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Skånesemins informationsblad juli/augusti 2018

Skånesemin tilldelades ett 
hederpris under Holstein 
Stämman
Den 25-26 juni arrangerades den årliga 
Holstein Stämman och detta år hölls den i 
Halland på Hotel Tylösand i Halmstad.

En trevlig stämma med många deltagare från 
hela vårt långa land och med samma 
gemensamma intresse för Holsteinrasen. Stort 
grattis till alla de som fick pris för sina 100-
tonnare och övriga hederspriser, alltid lika
roligt att se när det stora arbetet ni gör faktiskt 
lönar sig och ger en liten guldkant i vardagen.

Pristagare med 100-tonare från Holstein Stämman

Skånesemin fick äran att ta emot ett hederspris 
för importtjuren McCutchen:

C.B. Folins hederspris utdelas årligen för 
den tjur som erhållit det högsta EP-avtalet vi 
Avelsföreningens avkommebedömning för 
funktionell exteriör. 

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 med 
mjölkproduktion 
Den 25/9 2018  håller vi på Skånesemin en ViLA-kurs. 
ViLA innebär att man under vissa villkor har rätt att själv 
behandla vissa sjukdomar på sina djur. Denna kurs krävs för 
att ha möjlighet att ha ViLA-avtal med veterinär på sin gård. 
Kursen är en heldag på Skånesemin, plus en förberedande 
hemuppgift.

Kostnad 1200 kr (inkl. kursmaterial och lunch)

Om du har frågor eller vill anmäla ditt intresse så ring Cecilia 
Danielsson 0415-195 31 eller Marete Hansen 0415-195 32

Egenseminkurs 
Den 11 – 17 oktober 2018 (med uppehåll för helg) kommer 
vi på Skånesemin att hålla i en egenseminkurs. Kursen varar 
i 5 dagar och teori blandas med praktik. Om du redan finns 
på vår intresselista kommer du att bli uppringd cirka 2 
månader innan kursstart och blir du intresserad nu, så se till 
att du via växeln i Hörby 0415-195 00 hamnar på listan (ej 
bindande att vara på väntelistan) så kommer du med i mån 
av plats.

Om du har några frågor om kursen är du välkommen att 
ringa Cia 0415-195 31 eller Marete 0415-195 32

NI LÄSER VÄL NYA STRÅLANDET?



Ni har väl inte missat att vi på 
Skånesemin hjälper till med provtagning
till foderanalys!
Hur gör man?

- Kontakta Växeln på 0415-195 00 eller 
info@skanesemin.se för att anmäla provtagning. 

- Ange fodersort och hur många balar/silos som ska 
provtas. 

- Vi kommer ut och provtar inom 7-14 dagar. För priser 
se hemsida - www.skanesemin.se – rådgivning-
foderanalyser.

- Svaren av Analysprovet kommer inom 10-14 dagar. 

Varför ska detta vara bra?
För att nå en så bra produktionsnivå som möjligt är det viktigt 
att veta vilka fodervärden fodret har som djuren får. Fodervärdet
framkommer vid en foderanalys som sedan används vid 
foderstatsberäkning för att kunna beräkna en fullgod foderstat. 
Analysen visar också om fodret har någon brist eller överskott 
av någon parameter som kan vara skadligt för djuren. 

Vi på Skånesemin hjälper gärna till att ta provet. Vi gör 
foderprov både i öppen plansilos eller med borr om silon är 
stängd.  Fördelen med att borra är att man får ett representativt 
prov från toppen av silon och 3,5 meter ner, samt att man kan 
ha analysen färdig i god tid innan fodret ska användas och därför 
göra en bättre foderplanering. Vi erbjuder också provtagning på 
balar.

Tar du proven själv?
- Blanketterna är uppdaterade för året och finns på 

hemsidan under fliken medlem/kund och därefter
blanketter.

- För att få ett representativt prov på snittytan i öppen 
plansilos ta ca 10-20 nävar foder på olika ställen. Ca 2 L 
är en bra fodermängd. 

- Skicka in provet i början av veckan så det inte ligger på 
posten över helgen. 

Aktuella tjurar
Bra tjurar på lagret, nu har vi fått hem doserna som vi beställt 
och längtat efter. Vi är riktigt nöjda med de urvalet vi har 
hemma och hoppas att även ni ska kunna hitta det ni söker.

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. 

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 / 360 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. Finns nu även könssorterad!

Kaminsky

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. 

LEMONHEAD – Samson x Renegade x Hallmark
Pris: 230 kr / 400 kr
NY jersey tjur, som är avkommebedömd och finns hemma i 
både konventionella och könssorterade doser. Mycket
uppskattad runt om i världen, då hans döttrar har bra 
produktion, fina kroppar och bra kors. Han ger även fina ben 
och extremt bra juver som passar rasen väl; bra ligament med 
längre spenar.

Lemonhead dotter

Besök från USA, under vecka 31 får vi besök från USA för att 
göra en uppföljning till det som de var i USA lärde sig. Lindell 
Whitelock kommer att besöka de olika gårdarna och gå runt och 
ge tips och råd.
Om ni är intresserade av ett besök på er gård eller kanske bara 
komma och lyssna på något av de andra besöken, hör då av er 
till Linn, som kommer samordna detta. Ni som vill lära er mer, 
ta chansen!

Prata med er avelrådgivare eller kontakta oss för mer 
information!

Linn Gullberg, avelsansvarig 0415-195 36  
linn.gullberg@skanesenmin.se



Lagerlista 2018-07-01

World Wide Sires Genomiska USA
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4539 Magictouch Modesty/Balisto 117 29 250
4567 Kaminsky Supershot/Numero Uno 120 27 210
3996 Sonic Silver/Multiply 122 25 210
4566 Curry Jedi/Supersire 123 25 230
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 22 190

Intermizoo Genomiska Italien
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4559 Nebula DG Charley/Balisto 123 29 250
4560 Kubrick Afterburner/Balisto 123 26 230

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
3948 VH Monty P Milford P/Balisto 124 33 250
3903 VH Sylvest VH Sparky/VH Meno 112 30 250
4507 VH Bilde VH Bernell/VH Clement 110 29 230
4513 VH Roxy VH Radium/VH Booth 117 28 245
3922 VH Python Penley/G Force 112 27 255

Könssorterad Holstein
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4567 Kaminsky Supershot/Numero Uno 120 27 360
3427 VH Booth Beacon/Planet 128 27 320
3973 Milito Prince/O-Man 100 3 360

Viking SRB Genomiska
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
9846 VR Herbert VR Hjusticia/VR Niki 116 29 255
9861 VR Guidett VR Grolle/VR Hammer 115 29 260
7850 VR Abraham VR Aatami/Buck 113 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 105 21 230
9859 VR Funk VR Fritz/VR Alibi 116 19 245
Könssorterad SRB
6178 VR Filur VR Fonseca/VR Uudin 121 30 420

Jersey
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4431 Lemonhead Samson/Renegade 118 18 230
Könssorterad Jersey
4431 Lemonhead Samson/Renegade 118 18 400
4407 VJ Asure Axis/VJ Lure 115 16 360

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%

Kvävebilen
En del undrar och har frågor varför vi har en kvävebil och hur den 
”fungerar”

Det är en service och även en garanti på att era kärl blir fyllda med
kväve var 6:e vecka.
Ibland ställs frågan varför vi fyller kväve ändå upp så att det rinner 
över. 
Detta gör vi för att även korken ska kylas ner.

I samband med kvävebilen, går det även bra att beställa doser och 
annat material som behövs vid seminering. 

Har ni frågor eller funderingar ring någon av de som brukar köra.
Mats Grahn 0415-195 42
Eva-Britt Andersson 0415-195 72
Bengt Bertilsson 0415-195 74
Kerstin Jacobsson 0415-195 45



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

Resa till Agromek
Skånes Holsteinklubb arrangerar tillsammans med Skånesemin en resa till Agromek 27-28 
november. Bussen går tidigt tisdagen den 27 och kommer åter kvällen den 28.
Kostnad för resan är 1650kr/ person, då ingår bussresan, en hotellnatt och inträde på mässan.
Frukost fixar vi på bussresan, men under mässan får var och en stå för maten.
Tisdag: Utställning röda
Onsdag: Utställning Holstein.
Vi fyller en buss, 40 personer först till kvarn!
Sista anmälningsdatumet är den 1 oktober och är bindande.
Anmälan gör ni till Linn Gullberg; linn.gullberg@skanesemin.se eller 0415-195 36


