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Skånesemins informationsblad juni 2018

Borgeby fältdagar den 27-28 juni 
Vi kommer att finnas på plats med en monter. Ni 
hittar oss vid stortältet där vi även stod förra året. 
Monter L89
Varmt välkomna och hoppas vi ses där, vi bjuder 
som vanligt på något att dricka med något där till.

Sommartider i växeln!
Vår telefonväxel kommer att vara öppen mellan 
8.00 – 12.00 under perioden 2018-07-02 – 2018-
08-05. På våra direktnummer når ni oss som
vanligt. Direktnumren hittar du i vår ”Kolender”
eller på vår hemsida www.skanesemin.se

ViLA (Villkorad Läkemedels Användning)
- kurs för djurägare och anställda
Om intresse finns så håller vi på Skånesemin
gärna en ViLA-kurs, vilket krävs om man ska ha
möjlighet att ha ViLA-avtal på sin gård. Kanske
funderar ni på att gå med i ViLA, eller så är ni
redan med, men har nya anställda som behöver
kursen.

Kursen är en heldag på Skånesemin plus en 
förberedande hemuppgift.

Om du har frågor eller vill anmäla ditt intresse så 
ring Cecilia Danielsson 0415-195 31

Nordic workshop i Stavanger 
7-9 maj
De nordiska länderna träffas var 3:e år och
diskuterar exteriörbedömning, eftersom vi 
använder samma program i både Sverige,
Danmark och Finland. Norge har varit med vid 
ett par tillfällen och har nu börjat att använda 
samma program. I år var det Norges tur att stå 
för denna träff och de passade även på att visa
norsk röd boskap. 

Bild från då vi bedömde i grupper

Första dagen var vi inne och tittade på statistik hur det ser ut
mellan länderna, vi ska ju försöka vara så lika som möjligt. Dag 2 
var vi ute på gårdsbesök och jobbade i grupper blandade från de 
olika länderna och bedömde kor som sedan gicks igenom. På 
kvällen åkte vi en båttur i solnedgången, fantastiskt vackert. Sista
dagen sammanfattades synpunkter från de olika grupperna, om det 
var något vi ville ta upp, då vi ibland tycker och ser till olika
egenskaper vid bedömningen.

Norge och dess fantastiska landskap

Mycket givande och intressanta dagar och nyttigt att träffa andra 
som gör det man själv gör.
Cilla Belander

Karin Karlsson 
och Cecilia 
Belander, båda är
exteriörbedömare.
Samtidigt som vi 
stöttar varandra i 
jobbet har vi också 
blivit goda vänner.



Framtida sätt att rapportera på 
Efter kartläggningen av hur man rapporterar i dagsläget kunde vi 
snabbt konstatera att det finns flera varianter av rapportering av 
djurdata. Det finns både fördelar som flexibilitet och samtidigt 
flera nackdelar, tex. Tidsödande vid felrättningar, högre 
driftskostnader m.m.

Därför ser vi tre sätt att arbeta framöver när vi lanserar vårt nya 
IT system (två alternativ per arbetssätt beror på olika sätt att 
rapportera semineringar):

1. De som har någon form av gårdssystem 
(Tex.Lely,Delaval,GEA,Boumatic,Uniform Agri mfl.) 
ska fortsättningsvis primärt arbeta i dessa system. 
Provmjölkning sker via surfplatta samt skanner och 
semineringar läggs in direkt i gårdssystemet där sedan 
Skånesemin hämtar in uppgifterna automatiskt.

2. De som primärt vill arbeta i CDB direkt kan 
naturligtvis fortsätta med detta. Semineringar kan 
antingen rapporteras av egenseminör via webbsida eller 
tekniker från Skånesemin. Provmjölkning sker via 
surfplatta samt skanner. Fördelarna med att välja ett 
gårdssystem är automatisk rapportering till CDB/direkt
inmatning av semineringar samt komplett uppföljning 
av besättningen med flera intressanta rapporter.

3. Lantbrukare som primärt använder blanketter kan 
fortsättningsvis även göra detta för rapportering av 
djurhändelser, provmjölkning etc. (en ännu icke 
bestämd kostnad tillkommer).

Christoffer Isenstråle

Avelsarbetet gör skillnad
Följer upp med det som nämnts tidigare, om att det är väldigt 
viktigt att söka och vara mottaglig för inspiration för att kunna 
utvecklas som person och företag. Att ta något från att vara en 
jättebra idé och sedan göra det till en upplevelse där vi verkligen
kan se ett resultat; har många hinder längs vägen. Vid 
Skånemejerier ek. för. stämma, föreläste Erik Hunter från SLU 
om misslyckande att det är något som är väldigt ofint att prata
om i Sverige. Visst har han rätt så är det vi erkänner inte gärna 
att vi gjort något som inte fungerat. Utan misslyckande hur vet 
vi då vad som är bra och faktiskt fungerar mycket bättre. Att ta 
något mindre bra och vända det till något riktigt bra det är där vi 
har mycket att ta igen, men att erkänna sina misslyckande och
lägga de bakom sig är även det av stor vikt för att inte slösa 
energi och tid på något som inte kommer ge något. 

Har lärt mig under mina än unga år att man kommer långt med
en positiv attityd och stark vilja, men att vi är starkare 
tillsammans än ensam. 

Din besättning och företag är en stor ”SPELPLAN” för att få 
spelet att fungera och ge bästa möjliga resultat krävs det att alla 
”spelare” fungerar. Målet i spelet är som i många fall vinst, 
lönsamhet och ett bra resultat. För att nå dit, behöver vi en bra, 
produktion, management (skötsel/komfort), djurhälsa och foder. 
Var kommer då aveln in? På ett eller annat vis finns där 
möjlighet för den att göra skillnad i alla hörnen. Avlar vi för 
mera mjölk med bättre halter, bra hälsoegenskaper, kor som 
passar vårt behov och miljö och sedan lägger till det som nu 
uppmärksammas mer och mer fodereffektivitet. Ja då kan ett 
avelsarbete faktiskt göra skillnad och därmed möta målen.

Det kompletta alternativet, se till er besättning vilket är ert 
behov för att göra mål, vi har nu tre tjurar hemma som vi anser 
ska kunna hjälpa er dit. Produktion, bra exteriör och goda 
hälsoegenskaper. 

Moder till Curry

CURRY – Jedi x Supersire x Man-O-Man Pris: 230 kr

Vi anser att Curry passar vår tjurportfölj väldigt väl, då han har 
många av de mest önskade egenskaperna. Produktion, bra juver 
egenskaper med bra mjölkbarhet och hans har extremt bra 
fertilitet, både egenfertilitet och dotterfertilitet.

KAMINSKY- Supershot x Numero Uno x Shamrock
Pris: 210 kr

En extremt komplett tjur, produktion med bra halter, bra 
hälsoegenskaper, lite mindre i storleken, bra ben och riktigt bra 
juver. Han ger längre spenar och har en bredare spenplacering 
med bra mjölkbarhet. 

MAGICTOUCH – Modesty x Balsito x Numero Uno
Pris: 250 kr

Har ni inte än tagit en titt på denna tjur, då rekommenderar vi er 
att göra det! Dotterfertilitet och överlevandetal på topp och bra 
juver, för att skapa en hållbar ko till er. WELLNESS- hälsa är en
av hans styrkor och en förutsättning för att kunna nå era mål. 

Prata med er avelrådgivare eller kontakta oss för mer 
information!
Linn Gullberg

Ett lag samma mål



Lagerlista 2018-06-01

World Wide Sires Genomiska USA
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4539 Magictouch Modesty/Balisto 117 28 250
4567 Kaminsky Supershot/Numero Uno 120 28 210
3996 Sonic Silver/Multiply 122 25 210
4538 Devine Marty/Deductive 116 23 210
4502 Lavon Supershot/Mayflower 116 22 190
3969 Lucky PP Red Jax P/Mogul 104 14 270
3977 Cedarwood Kingboy/Mogul 111 9 170

World Wide Sires Avkommebed. USA 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4537 Rager Red Relief P/Observer 120 23 190

Intermizoo Genomiska Italien
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4559 Nebula DG Charley/Balisto 123 28 250
4560 Kubrick Afterburner/Balisto 123 26 230

World Wide Sires Jersey
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
9-4411 Oliver P Valentine/Mike P 109 2 230

Viking Genetics Genomiska GVP
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
3964 VH Baylor Battlecry/G-Force 121 36 260
3880 VH Grejs VH Gant/VH Bostrup 113 33 250
3903 VH Sylvest VH Sparky/VH Meno 112 30 260
4507 VH Bilde VH Bernell/VH Clement 111 29 230
3922 VH Python Penley/G Force 112 27 255
4513 VH Roxy VH Radium/VH Booth 115 27 245
3896 VH Stan Super Shoot/Freddie 118 27 250

Könssorterad Holstein
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
3427 VH Booth Beacon/Planet 128 27 320
3729 Synergy Cashcoin/Mogul 101 17 360
3973 Milito Prince/O-Man 100 4 395

Viking SRB Genomiska
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
9846 VR Herbert VR Hjusticia/VR Niki 116 28 255
7850 VR Abraham VR Aatami/Buck 114 24 250
7820 VR Toffee VR Tokyo/VR Uudin 115 23 255
7838 VR Vanamo VR Viper/VR Boxer 114 22 250
7874 VR Ultimat VR Umbro/Burdette 104 20 230
9859 VR Funk VR Fritz/VR Alibi 116 19 245
Könssorterad SRB
6178 VR Filur VR Fonseca/VR Uudin 121 29 420

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%

Tjur 22-7820 VR Toffee. Han ger både bra exteriör och mycket mjölk.

Viking Genetics
Tjurar kommer och går, siffror ändras. För att bekräfta det som vi 
innan har pratat om; att inte bara fokusera på ett index utan helheten
och att ha lite variation. Vi fick nu ta del av en undersökning som 
faktiskt säger att framgång kan nås med att använda tjurar med ett 
lägre NTM. Därför kommer vi att fortsätta att se till helheten för att 
kunna tillhandahålla tjurar som gör skillnad hos er. Alla tjurar vi tar 
hem från Viking finns inte alltid på vår lagerlista, då en del är 
kvoterade och vi endast får ett fåtal doser. Hör gärna med er 
avelsrådgivare om ni är nyfikna på det nya tjurarna som är på väg in, vi 
kan beställa eller reservera doser åt er.



Ny ET-inläggare
I våras gick Gunilla Nilsson kursen för inläggare av embryo 
och har nu börjat lägga in en del.

Vi hoppas detta ska göra det möjligt för fler av er runt om i 
Skåne att kunna få embryon inlagda då det bäst passar er.
Gunilla utför denna service tillsammans med Christina 
Lundgren, Mats Grahn och Kenneth Lindberg.

Vi önskar er en trevlig 
sommar!

Erik tillsammans med sitt 
glada gäng finns som 
vanligt tillgängliga för er.

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

Gunilla Nilsson

2018-05-25
Vallprognos 2018
Här är de gårdar som klippt till vallprognosen.

Gummarp i Löberöd Gummarp, Löberöd, Skånefrö, Pro, 95 kg N, 20 ton flyt, 2: års vall
Vallabäcken, Tomellilla Vallabäcken, Tomellilla, Sv. Foder, Taiga, 108 kg N, 2:a års vall
Kullagården, Villands Vånga Kullagården, Villands Vånga, Skånefrö, Härdig, 95 kg N, 1:a års vall

Första klippningen började söndagen 6 maj och nu på söndag 27 maj blir den sista klippningen.

Gå in på www.vallprognos.se för att följa värdena på grönmassan.

Skördevädret har varit fantastiskt bra och i skrivande stund hoppas vi att alla som har 
mjölkproduktion har skördat.

Cissi Bjerström


