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Månadens tips från Kolendern! 
 
Juli månads tema 
Varje land har sitt eget Totalindex = TMI. Indexet är 
beräknat på individuella landets ekonomiska vikter. 
 
Varje tjurcentral plockar sedan ut vilka tjurar man skall 
använda. För varje individuell djurägare räcker det inte 
med att titta på Totalindexet. Varje djurägare har sitt 
avelsmål och därför är delegenskaperna viktigast vid 
val av tjur. T.ex. djurägare med robot, tittar lite extra 
på egenskaper som spenplacering bak, spenform och 
mjölkbarhet. 
 
Kolendern augusti 
Wellness ger dig en komplett hälsoprofil 
Wellnessprofilen ger dig en bättre översikt över vilka 
hälsoproblem som går att ta hänsyn till vid avel. Med den kan 
vi komma ännu längre med våra friska kor. 
 
Detta är kanske inte det vi tittar på i första hand men 
helt klart något att ta hänsyn till, då det är av en 
ekonomisk vinning. Många av problemen som vägs in i 
profilen är sådana som i många fall sker efter eller i 
samband med klavning. Kan man få ner andelen t.ex. 
kvarblivna efterbördar procentuellt med hjälp av 
annorlunda tjurval, då är detta helt klart possitivt. Nu 
vet även jag att det finns andra faktorer, så som foder 
och management som också har en stor påverkar, men 
den lilla hjälpen kan vara bra nog ibland. Står man i 
valet och kvalet, vad ska jag välja då kanske det kan 
vara en ide att välja den tjuren med bästa 
förutsättningar för hälsan. 
 
Wellnessprofilen är något som alla World Wide Sires 
tjurarna har och där går det att se vilka delegenskaper 
som de är bättre/sämre på i jämförelse med andra 
tjurar. De tjurarna som har riktigt bra värden markeras 
med Wellness. 
Nya tag när nya siffror kommer i augusti! 
 
Trevlig sommar önskar Linn 
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  Tips för att undvika 
sommarvärmens följder! 
Sommaren är här. Skönt tycker många men 
sommarvärme är inte kornas favoritväder. 
Idealtemperaturen för en högproducerande ko är 
+10⁰C och redan vid ca +20⁰C börjar kon att 
känna av värmestress med bland annat  
minskat foderintag och ökad infektionskänslighet 
som följd.  
 
Vatten av god kvalitet är det viktigaste för att 
undvika cellhaltsförhöjningar. Daglig rengöring av 
vattenkoppar/kar är A och O. Hur är det då med 
vattentillgången? En högproducerande ko bör 
dricka ca 150 liter vatten per dygn. Kontrollera 
flödet i vattenkoppar/kar och undvik långa 
väntetider i samlingsfållor utan vattentillgång. Se till 
att korna har vattentillförsel på nära håll och att det 
finns tillräckligt med vattningsplatser, så att även 
ranglåga djur får möjlighet att dricka tillräckligt. 
 
Medan korna inte tycker om värme, så ökar 
däremot trivselfaktorn för oönskade 
mikroorganismer i takt med stigande temperatur. 
Håll därför koll i silosar, avlastarbord och 
blandarvagnar, så att inte fodret tar värme. 
Varmt/mögligt foder ska tas bort omedelbart för 
att förhindra att ytterligare foder infekteras. 
 

 
 

Borra i ensilaget och planera 
foderstaterna därefter 
För att få ett representativt analyssvar på ensilage, 
så bör man borra i ensilaget då man tar ut provet. 
Analyssvaret blir mest tillförlitligt om 
ensileringsprocessen är klar och därför bör det gå 
minst tre veckor från att silon täcks till att 
borrprovet tas ut. Genom att borra i silon och 
inventera sitt foderlager, så kan man också planera 
utfodringen och foderstaterna i god tid och avgöra 
vilka foderpartier som ska användas till de olika 
djurgrupperna samt bedöma vilka 
kompletteringsfoder som ska användas. 
 
Behöver ni hjälp med att få borrat ensilageprover 
för analys eller att inventera foderlager och planera 
utfodringen? Hör av er till Skånesemins växel, 
telefon 0415-195 00. För att vi ska kunna lösa 
borrprov på ett så smidigt sätt som möjligt vill vi att 
ni bokar borrprov minst två veckor i förväg. Om ni 
bokar akuta borrprov (d v s prov som måste borras 
inom två veckor från bokningsdatum) debiteras 
dessa med dubbel besöksavgift.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Tjurar på Skånesemins lagerlista 
World Wide Sires 
 

9-3996 S-S-I Silver SONIC (Silver – Multiply –
Snowman) HOL92367 
Sonic är en genomisk tjur och testen visar, medelstora kor 
med bra styrka och djup, kors i balans med andra ord 
harmoniska kroppar. Ngt rakhasiga men i övrigt korrekt 
ställda ben och utmärkt fotvinkel. Bra framjuver och 
juverdjup med bra spenlängd och spenplacering.   
ROBOTTJUR. 
Bra produktion och bra fetthalt. God juverhälsa och bra 
överlevandetal. 
Min 126 TPI 2668 NTM +31G PRIS 230: - 
 

 
 

9-3979 Melarry Josuper FRAZZLED (Josuper – 
Shotglass – Robust) HOL92366 
Frazzled är en genomisk tjur och hans test visar, 
medelstora kor med balanserade kors. Korrekt ställda ben 
och bra fotvinkel. Utmärkta bakjuver och bra spenlängd 
och bra spenplacering. ROBOTTJUR. 
Mycket hög produktion med balanserade halter. Bra 
juverhälsa. 
Mjölk lbs 2293 TPI 2731 NM$ 939 PRIS 260: - 
 

 
 

Frazzled moder DAM Melarry Shotglass Frazzle 
 

 
 

9-7643 Lambrecht Sshot AXEL (Supershot – Jackman – 
Bookem) 
Axel är en genomisk tjur med bra produktion och halter 
och med utmärkta hälsoegenskaper. Hans genomiska test 
visar, medelstora kor med harmoniska kroppar och bra 
korsform.  God beställning och utmärkt fotvinkel. Bra 
juver, spenform och spenplacering. 
Kappa-Casein BB ROBOTTJUR 
Min 120, Juverhälsa 109, Dotterfertilitet 113,  
NTM +31G  Pris 190: - 
 

 
Lambrecht Sshot Axel 

9-3977 Claynook CEDARWOOD   (Kingboy – Mogul – 
Man O Man)   HOL92365  
Cedarwood är ifrån Select Sires station i Kanada 
GenerVation. Cedarwoods far är en av de bättre 
typtjurarna i Nordamerika Morningview Mcc KINGBOY 
och en berömd kofamilj som går tillbaka till den kända kon 
Whittier-Farms Lead MAE EX95. Den genomiska testen 
visar, resliga och mjölktypade kor med bra djup. Bra ben 
och bra fotvinkel. Bra framjuver och högt anfästade 
bakjuver. 
Bra kalvningsegenskaper. Bra halter. 
MIN 114 TPI 2496 TYP 2,70 PRIS 190: - 
 

 
 
Intermizzo 
 
9-3911 PANAMERO   (Mardi Gras – Epic - Goldwyn) 
HOL92261 
Panamero är ifrån INTERMIZZO Italien. Panamero är 
en genomisk tjur och hans test visar, medelstora kor.  
Ordinära ben.  Bra Framjuver och bakjuver, bra juverdjup, 
spenlängd och bra spenplacering.  ROBOTTJUR. 
Bra dotterfertilitet, juverhälsa och överlevandetal. 
NTM +22G Juverhälsa 110 , Överlevandetal 118 
PRIS 230: - 
 
Tjurarna 3974 Brasileiro och 3911 Panamero är döda och vi får 
bara lite mer Panamero till lagerlistan. 
Tommie Eriksson 
 

 
 
Den högst bedömda kvigan i maj i USA var De-Su 6984 
på 2950 gTPI, far är Frazzled. 
Vidare såldes en högindexkviga efter Frazzled, MK-T 
Spruce (2854 gTPI) för 155 000 $. 
Uppgifter ifrån Holstein International.  
 

 
Mellarry Josuper Frazzled 



 
 
 
 
 
 
Lagerlista 2017-07-01 
 
 
 

World Wide Sires Genomiska USA 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3996 Sonic Silver/Multiply 126 31 230 
3979 Frazzled Josuper/Robust 128 27 260 
3969 Lucky PP Red Jax P RC/Mogul 107 22 330 
3893 Outfit PP Eraser/Man-O-Man 109 6 190 

 
World Wide Sires Avkommebed. USA 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3864 Brewmaster Garrett/Shottle 124    21 Ink 
3938 Crabtree Epic/Domain 111 15 220 

 
 
Intermizoo Avkommebed. Italien 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3973 Milito Prince/O-Man 103 7 190 

 
Intermizoo Genomiska Italien 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3913 Popstar Kingboy/Numero Uno 116 28 250 
3911 Panamero Mardi Gras/Epic 106 22 230 

 
 
Viking Genetics Genomiska GVP  
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3880 VH Grejs VH Gant/VH Bostrup 117 38 250 
3820 VH Highway Halogen/Detoto 111 35 250 
3806 VH Broback Balisto/VH Mandel 115 34 250 
3922 VH Python Penley/G Force 115 33 250 
3937 DG Charley Supershot/Mogul 120 31 320 
3873 VH Neptune Nilson/Offie 111 32 250 
3897 VH Spectre Silver/Picanto 110 26 230 
3878 VH Galbert VH Gismo/VH Op 116 26 210 
3845 VH Barso Blind Side/VH Mugsy 111 23 230 

 
Könssorterad Holstein Avkommebed. 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3864 Brewmaster Garrett/Shottle 124 21 420 
3364 VH Gavin VH Grafti/D Onside  121 17 290 
3973 Milito Prince/O-Man  108 7 395 

 
Könssorterad Jersey 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
4379 Leonel Levy/Do Right 105 -2 400 

 
Viking SRB Genomiska  
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
7675 VR Lorenzo VR Lazer/VR Tuomi 116 29 250 
7844 VR Lego VR Lazer/VR Flame 113 28 250 
7674 VR Viljar VR Vimur/VR Niki 113 28 250 
9825 VR Birka VR Bilbo/Ullimulli 108 27 230 
7607 VR Futari VR Faabeli/VR Sampo 115 27 250 
7649 VR Lumia VR Lazer/A.Andrei 115 26 250 
Könssorterad SRB 
9790 VR Hjusticia VR Hammer/Vret 111 25 360 
7715 VR Hel P VR Helix/Nora Prästgård 110 19 360 
 
Ink= Är under inkommande 
 
NTM= Nordiskt TOTAL MERIT  
 
 
 

 
 
 

Kött tjurar finns hemma av raserna. 
• ANGUS 
• BLONDE 
• CHAROLAIS 
• HEREFORD 
• LIMOUSIN 
• SIMMENTAL 

 
 
 

 

 

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% 
 

 
 
 

Ny beställningsfunktion av doser på 
hemsidan 
Vi har gjort en ny beställningsfunktion av doser på hemsidan. När du 
kommer in på hemsidan och trycker på ”Beställa doser” kommer en 
beställningsfunktion upp. Skriv in ditt ”Medlemsnummer” ditt namn 
och ifall det finns e-mail skall det komma upp automatisk. Första 
gången kan du behöva fylla i din e-mail adress. 
Sedan kan man anpassa raderna med antal tjurar genom att trycka 
”Lägg till ny rad eller ta bort rad”. Sedan finns en ruta för ”övrigt” där 
du kan fylla i övrigt du önskar med t.ex. kvävebilen.  
Avsluta med att ”Skicka beställning” 
 
 
 
 
 
 

 
 
Axel moder DAM Lambrecht Jackman Annise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ny facebooksida! 

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

 

         

 
 
 
CowManager,  
frågor om detta maila  
Linn Gullberg; 
linn.gullberg@skanesemin.se 
Hon återkommer till er så 
snart hon kan.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Har ni frågor gällande avel 
under Linns 
mammaledighet, då når ni 
Tommie Eriksson på  
070-560 55 85. 
 
 
 

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 till-godogöra sig en 
kurs på engelska. Detta ordnar vi gärna om vi får ihop en 
lagom stor grupp. Anmäl ert intresse till växeln i Hörby eller 
ring Cecilia 0415-195 31 
 
 

 
Smittsäkrad besättning 
Glöm inte att ansluta din besättning till Smittsäkrad 
Besättning! Det första steget kan man göra själv via datorn 
på Växas hemsida (vxa.se). Vi veterinärer på Skånesemin 
svarar gärna på frågor och hjälper till.  När första steget är 
avklarat är det dags att boka in ett veterinärbesök där vi går 
igenom smittskyddsrutiner och ger råd. Välkomna att höra 
av er! 
 

 

Skånes Holsteinklubb 
Året mottagare av Ugerups Export AB hederspris för välskött 
besättning med hög avkastning och låg rekrytering gick till 
Mats och Anita Andersson Reslöv Marieholm. Avkastning på 
50 kor 11532 kg mjölk och 3,8 % fett och 3,3 % protein 435 
kg fett och 382 kg protein. Rekryteringsprocent 20 %. 
 

 
Prisutdelare Karin Eriksson med Mats och Anita Andersson 
 
 
 
 
 

 
Avelsupptakt SRB 
Avelsupptakt SRB blir onsdagen den 20 september
klockan 19.00 i Farstorps församlingshem. 
 

Medverkande Karin Karlsson Växa Sverige.  
 

Anmälan er senast den 18 september till Linda på 
Skånesemin 0415-195 00 eller info@skanesemin.se man kan 
även anmäla sig på hemsidan www.skanesemin.se   
 
 
 
 
 

Avelsupptakt Holstein 
Årets avelsupptakt Holstein blir måndagen den 18 september 
19.00 på Skånesemin i Hörby. 
 

Gary Fassett World Wide Sires och Joel Mergler ifrån Select 
Sires medverkar. Linn Gullberg ifrån Skånesemin. 
 

Anmälan senast den 15 september till Linda Skånesemin 
0415-195 00 eller info@skanesemin.se man kan även anmäla 
sig på hemsidan www.skanesemin.se   
 
 
 

 
 
 
Sommartider i växeln! 
Vår telefonväxel kommer att 
vara öppen mellan 8.00 – 
12.00 under perioden  
2017-07-10 – 2017-08-04 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Produktions-
rådgivningen har 
semesterstängt  
vecka 29-31 
Under veckorna 29, 30, 31 
så kommer inte Skånesemin 
att ha någon produktions-
rådgivare i tjänst. 
 
 
 
 


