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Skånesemins informationsblad juni 2019

Fertilitetsutredning på gård
Vi har nyligen gjort en fertilitets utredning hos en 
utav våra gårdar med lyckat resultat. Vi vill gärna 
dela med oss av detta koncept, om ni är intresserade 
kan vi anpassa innehållet precis efter era önskemål 
och behov.

Vi gjorde två besök, i detta fall var det en 
produktionsrådgivare och en husdjurstekniker. Här 
kan vi anpassa personerna efter behovet på gården 
och välja antingen ett besök från 
produktionsrådgivare/veterinär för att gå igenom 
nyckeltalen på gården och sätta upp mål, samt ett 
besök från antingen en husdjurstekniker eller 
veterinär där vi tittar på det praktiska 
genomförandet. Nedan följer ett exempel på 
upplägg: 

Besök 1:
Genomgång av gårdens nyckeltal gällande fertilitet 
ute på gård där vi bland annat kollar 
dräktighetsprocent, dräktighet/insemination, 
kalvning till första insemination, kalvning till sista 
insemination, frivillig väntetid och 
dräktighetsprocent/tjänsteman.
Vi diskuterar också er framtida strategi för att 
förbättra resultatet på gården både för era kors 
hållbarhet men också gällande bl.a. seminering, 
brunstpassning, dräktighet och rekryteringsstrategi. 
Vi visar tydligt hur många semineringar ni gör per 
år och visar hur många ni borde ligga på vid bra 
semineringsrutiner och dräktighetsresultat. 
Framtidens kor är dräktiga eller nykalvade!

Besök 2:
Genomgång på det praktiska, vi diskuterar följande:

• Har alla samma teknik på gården?
• Hur ska strået hanteras? Och var ska 

strået läggas?
• Hur kan du som egenseminör utvecklas?
• Uppdatering enskilt för alla tjänstemän

på gården kring semineringsrutiner.
• Strategi kring vilka brunster det ska 

semineras på.

Hör av dig om ni är intresserade så formar vi 
upplägget efter ert behov och era önskemål. Ring 
växeln, 0415 – 195 00.

Greppa Näringen 
Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både 
lantbrukare och miljön tjänar på. Målet är minskade utsläpp av 
klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av 
växtskyddsmedel. 
Vi på Skånesemin erbjuder följande rådgivning inom Greppa 
Näringen:

• Foderstater både inom mjölk, kött och får
• Växtnäringsbalanser
• Grovfoderrådgivning
• Klimatkollen 
• Rådgivning inre och yttre stallmiljö
• Rådgivning inom er betesstrategi för både mjölk och 

köttdjur

Gå gärna in på http://greppa.nu/ för mer information eller hör av 
er till Anni Frick, 0415 195 26 anni.frick@skanesemin.se

"Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel vid Länsstyrelsen Skåne"

TopCow utskick och formulär
Alla lantbrukare har nu fått ut information om TopCow samt ett 
medföljande formulär. Det är viktigt att alla läser informationen 
och skickar tillbaka formuläret snarast. Vänligen kontakta oss om 
ni har frågor angående formuläret och TopCow på 0415-195 00. 

Sommartider i växeln!
Vår telefonväxel kommer att vara öppen mellan 8.00 – 12.00 
under perioden 2019-07-01 – 2019-08-18. På våra direktnummer 
når ni oss som vanligt. 
Direktnumren hittar du i vår ”Kolender” eller på vår hemsida 
www.skanesemin.se



Information från avelssidan
Fertilitet- som ni redan läst i en annan del av detta infoblad 
är något vi vill ge er den bästa möjligheten som vi kan för 
att få era djur dräktiga. Därför köper vi in tjurar som 
erbjuder bra dotterfertiltet och vi håller även koll på 
tjurens egenfertilitet, för vi står för att vi säljer kvalitet!
Det finns många faktorer som spelar roll när det kommer 
till att få till en dräktighet, därför känner vi ett ansvar 
gentemot er. Bra tjurar med bra fertilitet är en del och den 
andra delen, som den mänskliga faktorn står ta upp den 
med den som dräktighets undersöker eller ger er någon 
annan typ av rådgivning. Våga fråga!

9-4683 FYI ”For Your Information”
En Frazzled son med extremt bra produktion, han höjer 
halterna samtidigt som han ger mycket mjölk, vilket inte 
alltid går hand i hand. Hälsoprofil med riktigt bra 
juverhälsa och överlevandetal! 
Kompletta tjurar som FYI är de som är mest uppskattade 
bland de vi pratar med, även bland oss avelsrådgivare är 
detta tjurar som är mycket lättanvända och där finns inte 
en massa ”plumpar” som jag säger att ta hänsyn till. Riktigt 
bra juver, längre spenar och han gör inte att det blir tätare.

FYI

9-4636 Crown-Red
Produktion det gillar vi och vill ni ha en tjur med riktigt
bra fetthalt, då är Crown-Red en av de som ligger i topp! 
Detta är ytterligare en av favoriterna, då han är en 
komplett tjur med en lite annorlunda härstamning.

9-4653 Samson
En av de nyare vi har hemma från Italien, en mycket 
trevlig kvigtjur. Han ger extremt bra hälsoegenskaper, 
juverhälsa och överlevandetal, samt dotterfertilitet. 

Vi jobbar för våra medlemmar
Skånesemin är en förening som jobbar för sina 
medlemmar. Finns det något vi kan lära oss av andra för 
att kunna ge er den bästa möjliga rådgivningen, då är vi 
öppna för detta. Vi diskuterar gärna och alla har vi vårt 
område som hjärtat klappar lite extra för, att lära sig nya 
saker är en morot i vår rådgivning.

Anni Frick och Linn Gullberg deltog tillsammans med 50 
av Skånes Holsteinklubb medlemmar när det anordnades 
studiebesök och grillkväll hos Rosdala HB. Martin och 
Jonna Greiff berättade och visade oss runt på gården. 
Historian som finns med levererad mjölk sedan 1903 är 
fantastisk. Ett riktigt bra besök och konstaterar att det är 
riktigt bra att åka till andra och se hur de gör, vi alla har 
något att lära oss. När det kommer till ko-komfort och 
hälsa har de satsat men fått det tillbaka i form av friska kor 
med bra produktion. Sandstallet erbjuder riktigt bra ko-
komfort och de korna är de som trivs bäst, vilket gör att 
de även producerar bäst. Fläktarna som de har investerat 
är något de efter förra året såg hur bra de fungerade och 
korna håller produktionen mycket bättre även under de 
heta sommardagarna. En fläkt är en investering för kon 
och med rätt placering och styrka betalar den sig!

En sak som diskuterades en del under grillningen var 
personal, hur man motiverar och arbetar tillsammans i 
driften för att skapa rutiner och få till en strukturerad 
arbetsdag. Många som medverkade på besöket tog med 
sina anställda tummen upp för detta, ett fantastiskt sätt att 
inspirera och få fler på gården att tänka i andra banor.

Grupp på gårdsbesök hos Rosdala HB

SRB-föreningens Sommaraktivitet!
Exteriörbedömning den 18 juni kl 19.00.

Hos Göran Nilsson (Svinstorp 521 Örkelljunga mer 
vägbeskrivning ring Göran 0702880699 eller Kerstin 
0706985387).

Klubben bjuder på korv.
Välkomna!



Lagerlista 2019-06-01

World Wide Sires Genomiska USA
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4683 Fyi Frazzled/Balisto 130 37 250
3979 Frazzled Josuper/Shotglass 128 30 270
4567 Kaminsky Supershot/Numero Uno 120 25 210
4631 Bernie Sash/Spark 119 24 190
4634 Goddard Blowtorch/Delta 118 23 230
4936 Crown-Red Apprentice/Delta 118 23 270
4633 Bighit P Ferdinand/Eraser P 121 17 190

World Wide Sires Avkommebed. USA 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4632 Azor Montross/Numero Uno 108 19 230
3998 Diamondback Doorman/Talent 101 0 230

Intermizoo Genomiska Italien
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4653 Samson DG Charley/Josuper 116 32 210
4611 Gordon Battlecry/Embassy 120 27 230
4655 Clash P Powerball P/Bookem 120 22 230
4560 Kubrick Afterburner/Balisto 120 20 230
4612 Redbird Bretange/Archive Red 112 16 250

Viking Genetics Genomiska Holstein
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4574 VH Ramsey VH River/Penley 122 38 260
4570 VH Cassidy DG Charley/Commande 117 32 260
4601 VH Linwood VH Leyton/Nilson 123 32 260
5131 VH Chrille Come On/Rodgers 120 30 230
4507 VH Bilde VH Bernell/VH Clement 113 28 230
4513 VH Roxy VH Radium/VH Booth 114 24 245

Könssorterad Holstein
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
3427 VH Booth Beacon/Planet 124 22 320
4632 Azor Montross/Numero Ono 108 19 370
4635 BarcudaPPRed Jax P/Numero Ono 113 15 360
3729 Synergy Cashcoin/Mogul 106 14 360
3998 Diamondback Doorman/Talent 101 0 400

Viking SRB Genomiska
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
8035 VR Vilperi VR Viljar/VR Hambo 113 32 260
6223 VR Fanof P VR Flake/VR Ejstrup 117 30 260
8093 VR Loke VR Lorenzo/VR Falcon 116 29 260
8036 VR Snowman VR Sanero/VR Yves 114 26 190
9894 VR Ture VR Tequila/VR Wand 114 26 260
8017 VR Heikki VR Hazze/VR Wand 116 24 230
8014 VR Bebob VR Birka/VR Viro 109 22 230
6211 VR Fitbit P VR Flake/VR Grimsby 116 29 260
Könssorterad SRB
6211 VR Fitbit P VR Flake/VR Grimsby 116 29 400

Jersey
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4431 Lemonhead Samson/Renegade 113 18 230
Könssorterad SRB
4431 Lemonhead Samson/Renegade 113 18 400

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 – doser@skanesemin.se
Rabatt till medlemmar med eget kärl:
Antal doser:  25-49 doser 5%

från 50 doser 10%

Beställning av doser
Vi har skaffat en ny email adress som ni gärna får använda 
vid beställning av doser.
Det ni önskar få levererat med kvävebilen, såsom 
strumpor och handskar får också gärna skickas till denna 
adress doser@skanesemin.se



I skrivande stund har vi idag den 20 maj 
fått in två provprognoser för de tre 
gårdarna som är med i årets vallprognos

Lövestad, 100 kg N, ”SF Balans” (timotej, rörsvingel, 
rödklöver och vitklöver)

5 maj:
NDF gr/kg ts: 349
Råprotein gr/kg ts: 222
Dagar till 170 gr/kg ts: 9 dagar
Dagar till 150 gr/kg ts: 14 dagar
Dagar till 120 gr/kg ts: 19 dagar

12 maj:
NDF gr/kg ts: 380,5
Råprotein gr/kg ts: 190
MJ gr/kg ts: 11,0
Dagar till 170 gr/kg ts: 4 dagar
Dagar till 150 gr/kg ts: 8 dagar
Dagar till 120 gr/kg ts: 14 dagar

Vinslöv, 25 ton flyt spridning+80 kg N, Mira 24 ”SW 
Mira 24″ (rödklöver, vitklöver, timotej och rörsvingel)

5 maj:
NDF gr/kg ts: 393,5
Råprotein gr/kg ts: 242
Dagar till 170 gr/kg ts: 12 dagar
Dagar till 150 gr/kg ts: 17 dagar
Dagar till 120 gr/kg ts: 22 dagar

12 maj:
NDF gr/kg ts: 412,5
Råprotein gr/kg ts: 235
MJ gr/kg ts: 11,3
Dagar till 170 gr/kg ts: 11dagar
Dagar till 150 gr/kg ts: 16 dagar
Dagar till 120 gr/kg ts: 21 dagar

Klippan, 400 kg Axan N27 400+25 ton flyt hösten 2018, 
Mira 21 ”SW Mira 21″ (rödklöver, vitklöver, timotej, 
ängssvingel och eng rajgräs)

5 maj:
NDF gr/kg ts: 321
Råprotein gr/kg ts: 196,5
Dagar till 170 gr/kg ts: 5 dagar
Dagar till 150 gr/kg ts: 10 dagar
Dagar till 120 gr/kg ts: 15 dagar

12 maj:
NDF gr/kg ts: 357
Råprotein gr/kg ts: 167,5
MJ gr/kg ts: 11,7
Dagar till 150 gr/kg ts: 4 dagar
Dagar till 120 gr/kg ts: 9 dagar

Läs mer på vallprognos.se och hållutkik inför nästa 
klippning. 

Subventionerad rådgivning
Vi erbjuder nu på grund av den svåra torkan som varit och 
med stöd från landsbygdsprogrammet subventionerad 
rådgivning gällande foderinventering, beräkning av 
foderlager, bedömning av alternativa fodermedel och 
framtida prognos för företagets foderförsörjning.
Landsbygdsprogrammet står för 70 % av kostnaden 
medan du själv betalar resterande 30 %, reseersättning 
tillkommer. För att få möjlighet till denna rådgivning krävs 
att ert företag brukar minst 50 hektar åker eller innehar 
minst 25 djurenheter.
Hör av dig till din rådgivare eller kontakta Linda på 0415-
195 00 så hjälper vi dig.
Sista dagen för rådgivning är den 30e juni!

”Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen Skåne”

Nya rutiner för att analysera ditt grovfoder

Från och med nu kan alla lantbrukare själv fylla i 
ordersedeln själv för att beställa en följesedel. Det finns två 
sätt att beställa sin grovfoderanalys: 

• Skånesemins hemsida under 
rådgivning/foderanalyser tryck på länken 
ordersedel grovfoderanalys skriv ut fyll i och mejla 
eller skicka med posten till Skånesemin

• Ring till 0415 195 00 (utöver analyskostnaden 
kostar detta 90 kr)

Glöm inte slänga de gamla följesedlarna ni har.

Vid borrning sker all administration via oss och då 
behöver inget fyllas i. 
För borrning ring Linda 0415 195 00.

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


