Korrekt inmatning för Dairyplan > 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 Dairyplan, 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 Dairyplan
1c. Korrekt SE-nummer
1d. Rapportera tillfälligt ute/tillfälligt inne

2. Registreringar
2a. Registrera djurdata/skapa nytt djur
2b. Registrera kalvning
2c. Registrera inseminering
2d. Registrera avels-/semintjur
2e. Registrera dräktighetsundersökning

3. Rapportering
3a. Utrapportering till slakt

*** 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 Dairyplan
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-

1d. Rapportering tillfälligt inne/tillfälligt ute
När Du ska rapportera djur som tillfälligt ute eller tillfälligt inne – Rapportera INTE detta i din
Dairyplan, 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

2. Registreringar
2a. Skriva in Djurdata/Skapa nytt djur
När du ska registrera ett nytt djur så går man in på DPMenue> Djurdata> Skriv in.

Den första rutan som dyker upp kallas Nya Djurdata. Här skriver du in löpnr till
vänster, och SE-nummer så som de visas på bilden (med SE först), 6-siffrigt
besättningsnummer, bindestreck, 4-siffrigt löpnr. Exempel: SE- 012345-0500
Klicka i rutan ”Starta DPSingle när du är färdig”. Kontrollsiffran skrivs in i nästa ruta.

Följande bild visar rutan i DPSingle. Klicka på fliken Identitet för att fylla i kontrollsiffran i
”Extra djurnummer”. Klicka sedan på fliken Härstamning för att fylla i kön och raskod.
W = Kviga/Ko M= tjur

2b. Registrera kalvning
Gå in på DPMenue> Kalvning

Då öppnas den här rutan. Skriv in moderns nummer > ENTER> ny inskrivning. Sedan datum
& tid. Tidpunkten är det klockslag som råmjölk-separationen räknas ifrån. Välj
kalvningsförlopp och sedan OK-Spara.

Då öppnas en ruta där man kan fylla i detaljerna för kalven. SE-012345-0501. Klicka sedan på
Kalvdata så kan man registrera kontrollsiffran.

Registrera kontrollsiffran under Identitet> Extra djurnummer. Sedan OK.

2c. Registrera Inseminering
Gå in på DPMenue> Insemination

Skriv in kons nummer> ENTER> Ny inskrivning
•
•
•

Fyll i brunststyrka 0-5 vid Kod
Fyll sedan i ditt tjänstemanna-nummer under Signatur
Välj Tjur vid Avelstjur, och skriv op-numret vid ”2: a kommentar”
Brunststyrka 0-5
0= Uppgift saknas
1= Mycket svaga
2= Svaga
3= Tydliga
4= Starka
5= Mycket starka

Sedan OK- Spara

2d. Registrera avels-/semintjur

Gå in på DPMenue> Djurdata> Tjurförvaltning> Skriva in tjur

Ska man registrera en semintjur räcker det att man anger Namn och Seminidentitet.
Är det en avelstjur för fribetäckning fyller du även i stamboksnummer och IDnummer. ID-nummer = SE-nummer SE-012345-5432

2e. Registrera dräktighetsundersökning
Om du dräktighetsundersöker själv, knyt undersökningen då till ditt eget
tjänstemannanummer. Om du har en husdjurtekniker eller veterinär så kommer denna
själv rapportera in dräktigheterna. Du får gära skapa användare knutna till deras
tjänstemannanummer också, men det är valfritt.

3. Rapportering
3.a Utrapportering
Gå in på DPMenue> Djurdata> Radera

Klicka på Urval för att välja individ.
*VIKTIGT* Klicka sedan i ”Spara alla data av det borttagna djuret. (Djuret blir inaktivt)
Sedan fyll i Utgången anledning. Här används koderna som även används på CDB Internet.
Fyll sedan i SE-numret för destinationen vid ”Köpare”. Sedan Ja- Inaktivera.

Koderna vid utrapportering är följande:
02 - Nedsatt fruktsamhet

14 - Lynnesfel

04 - Mastit

15 - Olycksfall

05 - Spenskada

16 - Foderleda/ acetonemi

06 - Förlossningssvårighet

17 - Annan sjukdom

07 - Kalvningsförlamning

18 - Svårmjölkad, exteriör

08 - Klövsjukdom

19 - Svårmjölkad, nedsläpp

09 - Benlidande

31 - Missbildn. I spenar/ juver

11 - Kastning

34 - BVD Kroniskt infekterad

12 - Hög ålder

35 - Hög cellhalt

13 - Låg avkastning

50 - Övrig utgångsorsak

Såhär ser DP Single ut när djuret är inaktivt/raderat.

