
Skånesemin ek för • Råby 2003 • 242 92 Hörby
Tel 0415-195 00

www.skanesemin.se
Ansvarig utgivare: Martin Olsson
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Skånesemins informationsblad januari 2019

Egenseminkurs
Den 28:e februari till 6:e mars 2019 (med
uppehåll för helg) kommer vi på Skånesemin 
att hålla i en egenseminkurs. Kursen varar 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 at 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.

Inspirationsdag för 
egenseminörer
Är du egenseminör och sugen på att uppdatera 
dina kunskaper och inspireras till ännu bättre 
fruktsamhetsresultat?

Onsdagen den 27 februari ordnar vi en 
fortbildningsdag för egenseminörer på 
Skånesemin i Hörby.

Vi börjar kl 9 med kaffe och slutar kl 15.

Kostnad 1000 kr (fika och lunch ingår)

Anmäl dig till Linda i receptionen 0415-195 00
senast den 20 februari och ange om du önskar 
speciell kost.

Om du har frågor så ring gärna Cia 0415-195
31 eller skicka mail till 
cecilia.danielsson@skanesemin.se

Uppvaktning av personal på Skånesemin

Före jul avtackade vi Per-Arne Persson och Erik Holm som 
slutat efter många år på Skånesemin.
Cilla Belander uppvaktades med blomma och paket 
eftersom hon fyllt jämt.

MILA 2019, 14-16 februari
I år kommer många raser bli representerade på MILA, då
flera mjölkraser och köttraser välkomnas.
Vi kommer ha en monter vid ringen och hoppas att ni 
kommer förbi och pratar med oss, som vanligt serveras 
kaffe med tilltugg.
Tillsammans med lantbrukare, skolor och övriga i branschen 
hoppas vi på en trevlig mässa som kan göra fler intresserade 
och nyfikna på det fantastiska vi alla kan erbjuda.

Varmt välkomna!



Vi välkomnar det nya året 2019, nya tider 
och nya möjligheter både för er och oss.
Djurhälsan i fokus för att börja på topp, är den god då
finns det även goda möjligheter för lönsamhet.

Vad och vem ska tänka på djurhälsan? ALLA! Bilden på 
sidan tre säger mer än tusen ord, att lära den yngre 
generationen redan från början vad som gäller när man är 
på besök. Till er som tar emot besökare, fantastiskt att ni 
gör det och visar hur branschen fungerar, men anser att 
det kan ställas krav på att besökare respekterar både er och 
era djurs vardag – djurhälsan.

MILA 2019 blir den 14-16 februari, vi hoppas se er där, 
vår monter finns vid ringen. Mjölkras kvigor, Holstein, 
SRB och Jersey kommer finnas på plats och vi ser 
framemot en inspirerande mässa.

Vi tar hem en del nya tjurar efter decembers avelskörning 
och tjurar som vi anser är uppskattade ute på fält och 
håller sina siffror tar vi hem igen, behåller på listan. Många 
önskemål och vi försöker hitta det som passar de flesta. 
Någon ny kvigtjur, lättanvända/balanserade, mycket mjölk 
och produktion är en del av det som efterfrågas. Jag skulle 
vilja slå ett slag för fertilitet, både dotter och 
egenfertiliteten. I Holstein International skrev Bert 
Wesseldijk om ”Bull Fertility” en mycket läsvärd artikel, då 
fertilitet har ett stort samband med lönsamhet.

För er som vill se hur er besättning ligger till, då är 
reproeffektivitet ett bra mått som vi kan ta fram och är det 
över 20 %, då är besättningens fertilitet/dräktighetsstatus 
god. 
Beräkningen: Dräktighetsprocent x Insemineringsprocent 
= reproduktionseffektiviteten.
Säg till så hjälper vi er att få fram ert värde.

DIAMONDBACK (Doorman x Talent x Regiment-Red) 
en tjur som vi sett många döttrar av i USA och de har visat 
sig väl med goda resultat på utställningarna. Det kommer 
både konventionella doser och könssorterade: Pris 230 kr/ 
400 kr.  

Diamondback dotter

FRAZZLED (Josuper x Shotglass x Robust) Första 
kalvarna är födda och de ser lovande ut, en extremt 
välbalanserad tjur, hög produktion kombinerat med bra 
hälsoegenskaper och exteriör gör att han är den som 
många efterfrågar. På marknaden finns många av hans 
söner, men han är själv den som uppfyller de krav och 
önskemålen vi har och får.  Pris 270 kr

CROWN-RED (Apprentice*Rc x Delta x McCutchen) 
Ännu en väldigt välbalanserad tjur med en annorlunda 
härstamning. Han ger kor med produktion, bra hälsa och 
riktigt bra juver, önskad spenplacering med något längre 
spenar. Vi tror på honom och hoppas han kan passa er! 
Pris 270 kr

BERNIE (Sash x Spark x Platinum) En kvigtjur med en 
annorlunda härstamning. Produktions stark tjur med bra 
halter och hälsa. Ger något kortare spenar, men i övrigt 
kanon juver. Pris 190 kr

GODDARD (Blowtorch x Delta x Supersire)
En extremt lättanvänd tjur som uppfyller de flesta kraven 
som ställs.
Produktion, fertilitet, hälsa, välbalanserad och dessutom 
kvigtjur. Han ger medelstora djur med längre spenar.
Listan är lång över hans goda egenskaper, pris 230 kr

Goddard ny kvigtjur på väg in.

För ett nytt år fyllt med mycket roligt och spännande, vi 
välkomnar frågor och funderingar!

Linn Gullberg, avelsansvarig Skånesemin.



Lagerlista 2019-01-01

World Wide Sires Genomiska USA
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
3979 Frazzled Josuper/Shotglass 128 30 270
4539 Magictouch Modesty/Balisto 117 29 250
4567 Kaminsky Supershot/Numero Uno 120 27 210
4566 Curry Jedi/Supersire 123 25 230
4502 Lavon Supershot/Mayflower 116 23 190

World Wide Sires Avkommebed. USA 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4537 Rager Red Relief P/Observer 116 22 190

Intermizoo Genomiska Italien
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4611 Gordon Battlecry/Embassy 121 30 230
4559 Nebula DG Charley/Balisto 122 28 250
4560 Kubrick Afterburner/Balisto 124 26 230
4612 Redbird Bretange/Archive Red 116 23 250

Viking Genetics Genomiska Holstein
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4574 VH Ramsey VH River/Penley 121 37 260
3984 VH Bahrain VH Bosman/VH Sergio 126 34 260
4521 VH Deco RC VH Dent/Commander 118 32 230
5122 VH Bones VH Benzema/VH Everest 123 30 230
5125 VH Hutney VH Highway/Balisto 110 30 230
4512 VH Bliet RC VH Bosman/Fageno 117 29 230
4507 VH Bilde VH Bernell/VH Clement 112 26 230
4572 VH Eltorro VH Emento/VH Clark 112 26 190

Könssorterad Holstein
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4512 VH Bliet RC VH Bosman/Fageno 117 29 360
3427 VH Booth Beacon/Planet 126 25 320
3729 Synergy Cashcoin/Mogul 106 14 360
3973 Milito Prince/O-Man 101 4 360

Viking SRB Genomiska
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
6223 VR Fanof P VR Flake/VR Ejstrup 118 30 260
9872 VR Trond VR Tapir/VR Vilde 118 24 230
8014 VR Bebob VR Birka/VR Viro 108 23 260
9867 VR Hipster VR Hilbert/VR Tuomi 114 23 255
6216 VR Hakon VR Hobby/VR Vimpula 112 22 230
7820 VR Toffee VR Tokyo/VR Uudin 113 19 255
7913 VR Aidan VR Ascot/VR Babylon 113 19 250
Könssorterad SRB
8014 VR Bebob VR Birka/VR Viro 108 23 360
9867 VR Hipster VR Hilbert/VR Tuomi 114 23 360

Jersey
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4453 Promo-P Smack P/Chille 120 20 210
4431 Lemonhead Samson/Renegade 113 18 230
Könssorterad SRB
4431 Lemonhead Samson/Renegade 113 18 400
4407 VJ Asure Axis/VJ Lure 116 16 350

Brown Swiss 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
8048 Hercules Cadence/Driver 111 230

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%

God djurhälsa med ett bra smittskydd som gäller för både stora som små.



Skånesemin syns och hörs 
Under den senaste månaden har vi varit på Alnarps 
Nötköttsdag och Svenska Köttföretagarnas 
rådgivningsmöte i Mjölby. Vi och vårt projekt blev väl 
bemötta och många tycker att vårt projekt är intressant 
och att vi ska fortsätta att satsa på detta för det kommer bli 
väldigt bra när det blir helt färdigt. Det var också ett
intresse från rådgivare längre upp i Sverige som skulle
förmedla informationen vidare om vårt
uppföljningsprogram till sina lantbrukare vilket känns 
positivt inför framtiden. 

Louise Ingemansson informerar om våra nya program

Christoffer och Louise informerar om TopCow

Framtidsgruppen på Skånemejerier ek 
anordnar en Ledarskapsdag
När? 5/2 2019 klockan 9.00–15.00
9.00 Fika
9.30 Under förmiddagen har vi bjudit in Martin

Melin som är forskare på SLU, han 
kommer gå genom den teoretiska biten 
gällande ledarskap inom den gröna 
näringen för att vi sedan ska kunna 
applicera det i vår egen vardag.

12.00 Lunch
13.15 Under eftermiddagen har vi bjudit in en 

lantbrukare som kommer diskutera om hur 
de gör på sin gård för att motivera 
personal, få en bra sammanhållning på 
gårdens team men också sprida kunskapen 
om hur man leder personalen mot 
företagets mål och vision. 

15.00 Fika och avslut

Var? Skånesemin Hörby
Vi avslutar dagen med diskussioner och fika. 
Alla som är anställda eller driver egna företag är välkomna!
Anmäl info@skanesemin.se eller 0415-195 00
Frågor till anni.frick@skanesemin.se senast den 31/1 2019

Foderanalys kopplat till markkartan och 
foderstaten- kurs
När: 29 januari 2019
Klockan: 09:30 -15:00
Var: Skånesemin
Kostnad: 300kr ink fika och lunch
Anmälan: info@skanesemin.se eller 0415-195 00
senast den 24 januari 2019. 
För mer information kontakta Cissi Bjerström 
cissi.bjerstrom@skanesemin.se 0415-195 14

Grovfodret har en stor påverkan på gårdens totala 
lönsamhet. För att få en hög skörd/ ha, bra näringsvärde/ 
kg ts, jämna skördar både i avkastning och näringsinnehåll 
– krävs det att man har koll på hur man ska sköta sin mark
och sin grovfoderodling.
Gårdens kretslopp är en väldigt viktig komponent i
gårdens totala klimatpåverkan och det är därför viktigt att
lantbrukare förstår växtnäringens kretslopp. Att ta vara på
näringen på bästa sätt gynnar både miljön och företagets
lönsamhet positivt. Charlotte Åkerlind från Råby Konsult
AB kommer att prata om hur man kopplar markkartan till
resultatet på foderanalysen.  Det som kommer att
diskuteras under dagen är markkarta, gödsling,
fröblandning, foderanalys, foderstater och hur dessa
påverkar varandra i ett kretslopp.

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


