
Hencol LiveStock Planner, LSP, förbättrar 

din lönsamhet, ökar din kontroll över produk-

tionen och gör din planering mer exakt. Du 

sparar tid samtidigt som du har full kontroll 

över din besättning. 

Genom att samla in data automatiskt från dina 

djur i sin naturliga miljö kan du själv följa och 

planera din produktion. Tjänsten är webbaserad.

ENKELT ATT ANVÄNDA – EXAKT INFORMATION

  Vikthantering

  Tillväxtprognos

  Slaktplanering

 Produktionsuppföljning

   Djuren väger sig själva i sin dagliga miljö vid  
 installerade vågstationer.

 Djurens stress minskas och du slipper  
 identifiera djur och notera vikter. Andra  
 data läggs in direkt i LSP – du slipper pap- 
 per och penna och får all information på  
 ett ställe, åtkomligt var du än är.

 Aktuell vikt och beräknad tillväxt räknas  
 ut automatiskt. 

 Preliminär slaktplanering sker via automa- 
 tisk beräkning. 

 Uppföljning och planering av produktion 
 sker efter dina urval. Pågående produk- 
 tion  följs upp för optimering och kost-  
 nadsreducering – medan den pågår.   
 Klassningsresultat och slaktuppgifter ut- 
 värderas med enkla verktyg inför nästa  
 säsong.

 Slakt sker vid optimal vikt vilket ger högre  
 lönsamhet. 

 Högre medelslaktvikt och kortare upp- 
 födningstid ger högre intäkter.

LSP produktion
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Miljövinster

Uppfödningstiden minimeras vid tillväxtstyrd 
slutgödning. Därmed minskas både energiför-
brukning och utsläpp av växthusgaser.

– Idag skickas ofta för lätta djur till slakt. Den 
målvikt som producenten sätter i LiveStock 
Planner2.0 och som sedan systemet styr mot 
innebär generellt en ökad slaktvikt. Färre antal 
djur behöver därför födas upp för att produc-
era samma köttvolym som idag. Detta ger även 
positiva följdeffekter som mindre miljöpåverkan 
från bland annat djurtransporter, säger Henrik 
Österlund på Hencol. 

Genom att djuren väger sig frekvent kan till-
växten följas kontinuerligt genom exakt data. 
Utfallet ställs mot den aktuella foderstaten och 
mängden tillskott. Foderspill minimeras och 
tillväxt optimeras. Därmed blir även utsläpp 
av växthusgaser så liten som möjlig och mil-
jöpåverkan reduceras.

Att kunna skicka hela grupper till slakteri under-
lättas med LSP. Olycksdrabbad ”plockning” av 
slaktdjur minimeras och transporter optimeras. 
Ytterligare säkerhetsförbättring och bidrag till 
mindre miljöpåverkan.


