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Skånesemins informationsblad april 2018

En resa till USA som gav så 
mycket mera
Att följa med på en resa är inspirerade, då det finns 
möjligheter att se och lära sig en hel del av olika 
gårdsbesök och programmet som World Wide Sires 
gjort åt oss hade verkligen extra allt.

Tanken som Skånemejerier Ek. För och 
Skånesemin hade med denna resa, var mer i 
utbildningssyfte att ge unga i näringen en möjlighet 
och chans att skaffa sig mer kunskap och 
erfarenheter för sina kommande projekt på 
hemmaplan. Under resans gång och nu i efterhand 
när vi diskuterat, har många av oss börjat tänka 
annorlunda när det gäller vissa saker och en del har 
redan börjat göra vissa ändringar. Några saker som 
var i fokus; sinkorna hur ser de ut i hullet – tyvärr 
är de oftast för feta och detta gynnar ingen, varken 
kon själv eller ekonomin. Nykalvade- en grupp av 
kor som behöver mycket mer omsorg i början av 
laktationen för att förebygga många problem som 
annars uppstår här, ge kalk till alla nykalvade kor. 
Sedan har vi deras kalvar, olika typer av lösningar, 
men otroligt bra miljö och tillväxt som gör att det 
finns möjligheter att t.ex. avvänja tidigare. Något 
som jag tror att många hade behövt se och kanske 
ta lärdom av är hur man jobbar med och hanterar 
sin personal/familj, vilket gjordes väldigt bra med 
hjälp av olika rutiner, protokoll och hur man är en 
tydlig ledare som kan kommunicera på ett sätt som 
personalen förstår.

Vi delar gärna med oss av det vi lärt oss och 
hoppas kunna inspirera och dela med oss till fler 
framöver!

Lindell Whitelock; vår instruktörs budskap till oss att ta 
med hem: ”Ändra på tre saker och då ska den första inte 
kosta något”

Välkomna till Eko Erfa träff

Ekologisk köttproduktion med tema bete och 
betesparasiter

Onsdag 25 april mellan klockan 9.30- 15.30 hos Jens Fjelkner, 
Sjövångens Jordbruk AB, i Rinkaby.

Vi träffas på Söderberg & Haak i Rinkaby kl 9.30 med fika. Lunch 
äter vi kl 13.00 på 1 Kök.
Veterinär Katinca Fungbrant från Gård&Djurhälsan AB pratar om 
parasiter på bete.

Jens har sina Anguskor på bete året runt och besättningen är 
godkänd för utedrift utan ligghall. Han berättar om sin betesdrift 
med olika strategier och betesblandningar. Vilken betesstrategi 
som krävs till olika djurkategorier och betesmarker och vilken 
foderstrategi man ska välja för bästa möjliga tillväxt och
avkastning utifrån gårdens mål. 
Efter lunch åker vi ut och tittar på betesmarkerna.

Deltagaravgift: 300 kr/person. Anmäl dig senast
den 20 april för matens skull. För frågor och
anmälan, kontakta Cissi Bjerström 0415-195 14.
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.



Gemensam kurs i ”Bygga för dikor och 
ungnöt” den 8 januari 2018

Produktionsrådgivare Cissi Bjerström på Skånesemin anordnade 
kursen tillsammans med byggrådgivare Olof Friberg på 
Hushållningssällskapet.

På förmiddagen gick vi igenom utfodring av dikor och ungnöt. 
Olof pratade om planering av djurstallar och olika planlösningar.
På eftermiddagen åkte vi och tittade på stallet hos Per Åsheim 
där alla dikor, rekryteringskvigor och tjurar var i samma stall.

Lena och Per Åsheim

Tjurar som är mycket uppskattade hos 
våra lantbrukare, då de är mycket 
balanserade 

Magictouch 

9-4539 MAGICTOUCH- Modesty x Balisto x Numero Uno 
Pris: 250 kr
En mycket bra tjur, ligger + på halterna, dotterfertilitet på 110, 
bra storlek, ben och utmärkta juver med mjölkbarhet på 105. En 
tjur som passar mångas behov och helt klart en att satsa på!

9-4538 DEVINE- Marty x Deductive x Dorcy Pris: 230 kr
En kvigtjur med bra produktion och halter, ett högt 
överlevandetal, bra kroppar med bredare kors, bra juver och 
något längre spenar. 

9-4560 KUBRICK- Afterburner x Balisto x Freddie Pris: 230 kr
En tjur som höjer halterna, bra juveregenskaper. Ger lite större 
kroppar med bra kors på sina avkommor och är mycket 
uppskattad för sin bröstbredd. 

9-4559 NEBULA- DG Charley x Balisto x Numero Uno 
Pris: 250 kr
Kvigtjur med bra produktion, riktigt bra ben, lagom stora och 
bra juver. 

Vi önskar er en trevlig vår!

Linn Gullberg, avelsansvarig linn.gullberg@skanesemin.se

Ny USA resa
Mer information kommer i nästa nummer.

Bild på oss med gänget som undervisat oss. Johanna Wingerstad, Erika 
Karlsson och Linn Gullberg med WWS Training Center team!



Lagerlista 2018-04-01

World Wide Sires Genomiska USA
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4539 Magictouch Modesty/Balisto 117 28 250
3996 Sonic Silver/Multiply 122 25 210
4502 Lavon Supershot/Mayflower 117 25 230
4538 Devine Marty/Deductive 116 23 230
3977 Cedarwood Kingboy/Mogul 109 9 170

World Wide Sires Avkommebed. USA 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
3757 Modesto Supersire/Bookem 124 21 230
3864 Brewmaster Garrett/Shottle 124 19 250

Intermizoo Genomiska Italien
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4559 Nebula DG Charley/Balisto 126 31 250
4560 Kubrick Afterburner/Balisto 126 29 230
3911 Panamero Mardi Gras/Epic 104 19 230

World Wide Sires Jersey
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
9-4411 Oliver P Valentine/Mike P 109 4 230
9-4411 Oliver P Valentine/Mike P könsorterad 109 4 400

Viking Genetics Genomiska GVP
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
3964 VH Baylor Battlecry/G-Force 122 36 260
3880 VH Grejs VH Gant/VH Bostrup 114 33 250
3922 VH Python Penley/G Force 113 31 255
4512 VH Bliet RC VH Bosman/Fageno 116 31 245
3903 VH Sylvest VH Sparky/VH Meno 113 30 260
4507 VH Bilde VH Bernell/VH Clement 111 28 230
3908 VH Idaho Icone/Denim 116 22 220

Könssorterad Holstein
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
3964 Baylor Battlecry/G-Force 122 36 420
3757 Modesto Supersire/Bookem 124 21 400
3864 Brewmaster Garrett/Shottle 124 19 420
3973 Milito Prince/O-Man 99 4 395

Viking SRB Genomiska
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
9846 VR Herbert VR Hjusticia/VR Niki 117 30 255
9861 VR Guidett VR Grolle/VR Hammer 115 29 260
7675 VR Lorenzo VR Lazer/VR Tuomi 114 25 250
7850 VR Abraham VR Aatami/Buck 114 24 250
9811 VR Ultra VR Uudin/VR Truls 114 23 220
7838 VR Vanamo VR Viper/VR Boxer 114 21 250
7874 VR Ultimat VR Umbro/Burdette 104 20 230
Könssorterad SRB
7674 VR Viljar VR Vimut/VR Niki 112 26 360

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%



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

Cissi från Skånesemin och byggrådgivare Olof Friberg från Hushållningssällskapet 
höll kurs den 25 o 31 januari 2018 i utfodring av ungnöt och bygga för ungnöt. 
Vi fick dela upp studiebesöken på två tillfällen för det blev så stort intresse, vi hade 62 deltagare.
På förmiddagen hade vi genomgång på sal om utfodring av ungnöt och information om att bygga för ungnöt. 
Bengt Persson i Ripa har byggt ett stall med helspalt som är klädd med gummi, Comfort Slat Mat. 
Han köper mjölkraskalvar från hela Skåne och föder upp till slakt, många ville se hur väl de egna tjurkalvarna trivdes hos 
Bengt. Det finns olika biprodukter i området som utnyttjas i foderstaten för att producera tjurar till slakt, målet är att utfodra 
med en balanserad foderstat och så billigt som möjligt.

Bilder nedan från besöket.


