Kuva Plugi Oy

Millainen
tulos
navetassasi
ammuu?
Sen saamme helposti selville Tulosanalyysillä.
Näet maidontuotantosi onnistumisen ja kehittämisen paikat ja saat
hyvän pohjan tuotantosi kehittämiseen.
Sijoitus maidontuotantosi tuloksen laskentaan ja analysointiin
kannattaa. Saat tuloksia taloudesta, vertailut muihin tiloihin
ja kehittämissuunnitelman parempiin tuloksiin pääsemiseksi.
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Suunnittele kanssamme kasvunpaikat.
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Tuloksista alkaa ketju parantamiseen!
Maidon ja tuotantopanosten hinnat vaihtelevat. Autamme sinua varmistamaan
tuloksen muuttuvissa olosuhteissa. Emme pelkästään kerro millaista tulosta
tilasi tuottaa tai millaiset ovat maitolitran kustannukset suhteessa siitä
saatavaan hintaan, vaan miten pääset parempaan tulokseen ja alhaisempiin
kustannuksiin. Maidontuotantosi tuottavuus on yhteinen tavoitteemme!

Toteuta

Mitä teen erilailla
kuin ennen
- Rehuntuotanto
Suunnittele
- Ruokinta
- Eläinaineksen
kehittäminen
- Eläinten terveys
- Talouden hallinta

Suunnittele
tuottavuus
paremmaksi

ja
Tartu tuloksiin
suunnitellaan
yhdessä
kasvunpaikat

Muutokset
- ruokinnassa
- rehuntuotannossa
- eläinten hoidossa
- talouden hoidossa

Tunnet tilasi
talouden

Tiedät miten
tulostasi parannat

Mittaa

Analysoi
- Tuotannon ja talouden yhteys
- Analysoi onnistumiset ja kasvun paikat

- Tulosanalyysistä
talouden tunnusluvut
- Rehun tuotantokustannukset
- Ruokintakustannukset
- Tuotosseuranta

Tulosanalyysi kertoo sinulle
-

miten hyvin tilasi tuottaa
taloutesi kehityssuunnan
paljonko maitolitran tuottaminen maksoi ja mistä kustannukset muodostuivat
mitkä olivat suurimmat menoerät
miltä näyttävät tilasi kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus
missä olet onnistunut ja missä ovat kasvun paikat
vertailutietoa muiden maidontuottajien tuloksista
miten parannat tulosta

Tulosanalyysin avulla etsimme kanssasi tärkeimmät kehittämisen paikat.

Hyödynnä lisäksi vahva tuotanto-osaamisemme!
Tulosanalyysin lisäpalveluna voimme laskea ja analysoida ruokintakustannukset sekä omien rehujen tuotantokustannukset. Saat syvällistä tietoa rehuntuotannon ja ruokinnan onnistumisesta sekä niiden vaikutuksesta
maidontuotannon talouteen. Tuotosseurannasta saat monipuoliset tuotannon ja eläinten terveyden tunnusluvut.
Yhdistämme eri laskelmien tulokset ja annamme vinkkejä tuotantosi parantamiseksi.
Tuotannon ja talouden yhtymäkohtien tarkastelusta saat tietoa
- rehuntuotannon, ruokinnan ja eläinten hoidon onnistumisesta
- maidontuotantosi tehokkuudesta ja tuottavuudesta
- vertailutietoa muiden maidontuottajien tuotannosta ja taloudesta
- tulostesi kehittymisestä viiden vuoden aikana
- apua ja pohjatietoa tavoitteiden asettamiseen ja johtamiseen
- maidontuotannon kehittämistoimet tuloksen parantamiseksi
Tiedämme, miten saat tiedon kasvamaan tuloksiksi. Asiantuntijamme suunnittelevat
yrityksellesi tuotantoa ja tulosta kasvattavan rehuntuotannon ja ruokinnan.

