.
Dräktighetsundersökning att man väljer alla med Dr+ först, sedan registrerar man Dr- etc.

I nästa ruta väljer man dräktighetsstatus.
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Efter man klickat avsluta så bearbetas de nya registreringarna, sedan dyker en liten ruta upp där
programmet frågar ”vill du lägga in nya dräktighetskontroller?”
Klickar man ”Ja” så kommer man tillbaka till selektionsrutan med alla djur som kan
dräktighetsundersökas, och man kan välja de djuren som fick en annan status. Klickar man ”Nej” så
stängs gruppinmatningen.
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2c. Registrera kalvning via 1.1 Dagliga Aktiviteter.
Fyll i kons namn, händelse, datum. Klicka sedan på lampan och välj bearbeta rad eller Tryck på
”ENTER”. Fyll sedan i detaljer för kalvningen. Tryck sedan på ”ENTER”.

Då dyker där upp en ny rad för kalven, och du kan fylla i detaljerna för kalven. Notera att det blir en
grön bock vid bearbetad rad, och en lysande lampa på den nya raden du håller på att skapa, dvs
kalven. När du fyller i SE-numret ska de stå med SE framför, 6 siffrigt besättningsnummer, 4 siffrigt
individnummer samt kontrollsiffra, såhär: SE-012345-0818-1. Om du inte har kontrollsiffran räknar
programmet ut den om du trycker ”ENTER” efter du fyllt i löpnumret, utan bindestreck efter, dvs: SE012345-0818> ”ENTER”
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När allt är färdig ifyllt så trycker du ”ENTER” igen. Grön bock betyder att raden är bearbetad,
annars kan du (efter att du kontrollerat att all info är korrekt) klicka på lampan och välja ”Bearbeta
rad”

Så att det ser ut såhär när allt är registrerat:

*Om du skulle skriva fel på en rad är det bara att trycka på ”ESC” på tangentbordet så
raderas hela händelsen

*Notera*
När man registrerar kalven så fyller man först i antal, sedan kön. Beroende på vilket kön man väljer
så är det olika förmarkerade alternativ i nästa rad man fyller i, dvs ” I besättning”. Om det är en
tjurkalv så är ”Nej” för-markerat, och om det är en kvigkalv så är ”Ja” för-markerat. Detta är för
att programmet ska tolka individen rätt. Registrera kalven med de förmarkerade alternativen. Om
du istället väljer ”I besättning> ”Ja” för en tjurkalv kommer han sparas med status ”avelstjur”.
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Det är även i denna rutan du registrerar en dödfödd kalv när du registrerar i 1.1 Dagliga
Aktiviteter.

Om du upptäcker ett fel efter att allt är registrerat, kan du antingen högerklicka på raden
och välj ”radera” eller gå då in på djurets djurkort. Välj rätt flik tex. ”allmänt” eller ”fortplantning”,
klicka sedan på redigera i det nedre vänsterhörnet.
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2cc. Registrera kalvning via djurkortet
Gå in kons djurkort och tryck på fliken för fortplantning. Tryck på Ny > Ny kalvning

Skriv in informationen om kalvningen > Tryck OK
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För att registrera kalv: I efterföljande ruta; tryck ”Ja”.
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Fyll i informationen om kalven i fliken ”Allmänt”, Löpnummer > Namn > CHR-nummer. CHRnummer (SE-nummer) ska fyllas i enligt bilden.
SE-XXXXXX-XXXX (Kontrollsiffra fylls i automatiskt)
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Vidare information om kalven kan fyllas in under flikarna ”Härstamningsdetaljer” och ”Extra”.
Säljs kalven vidare till förmedling så kan den registreras som ”Nyfödda Kalvar” – Om den föds
upp på gården kan den registreras som ”Slakttjurar”. Tryck sedan OK.

Om det skulle föddas en dödfödd kalv, så registrerar man det i samma ruta, men under fliken
”Extra” Man kan även fylla i härstamning om så önskas under ”Härstamningsdetaljer”.
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3. Rapportering

3a. Rapportera Död/försäljning via 1.1 Dagliga Aktiviteter.
Fyll i namn, händelse, datum. I detaljer fyller du i orsak och köpare/mottagare.

Klickar du på
bredvid ”Köpare” dyker den här rutan upp, klicka på
ny mottagare. Fyll i minst Namn och SE- nummer!

för att skapa en
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3aa. Rapportera död/försäljning via Djurkortet:
För att registrera ett utgånget djur via djurkortet går man in på fliken ”Förflyttningar”, klickar på ”Ny
> Ny död”. Fyll sedan i Datum, orsak och leverantör.
Om du behöver skapa en ny leverantör/mottagare, tryck på
nummer.

, lägg till minst namn och SE-

Fyll i enligt bild; Namn och gårdsnummer (SE-nummer).
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