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Digitala tjänster för dagens lantbruk

Bild 1. Varje dag
ställs vi inför val-
situationer där vi
måste fatta ett beslut.

I ett lantbruksföretag fattas dagligen mängder av beslut – vissa av stor betydelse, andra
mindre viktiga. Grunden för att fatta bra beslut är bra information. Arbetet med att sam-
manställa informationen kan i dag underlättas väsentligt med de digitala verktyg för
informationshantering som finns. Exempel är dataprogram för produktionsplanering inom
växtodling och husdjursområdet, bokförings- och ekonomiprogram samt information på
Internet.

I denna skrift skildras grunden för beslutsfattande där datorn används som stöd, och
konkreta tips och råd ges.

Informationshantering och beslutsfattande

Beslutsvåndan – i livet...
Ibland upplever vi människor att vardagen
rinner över av allehanda bestyr som vi
bara inte kan strunta i. Barn och familj,
egen personlig utveckling, problem på job-
bet och kanske en bil som inte klarar be-
siktningen. Då är det viktigt att verkligen
tänka igenom vad som måste göras och
vad som kan vänta – med andra ord; att
välja.

Eftersom en stor del av livet går ut på
att välja mellan olika saker kan det vara
värt att fundera på hur valen går till – hur
vi fattar beslut. När jag kör bil måste jag
bestämma mig för vilken hastighet jag vill
hålla. När banken undrar om jag vill börja
betala räkningar via Internet måste jag be-
stämma mig. Jag kan också besluta mig för
att vänta med valet till ett senare tillfälle.

...och i lantbruksföretaget
För en företagsledare hänger hela företa-
gets framtid på de beslut som fattas och
strategierna som väljs. Särskilt viktigt blir
det när företaget är verksamt i en mogen
bransch utsatt för rationaliseringar och
växande enheter, vilket de traditionella
lantbruksföretagen idag upplever.

Rätt information A och O för
beslutsfattande
Den som i sitt företag lyckas fatta rätt be-
slut har goda förutsättningar att stå inför
en lönsam utveckling.

Svårigheten ligger i att lyckas fatta rätt
beslut. Ska företaget expandera? Ska ko-
besättningen utökas eller ska granngården
förvärvas? Ska produktionen ställas om till
ekologisk produktion eller ska verksamhe-
ten avvecklas? Stora beslut som inte är
enkla.

Även mindre, vardagliga beslut kan vara
svåra att ta. När är det mest optimalt att
spruta bekämpningsmedel och hur mycket?
Ska köttkornas foderstat ändras och när
ska slakten ske?

Basen för allt beslutsfattande är olika
typer av information, som inhämtas från
olika källor. Tidigare erfarenheter och do-
kumentation av tidigare resultat är viktiga
källor. Likaså rekommendationer från råd-

– informationssystem som stöd vid beslutsfattande
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Bild 2. En idag föråldrad teknik för informationshantering är användandet av brevduvor. Under Napoleonkriget hade
finansfamiljen Rotschild de bästa brevduvorna – det visste alla. Inför slaget i Waterloo var Londonbörsen mycket nervös. Vann
Napoleon skulle börsen falla. Alla väntade på hur Rotschild skulle agera, han skulle ju få veta utgången i Waterloo först.
Duvan kom och Rotschild började bedrövad sälja aktier till bottenpriser. Napoleon hade med andra ord vunnit och säljpanik
utbröt. Alla sålde. Och alla blev lurade. När börsen till slut insåg att Napoleon hade förlorat var det för sent. Rotschild hade
genom bulvaner köpt upp massor av aktier till låga priser. Han vann genom tillgången till sin överlägsna informationsteknik.

givare, vänner, grannar och försäljare. I
tidningar finns jämförelser och redogörel-
ser för hur andra driver sina företag. Me-
teorologiska rapporter kan fås via mobilte-
lefon. Från maskinringar kan information
fås när olika redskap och maskiner är till-
gängliga. Maskinförsäljare kan berätta om
reservdelar finns inne och levereranstid.

Information samlas alltså in och analyse-
ras. Det alternativ som utifrån analysen
verkar rätt blir vårt beslut.

Informationshantering – idag och i
morgon
Eftersom basen för beslutsfattande är infor-
mation så har stor möda lagts ned på att
hitta olika sätt att hantera information
snabbt och rationellt. Resultatet är olika
typer av informationshanteringsverktyg.

Forskning och teknisk utveckling har lett
till att vem som helst har tillgång till
mycket bra teknik för informationshan-
tering. Tekniken kan vara till stor hjälp för
beslutsfattande.

Idag kan jag ringa runt till maskin-
försäljare och höra vem som har en reserv-
del i lager och slipper åka
runt för att fråga. I mor-
gon kanske maskinen
själv, när den går sön-
der, föreslår olika al-
ternativ till hur den
kan lagas. Via
mobilnät och
Internet kan maski-
nen skicka ut infor-
mationsagenter som
tar reda på var reserv-
delar finns, vad de kos-
tar, eller om någon
granne har en del
att låna ut över
helgen. Inom lop-
pet av minuter kan

informationen om reservdelar vara samlad
och analyserad utifrån just ditt lantbruks-
företags förutsättningar. Vill du laga felet
själv kan en detaljerad manual skrivas ut
för just den trasiga delen. Vill du beställa
en reparatör kan tid bokats via maskinen.

Får du erbjudande om en ny traktor
skulle du enkelt kunna hitta andra som har
haft just den modellen och diskutera med
dem om vad den går för. Genom några
knapptryckningar kan du skicka över rele-
vanta ekonomiska data till din lantbruks-
rådgivare som kan hjälpa dig att analysera
de ekonomiska konsekvenserna av maski-
nen.

System för insamling och analys av
information – beslutsstödssystem
Det är inte tekniken som sätter gränserna
för dessa scenarier. Funktioner finns idag i
lite olika varianter av system för hantering
av information. Med ett samlingsnamn kal-
las dessa system för beslutsstödssystem.
System som samlar ihop och analyserar
information för att vara ett stöd vid be-
slutsfattande.

Frågan är vilka system som är rele-
vanta och hur mycket av all infor-
mation som det lönar sig att koppla
ihop. Det är vad forskning och ut-
veckling av beslutsstödssystem
handlar om.
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Bild 3. Det generella
arbetssättet vid
beslutsfattande –
faktainsamling, analys
och beslut. System som
samlar ihop och analyse-
rar information för att
vara ett stöd vid besluts-
fattande kallas besluts-
stödssystem.

Insamling Analys Beslut

Beslutsstödssystem för lantbruket

Sensorer för skördekartering
Forskningen sker idag i lite olika rikt-
ningar. En gren där JTI har varit aktiva i
flera år är på sensorsidan. Genom att
koppla ihop olika typer av elektroniska gi-
vare med system för datahantering kan
parametrar kontinuerligt mätas och använ-
das till att styra utrustning.

Exempel på detta är skördekartering där
en sensor, som placerats på tröskan, samlar
information om hur stor skörden är på
olika delar av en åker. Skördemängden kan
därefter analyseras i en PC. Dessa analyser
kan sedan kopplas till gödselspridaren för
att ge en extra giva gödsel på exakt de
platser där det behövs.

I ett examensarbete från 2000 om an-
vändning och inställningar till precisions-
odling hamnade Internet som informa-
tionskälla väl i nivå med att gå på utställ-
ningar (27 respektive 35 procent jämfört
med 87 procent för tidskrifter). Det är dock
inte ett representativt urval för alla lant-
bruksföretag, men det kan vara en finger-
visning om att digital nätbaserad informa-

tion är på väg att bli en mycket viktig in-
formationskälla.

Andra exempel är precisionsbevattning
av potatis. Genom att koppla ihop meteo-
rologiska data, höjddata och sensorer som
ser hur stort vattenbehovet är så kan
bevattningsramper styras för att ge en
optimal vattengiva på varje plats.

Managementsystem och sensorer i
mjölkproduktionen
Ett system som sammanfogar information
för att användas som beslutsstöd, exempel-
vis inom mjölkproduktionen, kallas
managementsystem. Redan idag finns
mycket information som kan användas för
kontroll och styrning av djurhälsa, mjölk-
kvalitet (mängd och sammansättning), ut-
fodring, ekonomi och avel/brunstläge.

Det som saknas till viss del är att få in-
formationen direkt, on-line, och att den
länkas samman. Om flera faktorer samlas
in och bearbetas tillsammans blir informa-
tionen säkrare.

Brunst, mastit och metaboliska störnin-
gar skulle säkrare kunna spåras med

managementsystem. I en stu-
die spårades 100 procent av
alla brunstiga kor genom att
mäta och analysera olika
parametrar som mjölkmängd,
mjölktemperatur, kondukti-
viteten i mjölken, aktivitet och
kraftfoderkonsumtion samt
dessa faktorers utveckling i
tiden.

Morgondagens teknik kan-
ske kan mäta hormonella för-
ändringar on-line hos kon.

Läs mer om sen-
sorer i JTI:s Tek-
nik för Lantbruket
nr 89  ”Sensor-
rika system på
gården”.

Information som ligger till grund för ett beslut om fånggrödor eller ej
• Fältspecifik information om jordart, tidigare grödor, dränering

• Företagsspecifik information om växtföljd, kapitaltillgång, tillgång till information

• Regionala förhållanden såsom väderförhållanden

• Producentens uppfattning om alternativens kostnad och nytta

• Producentens riskbenägenhet

• Hastigheten som andra producenter börjar använda fånggrödor
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Administrativa program
En annan gren är administrativa program-
varor där lantbruksföretagaren kan samla
information om sina djur, växtodling,
lammuppfödning, med mera. Mer avance-
rade program för växtodling ger möjlighe-
ten att synkronisera arbetet med en hand-
dator.

Genom att data är samlade digitalt,
istället för på papper, kan ombearbetning,
planering och beräkningar göras snabbt.
Det ger en god överblick över verksamhe-
ten, lite som gårdens cockpit där lantbru-
karen manövrerar sitt företag. Med god
planering och beslut i rätt tid blir färden
förhoppningsvis mjuk och behaglig.

Nedan följer exempel på beslutsstödssystem anpassade för lantbruket. Längst bak i dennaNedan följer exempel på beslutsstödssystem anpassade för lantbruket. Längst bak i dennaNedan följer exempel på beslutsstödssystem anpassade för lantbruket. Längst bak i dennaNedan följer exempel på beslutsstödssystem anpassade för lantbruket. Längst bak i dennaNedan följer exempel på beslutsstödssystem anpassade för lantbruket. Längst bak i denna
skrift, på sidorna 10-11 finns en längre sammanställning över några av de beslutsstödssystemskrift, på sidorna 10-11 finns en längre sammanställning över några av de beslutsstödssystemskrift, på sidorna 10-11 finns en längre sammanställning över några av de beslutsstödssystemskrift, på sidorna 10-11 finns en längre sammanställning över några av de beslutsstödssystemskrift, på sidorna 10-11 finns en längre sammanställning över några av de beslutsstödssystem
som finns på den svenska marknaden i dag.som finns på den svenska marknaden i dag.som finns på den svenska marknaden i dag.som finns på den svenska marknaden i dag.som finns på den svenska marknaden i dag.

Bild 4. DVTime är ett administrativt beslutsstödssystem
som registrerar arbetstid, kunder, produkter. Med utgångspunkt
från informationen som matas in producerar programmet
löneunderlag för anställda, fakturaunderlag för all legoverksam-
het, sprutjournaler för säkert växtskydd, servicejournaler på
maskiner och beslutsunderlag för framtida investeringar.

Bild 5. På JTI-webben finns länkarna till de
olika dataprogrammen (som finns i samman-
ställningen på sidan 10-11). Där finns också ett
diskussionsforum där du också utbyta tips med
andra datorprogramanvändare. Fyll också gärna
i JTI:s IT-enkät och påverka informations-
hanteringen på den framtida gården.



6

Bild 6. Enkel inmatning.
Inmatning av data i program
kan vara svårt och bli tråkigt.
Med innovativa lösningar kan de
som gör programmen komma
runt detta. I exempelvis Farm-
guard anger man dagens väder
genom att klicka på väder-
symboler.

Hur den digitala informationen kan nås

Tekniska plattformar
Uppgifter som är lagrade digitalt kan dist-
ribueras till olika tekniska plattformar. Hit-
tills har den typen av plattformsoberoende
verktyg varit komplicerade och dyra. Så
kommer det inte alltid vara. Med ny
programmeringsteknik blir det enklare och
billigare. Ett exempel på sån teknik är
Microsofts plattform Dotnet (.Net).

Exempel på tjänster som är tillgängliga
från många olika plattformar är bank-
tjänster och väderlekstjänster.

Persondatorer
Datoranvändningen i lantbruket ökar. I
dagsläget har 74 procent av alla lantbru-
kare tillgång till dator på gården.

60 procent har tillgång till Internet. Ge-
nerellt är det en otrolig ökning av till-
gången till Internet. 1997 hade endast 21
procent någon typ av uppkoppling.

I januari 2003 använde var tredje lant-
bruksföretagare Internet varje dag. Som
exempel kan nämnas att ATL:s webbplats
(www.atl.nu) hade över 100 000 besök per
månad under år 2002.

Var fjärde lantbrukare använder nätet
till elektronisk handel för beställning av
varor och 60 procent betalar sina räk-
ningar via Internet.

Utöver Internet används datorn främst
till bokförning och ekonomi, dessutom an-
vänder var tredje lantbrukare datorn för
produktionsplanering inom växtodlingsom-
rådet, medan 4 av 10 använder datorn till
planering inom husdjursområdet.

Bild 7. Lantbruks-
företagare använder
datorn i första hand
till bokföring och
ekonomi. För produk-
tionsplanering använde
var tredje lantbrukare
datorn inom växt-
odlingen medan 4 av 10
använde datorn inom
husdjursområdet.
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Handdatorer
Vanliga, stationära persondatorer är inte
alltid smidiga att arbeta med. Även en bär-
bar dator väger ett par kg och kräver plats
att ställas upp på. Dessutom tar de ofta
rätt lång tid att starta.

När man inte är på sitt kontor och vill
skriva ner några minnesanteckningar kan
det därför bli lite bökigt. Då måste man gå
tillbaka till kontoret. Eller så måste man
direkt hitta ett ställe att starta upp en bär-
bar dator på.

För de här situationerna har det utveck-
lats små handdatorer. Principen är att den
ska vara som en kombination av anteck-
ningsblock och dator. Apparaterna ryms
ofta lätt i fickan och startar på sekunden.

De uppgifter som samlas in i handdatorn
kan sedan föras över till en vanlig dator
för sammanställning och analys. Arbets-
gången kan då vara att verksamheten pla-
neras i den vanliga datorn på kontoret där
man har tillgång till pärmar, papper, tid-
ningar och alla tidigare uppgifter i datorn.
När planeringen är klar överförs arbets-
listor till handdatorn, som sedan kan bäras
med under dagens arbete. I handatorn ser
man vad man ska göra enligt sin plan och
man kan föra in vad man gör kombinerat
med små noteringar som är bra att komma
ihåg.

Idag finns speciella lantbruksprogram-
varor för växtodlingsplanering i hand-
datorversion. Därtill finns en uppsjö pro-
gram för arbetsplanering, tidsdokumen-
tation, koppling till GPS etc.

Mobiltelefonen
Från mobiltelefonen kan trådlösa nät-
tjänster nås varifrån som helst. Distributio-
nen kan ske på flera olika sätt: som tal-
svarstjänster, via sms, mms, wap eller gprs.
En talsvarstjänst nås genom att med
knapptryckningar lyssna på en syntetisk
röst som läser upp den eftersökta telefonen.
SMS är korta textmeddelanden som tas
emot av mobilen. Exempel på SMS-tjänster
är väderprognoser (SMHI:s Lantbruks-
väder) eller varningar från strulande
mjölkrobotar. MMS betyder Multimedia
Meddelande Service och är en utvecklad
form av SMS. Det kan användas till att
skicka bilder från de senaste mobilerna
med inbyggd kamera. Inte så dumt om
man vill beskriva hur någon reservdel ser
ut för någon man pratar med. MMS tekni-
ken är så ny att mer specifika tjänster sak-
nas.

Problemet med att nå information med
mobilen är dels att skärmen är så liten, dels
att hastigheten är låg. Med 3G-nät och nya
telefoner ska de problemen lösas.

Bild 8. Den stationära persondatorn kompletteras idag med både handdator och mobiltelefon så att man dels
kan lagra information, dels kan få tillgång till information, var man än befinner sig. Dagens mobiltelefoner, med kamera,
möjliggör också fotografering av exempelvis en reservdel som direkt kan sändas till en reservdelsleverantör.
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Inköpsråd

Bild 9. Frågorna
är många när
man ska köpa
dataprogram.
Försök även hitta
någon som
använder program-
met för att fråga
om deras erfaren-
het och åsikt om
programmet.

Kompabilitet?
Uppgraderingar?Support?

Pris?

Kurser?

Att rådgöra i inköpet av programvara är
inte lätt. Olika programpaket har ofta olika
funktioner vilket gör dem svåra att jäm-
föra. Generellt finns det dock ett par saker
som man bör tänkta igenom inför ett
programvaruköp.

• Den enskilt största investeringen ligger i
all den tid som man lägger på att mata
in uppgifter och göra analyser. Ett data-
programs värde stiger ju mer det an-
vänds. I ett växtodlingsprogram, efter
att flera års planerat brukande och resul-
tat har registrerats, är värdet av infor-
mationen stor och har kostat mycket mer
i arbetstid än inköpet. Vad händer om

Bild 10. Ju mer
information man
bygger på med i ett
dataprogram, desto mer
ökar programmets
värde. I värsta fall kan
allt jobb gå förlorat om
programvaruföretaget
lägger ned support och
slutar att uppgradera
programmet med nya
funktioner.

det plötsligt inte längre finns support att
få för programvaran? Då finns ingen
hjälp att få när det blir problem. I värsta
fall går allt jobb förlorat.

• Innan man tittar på priset ska man
tänka efter om man har förtroende för
produkten. Har man inte förtroende för
programmet är det med stor sannolikhet
en dålig affär även om programmet är
gratis. Fråga personer du litar på – kän-
ner de till de program du funderar på att
köpa?

• Vilka funktioner behövs? Tänk på de
program du redan använder; hur många
av dessa funktioner har du någonsin an-
vänt? Det är ingen idé att betala för
funktioner som man inte behöver.

• Att lära sig ett program själv tar mycket
tid och kan vara frustrerande. Kolla där-
för upp om det finns kurser att gå. Helst
ska det finnas både vanliga, traditionella
kurser och datorbaserade distanskurser
så att man själv kan välja om man åker
hemifrån för att delta i kursen eller om
man gör den hemma på gården.

• Finns support och vad kostar den?

• Räkna med kurskostnaden och kostna-
den för support när du jämför program-
varor.
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Kompabilitet
Det bästa för användarna vore om olika företags programvaror kunde använda samma format när data lagras. Då
skulle användaren kunna byta mellan olika program. Att ett program över överlägset idag behöver ju inte betyda att
det är bäst om fyra-fem år. Ska ett byte kunna ske i framtiden måste det vara möjligt att konvertera datamaterialet
utan större bekymmer.

Kravet på att kunna överföra data måste komma från användarna. Även om frågan kan anses liten idag när många är
nybörjare så blir frågan viktigare med tiden. Tiden som användaren då investerat kan vara värd betydande belopp
och användaren riskerar att bli inlåst i ett system. Kanske intressant för oseriösa dataföretag men en mardröm för
användaren.

På samma sätt är det med vissa grundläggande data som flera olika program använder sig av. På växtodlingsområdet
finns idag administrativa programpaket, bekämpningsmedelsprogram, miljörådgivningsprogram, EU-ansökningsprogram
och så vidare som alla kräver att gårdens skiften matas in, beskrivs och namnges. Det är onödigt arbete och kan und-
vikas med gemensamma standarder för hur den typen av data lagras. Kräv att få slippa dubbelinmatning – det finns
annat att lägga sin tid på.

• Basen för allt beslutsfattande är olika
former och typer av information. För att
kunna hantera informationen snabbt och
rationellt behövs olika verktyg för infor-
mationshantering, som analyserar infor-
mationen.

• System som samlar ihop och analyserar
information för att vara ett stöd vid be-
slutsfattande kallas beslutsstödssystem.

• Datateknikens överlägsenhet i att sor-
tera, lagra och behandla information gör
att mer och mer av all information lag-
ras digital form. Väl i digital form kan
informationen bearbetas för snabba ana-
lyser och distribueras på valfritt sätt.

• Idag finns speciella lantbruksprogram-
varor för växtodlingplanering, som kan
användas i en handdator, för att sedan
synkroniseras med PC:n. För handdatorn
finns även program för arbetsplanering,
tidsdokumentation, koppling till GPS,
med mera.

Sammanfattning

Saknar du något i denna JTI-informerar, har du hittat något fel eller är något inaktuellt? Mejla då till office@jti.slu.se
Länkarna på sidan 10–11 i denna skrift finns samlade, och uppdateras kontinuerligt, på JTI:s webbplats. Gå in på vår
webbplats: www.jti.slu.se och klicka dig vidare därifrån.

• Idagsläget använder lantbruksföretagare
datorn i första hand till bokföring och
ekonomi. För produktionsplanering
användevar tredje lantbrukare datorn
inom växtodlingen medan 4 av 10 an-
vände datorn inom husdjursområdet.

• Var tredje lantbruksföretagare använder
Internet varje dag (januari 2003).

• Vid inköp av dataprogram är det viktigt
att både ställa frågor till de som säljer
programmen samt till användare.

• JTI forskar kring beslutsstödssystem, för
lantbruket, där sensorer mäter och re-
gistrerar information. Exempelvis kan
avkastning mätas på fältet, för att sedan
matas in i en PC för analys. Analysen
kan sedan användas vid bevattning,
gödsling, etc.

På nästföljande sidor 10-11 finns en sammanställning över någraPå nästföljande sidor 10-11 finns en sammanställning över någraPå nästföljande sidor 10-11 finns en sammanställning över någraPå nästföljande sidor 10-11 finns en sammanställning över någraPå nästföljande sidor 10-11 finns en sammanställning över några
av dagens beslutsstödssystem anpassade till lantbruket.av dagens beslutsstödssystem anpassade till lantbruket.av dagens beslutsstödssystem anpassade till lantbruket.av dagens beslutsstödssystem anpassade till lantbruket.av dagens beslutsstödssystem anpassade till lantbruket.
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OMRÅDE NAMN/
PRODUCENT

WWW-ADRESS BESKRIVNING

Administration DVTime/ www.datavaxt.se
Data Växt AB

Administration NIB Maskinregister/ www.nib.se
NIB Programmering

Allmänt EFITA/ www.efita.net
EFITA

Allmänt LantbruksNet/ www.lantbruksnet.se
LantbruksNet Sverige AB

Djur Proteinomvandlaren/ www.sunfarm.se/lantbruk
Sunfarm software

Djur NIB Suggprogram/ www.nib.se
NIB Programmering

Djur NIB Journal/ www.nib.se
NIB Programmering

Djur NIB Foderstat/ www.nib.se
NIB programmering

Djur JB Stalljournal/ www.jbsystem.nu
Svensk Mjölk

Djur Solfoder/ www.sunfarm.se/lantbruk
Sunfarm Software

Djur Elitlamm/ www.elitlamm.com
Ekebacken Consulting

Djur IndividRAM/ www.kunskapsbonden.
Svensk Mjölk svenskmjolk.se/

Djur Pigwin/ www.qgenetics.com
Quality Genetics HB

Allmänt STANK/ www.sjv.se
Jordbruksverket Klicka på ”Växt, miljö

& vatten”, ”Växtnäring”

Djur DeLaval Alpro/ www.delaval.se
DeLaval

Program för hantering av arbetsuppgifter och
lagring av arbetstider för olika moment. Smidigt
när man är flera som arbetar på gården.

Register som håller ordning på maskinparken.

Ett stöd för växtnäringsrådgivning. Hjälper bl.a
till vid bedömning av växtnäringsbalansen på
djur- och växtgårdar. Se även Greppa
Näringens sida, www.greppa.nu

Europeisk organisation för användning av IT
inom lantbrukssektorn.

Länksamling för lantbruket.

Programvara för beräkning av AAT/PBV om man
bara känner till energiinnehållet och råprotein-
halten.

Register för smågrisproduktion.

Journalföring för nötkreatur.

Foderstatsberäkning. Finns i olika varianter för
nöt, häst och gris.

Stalljournal för nötkreatur som bygger på
Jordbruksverkets journal.

Beräkning av typfoder.

Databaserat kontrollsystem för kohantering,
utfodring, mjölkning och mjölkmätning. DeLaval
har även en generell webbtjänst för mjölkpro-
duktion: www.milkproduction.com

Nätbaserad hantering av data för lamm-
besättningar. Kan enkelt jämföra den egna pro-
duktionen med andras.

PC-program för mjölkproducenter.

Resultatuppföljningsprogram för smågris- och
slaktsvinsproduktion.
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OMRÅDE NAMN/
PRODUCENT

WWW-ADRESS BESKRIVNING

Djur Lundens koprogram/ www.lunden.st
Anders Holt, Lunden

Ekonomi Agronomics/
Agronomics AB www.agronomics.se
i samarbete med SLA

www.sjv.se
klicka på Stöd, bidrag &
mjölkkvoter

Djur PC Stalljournal/ www.kunskapsbonden.
Svensk Mjölk svenskmjolk.se/

Djur PC Ko-kontroll/ www.kunskapsbonden.
Svensk Mjölk svenskmjolk.se/

Djur KAP/ www.kunskapsbonden.
Svensk Mjölk svenskmjolk.se/

Djur Dairyplan DP5/ www.westfalia.com
Westfalia

Ekologisk Deveco/ www.deveco.se
Deveco produktion

Ekonomi Agriprim/ www.agriprim.se
Agriprim AB

Ekonomi, EU SAM Internet/
Jordbruksverket

Växtodling Skifteplan/ www.sundbladlk.se
Sundblads Lantbruks-
konsult AB

Växtodling Näsgård Markvägen/ www.areaplan.com
Areaplan AB

Växtodling NIB Växtodling/ www.nib.se
NIB Programmering

Växtodling Farmguard/ www.farmguard.com
Farmguard AB

Växtodling Farm Works/ www.farmworks.co.uk
Farm Works

Växtodlings- Data Växt-Gårds Plan/ www.datavaxt.se
planering Data Växt AB

Stalljournal.

Kokontroll med koppling till centrala djurdata-
basen.

Journalföring för nötköttsproduktion.

Driftplanering på mjölkgården.

Uppgiftshantering vid mjölkproduktion och
ungdjursuppfödning.

Hjälper till vid planeringen vid en omställning till
ekologisk produktion.

Marknadsinfo och priser.

Marknadsinformation och priser.

Stöd i arbetet att söka EU-pengar.

För planering av växtodling. Möjlighet till kart-
moduler och beräkning av maskinkostander.

För planering av växtodling. Med möjlighet till kart-
funktioner och ett system med en speciell anteck-
ningsbok att ta med i fält. Handdatorstöd.

Planeringsprogram för växtodling. Med kart-
funktioner.

Kunskapsprogram för bekämpningsmedel. Hjälper
till att hitta rätt dosering vid sprutning.

Växtodlingsplanering med koppling kartor och
arbetsplanering till handdator.

Erbjuder flera olika dataprogram för planering och
administration av växtodling. Har t.ex kartmodul
och möjlighet att arbeta med en handdator som
synkroniseras mot din PC.
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är ett industriforskningsinstitut som forskar,
utvecklar och informerar inom områdena
jordbruks- och miljöteknik . Vårt arbete ska ge dig
bättre beslutsunderlag, stärkt konkurrenskraft och
klokare hushållning med naturresurserna.

Vill du få fortlöpande information om aktuell
verksamhet och nya publikationer från JTI?

Varje vecka skickar vi ut aktuella webbnotiser om
aktuell forskning och utveckling, gå in på
www.jti.slu.se för att anmäla dig (tjänsten är
gratis). Nyhetsbrevet Axplock från JTI tar främst
upp ämnen som rör lantbruk och industri, kom-
mer ut tre gånger per år och är gratis.

Du kan också prenumerera på JTI-informerar,
som kortfattat beskriver ny teknik, nya rön och
nya metoder inom jordbruk och miljö.

Vill du fördjupa dig ytterligare finns JTI-rappor-
terna, som är vetenskapliga sammanställningar
över olika projekt.

JTI-rapporterna och JTI-informerar kan du be-
ställa som lösnummer från JTI eller hämta hem
gratis som pdf-filer från vår webbplats. Där hittar
du också aktuella prislistor m.m.

För trycksaksbeställningar, prenumerationsärenden
m.m., kontakta vår publikationstjänst (SLU Service
Publikationer):
tfn 018 - 67 11 00, fax 018 - 67 35 00
e-post: bestallning@jti.slu.se
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