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Nyckeltal - Oktober månadens tips! 
 

Antal födda och avvanda kalvar 
 
Vi har idag brist på kalvar i vårt land vilket 
bland annat kan förklaras av att antalet 
mjölkgårdar minskar och dikobesättningarna 
ökar inte i samma omfattning, även om de idag 
ökar till antalet. Kalvarna har på detta viset fått 
ett högre värde och för allas lönsamhet och för 
djurvälfärden är det av stor vikt att jobba för att 
så många kalvar som möjligt ska överleva. 
  
Antalet dödfödda kalvar varierar mellan 0-10 %, 
därefter dör kalvar av olika anledningar fram till 
avvänjning i olika stor andel. Friska kalvar med 
god tillväxt ger ett bättre producerande vuxet 
djur. Nummer ett är att ha en god övervakning 
av kalvningarna så att man inte förlorar kalvar 
som kunde ha klarat sig. Råmjölken är sedan A 
och O för kalvarnas överlevnad. Man ska ge 
första målet inom 4 timmar och totalt 15 % av 
kalvens kroppsvikt under det första dygnet. För 
att råmjölken ska hålla en god kvalitet är det 
viktigt att kon är i god balans och att sinkorna 
bland annat fått rätt sammansättning på 
mineralfodret, så att kalven får rätt dos av alla 
önskvärda antikroppar och mineralämnen.  
 
Om en kalv dubblar sin födelsevikt fram till 
avvänjning; då har tillväxten varit god. Glöm 
inte att även småkalvarna behöver vatten, räkna 
med ca 10 % av kroppsvikten per dag, 
kraftfoder och grovfoder. Ett bra stallklimat är 
också en viktig faktor för att kalvarna ska trivas 
och kunna växa. Stora besättningar har som 
regel högre kalvdödlighet än vad små 
besättningar har, beroende av det högre 
smittrycket, som ökar exponentiellt med antalet 
djur. Men den allra viktigaste framgångsfaktorn 
för friska kalvar är en duktig djurskötare. 
 
Kontakta gärna Skånesemins rådgivare och 
veterinärer om ni behöver hjälp runt er 
kalvhållning!  
 

Skånesemins informationsblad oktober 2016
 
 

   
Ledarskap och finansiering 
Välkommen till en eftermiddag om ledarskap 
och konsten att styra sitt företag. 
 
Vi får även intressanta inspel om vad banker 
bedömer vid kreditgivning och hur de ser på 
ditt ledarskap. 
 
Föreläsare från Högskolan i Halmstad. 
 
Måndagen den 24 oktober 
kl. 12.00–15.45 på Skånesemin i Hörby. 
 
Vi börjar med lunch. Anmälan senast  
den 19 oktober med sms till 0708-945382.  
Träffen är kostnadsfri! 
 
För mer info:  
http://hushallningssallskapet.se/?calendar=ledarskap-
och-konsten-att-styra-sitt-foretag 
 

 
 

Alnarps Mjölkdag 
Den 10 november kommer Alnarps Mjölkdag 
att hållas i aulan på Alnarpsgården. 
Programmet med info om anmälan kan ni hitta 
på vår hemsida inom kort! Vi hälsar alla varmt 
välkomna! 
 

 
 

Mjölkjouren 
Mjölkjouren är LRF:s satsning till sina 
medlemmar som är mjölkproducenter och som 
är i behov av stöd och rådgivning. Du kan här 
kostnadsfritt få upp till 15 timmars rådgivning 
kring produktion och ekonomi och har du 
behov av samtal och stöd kan du även erbjudas 
detta.  
För LRF-medlemmar i Skåne blir man slussad 
till Skånesemin eller LRF-konsult om man 
behöver rådgivning och målet är att kunna 
medverka till förbättringar av lönsamheten på 
gården på kort sikt.  
Mjölkjouren finns tillgänglig fram till den 31 
december 2016 och nås på tel. 0770-77 33 30 
på vardagar mellan kl. 09.00 och 19.00. Du kan 
också maila till mjolkjouren@lrf.se.  
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BVD- provtagning vid inläggning av 
importembryon 
Vid inläggning av importerade embryon ska mottagardjur 
provtas avseende BVD-antikroppar, tidigast 4 veckor och 
senast 12 veckor efter inläggning. Detta gäller både kött 
och mjölkdjur. 
 
Sverige är ett av få länder som är BVD-fria vilket gör att vi 
måste fortsätta vara noggranna med BVD-provtagning vid 
t.ex. inläggning av importembryon. 
 

 
 
Funderingar på att lägga om från mjölk 
till kött? 
Ta då hjälp av rådgivningen för att smidigast planera för 
den mest lönsamma och praktiska omläggningen. 
Rådgivningen innebär att man analyserar gården och dess 
förutsättningar för bland annat betesdrift, köttproduktion, 
djurhälsa, växtodling, ekonomi och management.  Detta 
resulterar i att en strategiplan tas fram för en optimerad 
omläggning med god lönsamhet som mål.   
 
Ring Cissi Bjerström; 0415-195 14 
 

 
 
Tjurar som håller hög klass 
När jag skriver detta har vi nyss haft avelsupptakt för SRB, 
där vi hade många bra diskussioner och där jag tyckte vi 
fick mycket att fundera på framöver. Hur den framtida 
lagerlistan ska se ut, vad ska jag tänka på, vad som kan 
ändras och även vad som behöver jobbas på. De här är 
jättebra att jag får reda på vad ni förväntar er av mig som 
avelsansvarig, för att jag lättare ska kunna hjälpa er. 
Nu i början av oktober kommer vi även träffas med 
Holstein och då hoppas jag att även diskussionerna flödar 
där. Tillsammans är vi bättre! 
 
Stort utbud för er! 
Brewmaster är en riktigt bra tjur han finns nu även 
hemma som könssorterad, extremt bra produktion, 
250/420 kr 
Jersey, känner ni för att få in lite nytt blod på era jersey? 
Leonel finns nu hemma, endast som könssorterad, 
produktion och bra typ, 400 kr. 
Intresserad av hornlöst anlag, då är tjuren Outfit PP 
kanske något för dig, produktion och robot tjur, 230 kr 
Panamero en ny italiensk tjur som jag tycker lämpar sig 
mycket bra i Sverige. Bra produktion, bra typ och 
robotanpassad, 230 kr. 
 
Vill ni ha hjälp med att göra en seminplan på era kvigor 
eller bara önskar diskutera annat, kontakta då er 
avelsrådgivare eller mig. 
 
Önskar er en trevlig höst! 
Linn Gullberg 
 
 
 
 
 
 

World Wide Sires tar hälsan på allvar 
Vi här i Norden har länge hållit huvudet högt och hävdat 
att hälsan är viktig och nu måste jag ge mina kära kollegor 
på WWS en stor eloge för att de tagit del av hälsans 
betydelse och även tagit det steget längre. I dag har vi i 
Norden ”bara” en punkt som heter övriga sjukdomar, men 
den visar inte på hur just den är uppbyggd och vad som 
ingår. Därför anser jag att det WWS nu har gjort är något 
som även vi kan ta lärdom av och använda. Deras 
population som de har är bra mycket större än den vi har 
och därför blir säkerheten bakom detta mycket hög. 
Avelsföretagen i USA blev kontaktade av ett företag som 
heter Zoetis att genomtesta och via dessa testen få 
hälsoproblemen framlagda och deras olika vikter. Det var 
bara WWS som sa ja till detta och kan nu efter många 
miljoner test och en mängd data visa upp siffor på olika 
egenskaper och dess betydelse. 
Det finns två olika index WT$ och DWP$. 
WT$ den bygger på att det finns ekonomiska faktorer som 
påverkas av olika hälsoproblem 
DWP$ är mer ett allmänt index som tar hänsyn till fler 
delegenskaper 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vill ni veta mer om dessa index och se vilka möjligheter 
som finns, kontakta då gärna Linn för att få mer 
information. Även om ni vill ha våra mailutskick över nya 
tjurar. 
Linn Gullberg, Avelsansvarig  
0415-195 36, linn.gullberg@skanesemin.se 
 

 
 
Nya Rå(d)biffpaket 
Nu erbjuder vi två nya Rå(d)biff-paket. 
Rå(d)biff-grund: Ca 2 timmars rådgivning på gård där vi 
med hjälp av diko-/köttstjärnan diskuterar viktiga nyckeltal 
i just din produktion.  PRIS: 1300kr + framkörningsavgift 
Rå(d)biff-extra: Ca 2 timmars rådgivning på gård där vi 
med hjälp av diko-/köttstjärnan diskuterar viktiga nyckeltal 
i just din produktion. I detta paket ingår även en beräknad 
foderstat för olika djurgrupper. 
PRIS: 2200 kr +framkörningsavgift 
 
Ring Cissi Bjerström 0415-195 14 om du är intresserad! 
 

WT$ 
 Mastit 41%  
 Hälta 27% 
 Livmoderinflammation 19% 
 Kvarbliven efterbörd 6% 
 Löpmages omvridning 6% 
 Acetonomi 1% 

 

DWP$ 
 Produktion 34% 
 Wellness (WT$) 30% 
 Hälsa & Kalvning 19% 
 Typ 10% 
 Fertilitet 7% 
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Lagerlista 2016-10-01 
 
 
 

World Wide Sires Genomiska USA 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3729 Synergy Cashcoin/Mogul 109 30 210 
3754 Camaro Epic/Freddie 118 29 200 
3767 Flattop Platinum/Mogul 114 26 220 
3653 Kingpin Mccutchen/Observer 107 20 180 
3834 Justify Jacey/Denim/Freddie 109 21 190 
3893 Outfit PP Eraser/Man-O-Man 112 11 230 

 
 

World Wide Sires Avkommebed. USA 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3864 Brewmaster Garrett/Shottle 124 23 250 
3895 He-Man Man-o-Man/Goldwyn 110 12 130 
3894 Rudolph Red Durable KC/Shutle 107 12 130 
3184 Dempsey Goldwyn/Derry 101   6 275 
3798 Brokaw Atwood/Mac 110 0 330 
3231 Gold Chip Goldwyn/Shottle   91   1 275 
3293 Bradnick Sanchez/Shottle   91 -5 260 
3397 Airlift Atwood/Shottle 95 -11 180 
3103 Atwood Goldwyn/Durham 102 -16 340 
3257 Braxton Shottle/Durham 93 -22 180 

 
 
 

Semenzoo Avkommebed. Italien 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3419 Golden Dreams Goldwyn/Durham 97  1 180 

 
 

Semenzoo Genomiska Italien 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3911 Panamero Mardi Gras/Epic 111 25 230 
3704 Upstairs Mogul/Man-O-Man 116 18 220 

 
 

Viking Genetics Genomiska GVP  
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3806 VH Broback Balisto/VH Mandel 120 40 250 
3755 VH Bolus Balisto/Bolton 125 37 250 
3844 VH McGraph Missouri/Maximum 111 36 230 
3781 VH Otto VH Odense/VH Peder 123 35 230 
3639 VH Cosmo VH Clark/Router 119 35 230 
3845 VH Barso Blind Side/VH Mugsy 117 33 230 
3777 VH Erasco Election/VH Grafit 115 32 230 
3735 VH Bosman Balisto/G-Force 133 31 230 
3712 VH Evade Election/Snowman 117 27 210 
3696 VH Spy P Red Ashanos/Destry 107 18 190 

 
 

Könssorterad Holstein Avkommebed. 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3864 Brewmaster Garrett/Shottle 124 23 420 
3364 VH Gavin VH Grafti/D Onside 121 16 290 
3419 Golden Dreams Goldwyn/Durham   97 1 320 
3397 Airlift Atwood/Shottle 95 -11 320 

 
 

Könssorterad Holstein Genomisk 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3479 Reflector Mogul/Super 112 26 440 
3767 Flattorp Platinum/Mogul 114 26 340 

 
 
 

Könssorterad Jersey 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
4379 Leonel Levy/Do Right 106 -1 400 

 

Viking SRB Genomiska  
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
9825 VR Birka VR Bilbo/Ullimulli 113 31 250 
9790 VR Hjusticia VR Hammer/Vret 114 30 250 
7690 VR Hilbert VR Halta/A Linné 117 29 230 
7640 VH Fonseca VR Favre/A Linné 120 26 230 
7271 VR Umbro VR Uudin/R Alpu 109 26 230 
9727 VR Lazer VR Leroy/A Linné 114 26 230 
6142 VR Bermuda VR Baccus/VR Fergus 114 25 230 
9725 VR Tokyo V Tuomi/V Föske 121 25 230 
7715 VR Hel P VR Helix/Nora Prästgård 114 25 230 
9802 VR Bonzo VR Borsse/R Facet 110 24 190 
7332 VR Borat VR Brick/VR Alavire 108 23 230 
Könssorterad SRB 
9790 VR Hjusticia VR Hammer/Vret 114 30 360 
7271 VR Umbro VR Uudin/R Alpu 109 26 360 
 
Ink= Är under inkommande 
 
NTM= Nordiskt TOTAL MERIT  
 
 
 
Månadens köttrasförslag 

 
 
 

 

 

Beställning av doser: 
0415-195 38 - www.skanesemin.se 
Rabatt till medlemmar med eget kärl: 
Antal doser:   25-49 doser 5% 
 från 50 doser 10% 
 

 

  Kod   Namn Far MF Kalv 
kor 

Kalv
kv. 

Föd 
vikt 

Pol 
led Pris 

ANG   7719   VB Usain Iron 
Montain 

Predo-
minant   40 P 155 

BLD    7508   VB David Rubio Malinois 117 105 49 D 180 

CHA    7242  VB Gustav Akron Rambo 115 108 47 P 180 

LIM     7326   VB Ixion Don 
Juan 

1-Way 
Polled 
Kana 

115 112 46 P 170 

SIM     7626   VB Nisse Lucas Inox 114 113 49 P 180 

HER    7138   VB Nando Super 
Tuborg Dice 106 107 43 P 155 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ny facebooksida! 

Ny hemsida!   www.skanesemin.se   Gör ett besök.   Prova beställningssidorna! 
 
   
 

         

 
Endagars utfodringskontroll 
Har du kontroll över att mjölkmängden och dess fett- och proteinhalt i tanken motsvarar det 
som du kan förvänta dig av utfodringen? Om inte, så är tipset att göra en endagars 
utfodringskontroll! 
Vid endagarskontrollen tittar vi på hur väl den utfodrade mängden foder motsvarar 
mjölkkornas behov, om den faktiska utfodringen stämmer överens med den planerade och 
om det finns någon anledning till att justera foderstaten. Har du råd att inte veta vad ditt 
”mjölk minus foder” ligger på? Kontakta någon av produktionsrådgivarna, så hjälper vi dig. 
 

 

Stalltvätt utföres  
 
JM´s Högtryckstvätt 
 
Tele 0721-72 72 00 
 

 
Vi gratulerar Anders 
Bergkvist som vann 
exteriörbedömningen 
på SRB stämman! 
 

Kvävebilen 
Vi hoppas att våra 
utskick via e-post når er 
och att det är ok att vi 
fortsätter med det 
framöver. Annars hör 
av er till Moniqa eller 
Linn. 
 

 

Egenseminkurs på engelska? 
Vi har fått förfrågan om att hålla en egenseminkurs på 
engelska. Det handlar om anställda ute på gårdar som ännu 
inte behärskar svenska, men skulle kunna tillgodogöra sig en 
kurs på engelska. 
 
Detta ordnar vi gärna om vi får ihop en lagom grupp. Anmäl 
ert intresse till växeln i Hörby eller ring Cecilia 0415-195 31 
 
 

 
 

STRÅLANDET 
SNART UTE 

 
 

 
 

Nyhet snart kommer 
vi även ha en katalog 
med våra kött tjurar 
 
 


