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Månadens tips från Kolendern! 
 

Kolendern-November 
 
Se och lär!- Framtiden ligger hos våra 
ungdomar. Det är viktigt att deras intresse 
och drivkraft bevaras. 
 
Vår glädje är stor för er som gör ett generationsskifte och 
väljer att driva gården vidare, ni gör ett stort beslut och vi 
vill att ni ska veta att vi finns här för er. 
Vi träffar även många av er som jobbar ute på gårdarna och 
gör ett enormt jobb med mycket energi, på våra kurser och 
även på skolorna som vi besöker. Alla har vi olika 
erfarenheter, men en sak gemensamt och det är att vi 
brinner för att jobba med nötkreatur.  
 
Under seminkursen som nyligen hölls här på Skånesemin 
hade vi ett glatt gäng och vi önskar er lycka till. Tiden går 
fort, då små blir stora. 
Se och lär, jo vi kan undervisa och lära ut, ibland känns det 
som att man tjatar, men det viktiga i detta är att ni förstår; 
gör ni inte det fråga eller be om hjälp, det är ju därför vi 
finns här- för er! 
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   Ekologisk mjölkproduktion – 
studiebesök på Skånemejerier i 
Malmö 
Onsdagen den 22 november kl. 11.00–15.00 på 
Skånemejerier i Malmö. 
Träffen riktar sig till ekologiska mjölkproducenter 
och vi ses på Skånemejerier i Malmö där vi får se 
processen av de ekologiska mjölkprodukterna. 
Därefter får vi information om de ekologiska 
mejeriprodukterna och hur produkterna 
marknadsförs. Vidare diskuterar vi framtids-
utsikterna och hur mejeriet ser på marknaden.  
 

Deltagaravgift: 300 kr/person. Anmäl dig senast 
den 16 november. För frågor/anmälan, kontakta 
Anna Ericsson 0415-195 16.  
Det går även att anmäla sig till Skånesemins växel 
0415-195 00 eller på hemsidan www.skanesemin.se 

 
Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via 
Länsstyrelsen i Skåne 

 
Tjurar med bra fertilitet, sparar 
tid och pengar 
Vi sorterar bort tjurar av olika anledningar, då de 
inte håller våra krav som speglar era önskemål. En 
sak som länge varit önskvärd men som för tillfället 
talas mycket om är fertiliteten (egen- och 
dotterfertiliteten), ett kokort fyllt med semineringar 
är inget önskvärt. Den som år efter år blir dräktig 
på första ins är oftast mer uppskattad och lättare att 
motivera att ha kvar i besättningen. 
 
I USA får tjurarna efter 500+ ins ett värde för sin 
egenfertilitet och den tillsammans med 
dotterfertiliteten är något att ställa högre krav på för 
att minska de onödiga kostnaderna, så som 
omsemineringen blir. Att ha någon tjur med något 
lägre fertilitet går, men för många i härstamningen 
blir till slut ett problem. Slå ett extra öga eller ställ 
frågor om fertiliteten, allt är relativt men det finns 
gränser för vad som är okej för var och en av oss.  
 
9-3757 S-S-I Supersire MODESTO (Supersire x 
Bookem) är en av våra nyinkomna tjurar, finns även 
som könssorterad. Avkommebedömd tjur som ger 
mycket mjölk och + 1,5 på sin egenfertilitet i USA 
med 20 000 + ins, vilket är riktigt bra och 
dotterfertiliteten ligger även den på plus 107 
(CDN). En mycket bra tjur på många sätt, då hans 
bedömning är mycket jämn och inte avviker på 
några punkter. För dig som vill ha en tjur som 
passar på det mesta! 

 
 
9-7643 Lambrecht Sshot AXEL (Supershot x Jackman) är en av 
de populäraste tjurarna för tillfället, då han uppfyller de kraven 
som ni ställer. Mjölk med halter, fertilitet både egen och 
dotterfertilitet, bra ben och bra juver med en aningen bredare 
bakspensplacering. 
 

 

 
Senaste nytt från Individavel 
Nu kan ni få era tredjekalvare bedömda, ingen avgift per ko, 
endast timavgift. Vi vill att detta ska gynna många av er och att ni 
får möjligheten att bedöma även era tredjekalvare. 
 
Cilla är Skånesemins exteriörbedömare på mjölkkor, även kallat 
Individavel. 
 
Hon gör en linjär bedömning på 21 punkter av kons exteriör, som 
t.ex. spenplacering bak och juverbalans m.m.  
 
När bedömningen är klar, finns den som underlag i Genvägen och 
till hjälp för er avelsrådgivare när ni gör en seminplan.  
 
Kontakta gärna Cecilia ”Cilla” Belander på 0415-195 41 eller 
cecilia.belander@skanesemin.se    



 

 

LUNCHMÖTE – NYTT IT SYSTEM! 

Management system för Mjölk- och Köttgårdar! 
 

Skånesemin och Rådgivarna i Sjuhärad jobbar nu för fullt med nytt IT System för vår 
husdjursverksamhet. Utgångspunkter för vårt nya IT System är böndernas Management 
System (MGM System). Det första steget i detta stora projekt är att vi nu börjar förmedla 
MGM Systemet Uniform-Agri till våra mjölk- och nötköttsföretagare. 

Vi ordnar därför lunchmöte sista veckan i november för att informera våra medlemmar om 
vårt IT-Projekt och de möjligheter som finns med Uniform-Agris MGM system. Vi börjar 
10.30 och avslutar med lunch 12.30. 

 Erikslund i Ängelholm – Måndagen den 27:e november 10.30. 
 Skånesemin i Hörby – Tisdagen den 28:e november 10.30. 
 Bollerups Lantbruksskola – Onsdagen den 29:e november 10.30. 
 Hushållningssällskapet i Skepparslöv – Torsdagen den 30:e november 10.30. 

Såväl medlemmar med mjölkproduktion som nötköttsproduktion är varmt välkomna! 

 

 

 

  

Även version 
för nötkötts- 
produktion! 



 
 
 
 
 
 
Lagerlista 2017-11-01 
 
 
 

World Wide Sires Genomiska USA 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3979 Frazzled Josuper/Robust 130 31 260 
7643 Axel Supershot/Jackman 118 29 190 
3996 Sonic Silver/Multiply 122 26 230 
4502 Lavon Supershot/Mayflower 118 26 230 
3969 Lucky PP-Red Jax P/Mogul 105 19 330 
3977 Cedarwood Kingboy/Mogul 111 13 170 
3893 Outfit PP Eraser/Man-O-Man 111  7 170 

 
World Wide Sires Avkommebed. USA 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3913 Reflector Mogul/Super 121 29 230 
3757 Modesto Supersire/Bookem 125 22 230 
3864 Brewmaster Garrett/Shottle 124 21 250 
3938 Crabtree Epic/Domain 110 15 220 

 
 
Intermizoo Avkommebed. Italien 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3973 Milito Prince/O-Man 102 4 190 

 
Intermizoo Genomiska Italien 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
3911 Panamero Mardi Gras/Epic 105 21 230 
3913 Popstar Kingboy/Numero Uno 111 19 250 

 
 
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 110 35 250 
3806 VH Broback Balisto/VH Mandel 116 32 250 
3922 VH Python Penley/G Force 113 31 255 
5115 VH Lurig VH Lemek/VH Miracle 110 31 245 
3896 VH Stan Supershot/Freddie 118 30 250 
3897 VH Spectre Silver/Picanto 109 25 220 
3845 VH Barso Blind Side/VH Mugsy 111 24 230 
3827 VH Zik PP RC Luka Sumba/Tiger-Lily 124 22 220 

 
Könssorterad Holstein 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
5115 VH Lurig VH Lemek/VH Miracle 110 31 360 
3757 Modesto Supersire/Bookem 125 22 400 
3864 Brewmaster Garrett/Shottle 124 21 420 
3973 Milito Prince/O-Man  102 4 395 

 
Viking SRB Genomiska  
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
9846 VR Herbert VR Hjusticia/VR Niki 118 28 255 
7675 VR Lorenzo VR Lazer/VR Tuomi 116 28 250 
9811 VR Ultra VR Uudin/VR Truls 117 28 220 
6178 VR Filur/RDM VR Fonseca/VR Uudin 117 28 255 
7850 VR Abraham VR Aatami/Buck 116 26 250 
7844 VR Lego VR Lazer/VR Flame 115 25 250 
7729 VR Sotiisi VR Seili/S Valpas 114 25 255 
7649 VR Lumia VR Lazer/A.Andrei 115 22 235 
Könssorterad SRB 
7674 VR Viljar VR Vimut/VR Niki 112 26 360 
9790 VR Hjusticia VR Hammer/Vret 110 21 360 
 
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% 
 

 
 
 
 

AVKOMMEBEDÖMDA TJURAR I TOPP 
Vi har idag fyra stycken tjurar i lager som är avkommebedömd och 
lever upp till de kraven som ni ställer. 
De har alla olika styrkor, som kan användas där det bäst passar. 
BREWMASTER- Extremt bra produktions tjur med riktigt bra halter.  
MODESTO- Nyss hemkommen och har allt! Bra ben, juver och 
mycket mjölk. 
CRABTREE- För er som vill ha en tjur som ger mycket lätta 
kalvningar. 
REFLECTOR- Åter i lager med högre säkerhet, för er som letar efter 
en tjur med bättre mjölkbarhet. 
 
 
 

 
Modesto dotter 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hjälp inför revision 
Känner du dig osäker inför ett revisionstillfälle? Vi erbjuder 
hjälp och anpassar oss utifrån dina önskemål. Det kan t ex 
vara en rundvandring på gården där vi tittar och diskuterar 
kring olika förbättringsmöjligheter eller en genomgång av de 
dokument som ska finnas tillgängliga vid revisionstillfället. 
Är detta något för dig, så kontakta någon av 
produktionsrådgivarna på Skånesemin! 
 
 
 
 
 
 

 
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! 
 

 
PROVA PÅ I 90 DAGAR Kampanjen gäller till och med 15 Mars 2018 
Nu har CowManager en kampanj där de erbjuder er att prova på systemet i 90 dagar, till ett lägre pris. 
Kunden köper endast sensorn/taggen för 35 Euro/tagg och får då prova på alla tre modulerna i 90 dagar.  
Koordinatorn och routrar som också behövs för att få systemet att fungera lånar man under denna test period. 
Erbjudandet gäller ett minimum av 50 taggar och maximum 40 % av besättningen. 
 

För mer information kontakta Linn Gullberg 0415-195 36 eller linn.gullberg@skanesemin.se 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Gå gärna in på vår hemsida www.skanesemin.se där kan ni 
boka semineringar, servicebesök, rådgivning, veterinärbesök 
och kurser.  
Vi har även en Facebooksida.  
 

 

Vi använder gärna  
gårdens stövlar 
 
Se bara till att dom är torra  
och varma när vi kommer. 
 
Mvh Skånesemins personal 


