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Skånesemins informationsblad juli-augusti 2019
 

 

 TopCow brev 
Alla lantbrukare har fått brev angående 
TopCow och de olika paketen samt ett 
formulär med kontaktuppgifter samt lite 
frågor. Om vi inte får in något formulär 
eller hör något ifrån er så kommer ni 
automatiskt att hamna i det paket som ni 
blivit klassificerade i. 
 
Vi har också skickat ut ett andra 
informationsbrev rörande TopCow den 17:e 
juni. 
 
Har ni frågor eller funderingar kontakta oss 
gärna via Skånesemins växel i Hörby på tel. 
0415-195 00.  
 

 
 

Egenseminkurs 
Vi anordnar en egenseminkurs på 
Skånesemin från torsdag 10 oktober till 
onsdag 16 oktober (uppehåll för helg). 
Kursen är 5 dagar och teori blandas med 
praktik. Om du redan finns på vår 
intresselista kommer du att bli uppringd i 
god tid 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. 
 

 
 

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 
 

 
 

 

 
 

Värmestress hos mjölkkor 
Förra sommaren var en av de varmaste på länge och 
det var en svår period för mjölkkorna. När 
utetemperaturen går över 20 grader, börjar korna att 
känna av värmen. Om vi inte hjälper dem, har de svårt 
att reglera sin kroppstemperatur och ökar 
kroppstemperaturen för mycket minskar produktionen. 
Särskilt högproducerande kor är känsliga för värmen. 
Kor som är varma söker skugga, dricker mer och 
dräglar vilket gör att de förlorar salt. Korna äter också 
mindre, vilket bidrar till ett försämrat immunförsvar 
och därmed ökad sjuklighet. Förra sommaren var 
tyvärr ett bra exempel på att värmen stressar våra kor; 
produktionen och halterna sjönk, celltalen gick upp och 
djuren visade allt sämre fruktsamhet. 
 
Fläktar och eventuellt dusch i kostallet är A och O vad 
gäller hjälp till temperaturreglering, men har man inte 
den möjligheten så finns också andra bra – och billigare 
– möjligheter: 
 

• Bra tillgång till kallt dricksvatten 
• Undvik för många kor i samlingsfållan på de 

varmaste dagarna. Kan du kyla dem? 
• Skapa skugga i stallet. Finns det liggbås där 

solen lyser in?   
• Skapa skugga på betet. Bygga ett skydd eller 

plantera träd? 
• Nattbete kan vara ett alternativ 

 
Det inte bara lönar sig att skydda korna mot 
omgivande värme, dina kor mår också bättre! 
Veterinärerna, Skånesemin 
 

 



Nyheter från avelssidan 
Vi precis som ni matas med ny information dagligen via 
någon form av media och för er som följer vår Facebook 
sida, har kanske sett att vi diskuterar en hel del kring 
fertilitet. Det är ett ämne som ligger många av oss varmt 
om hjärtat, det är något att ifrågasätta och hålla koll på 
eftersom att det kan påverka olika parametrar i 
besättningen, vilket betyder att ekonomiska faktorer 
berörs. 
 

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. 
 

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. 
 

9-4602 VH Crown 
Vi har tagit in en till tjur med namnet Crown, en tjur med 
högmjölkmängd och ger snabbmjölkade döttrar. 

 
VH Crown  
 
Vi hoppas att alla som önskar få Strålandet har fått 
den i brevlådan, annars hör av er för att få en skickad. 
 
Nya köttrastjurar från VikingGenetics 
På Gunnarp auktionen i våras köpte VikingGenetics in 
fyra stycken tjurar, två angus, en charolais och en limousin. 
Två av tjurarna är samlade och vi har beställt doser som 
kommer hem inom kort, se information om dessa nedan. 
När angus tjurarna är redo, kommer vi även ta hem doser 
efter dessa två.   
 
VB Onero (Glanz av Simontorp x Hero av Norrtofta) – 
Charolais från Sonarps Gård Eslöv. 
 

VB Odd (Loke av Åbrånet x Figo av Strömvik) – 
Limousin från Bert Andersson, Strömsvik Eslöv. 
 

Önskar er alla en trevlig sommar! 
Linn Gullberg, avel- och labbansvarig. 

Goda råd inför provmjölkningen 
När ni provar är det viktigt att ni häller upp mjölken från 
bägaren eller röret till vasen och sedan tar ut provet 
därifrån meddetsamma. Det är annars stor risk att fettet 
blir helt galet om man häller direkt i provburken utan att 
använda ösaren, eller om man låter mjölken stå och vänta i 
vasen innan man tar ut provet. 
 
Låt sedan proverna stå så kallt som möjligt under natten 
och tills vi hämtar dem.  
 
Ni som har robot kan med fördel plocka bort tomma 
koppar och sätta ihop resterande prov EFTER ni har 
scannat. 
 
Tänk på att prova i tid eftersom ni måste ha ihop 11 
provningar under ett kontrollår för att bli ICAR-godkända. 
 
OBS! Kom ihåg att meddela om ni ska prova i juli, så fort 
som möjligt. 
 
Önskar er alla en Glad Sommar! 
Kerstin Jacobsson 
Ingrid Lassing 
 

 
 

 
 

Skånesemins medlemmar har mottagit 
pris på Hushållningssällskapet Skånes 
stämma 
 

Anita Person, Råby Gård, Hörby fick belöning ur Nils 
G Brorssons donationsfond. 
Priset ska ges till en familjejordbrukare inom Frosta 
häradsgille för särskilt förtjänstfulla insatser på den 
brukade gården 
 
Motivering: Styrelsen för Frosta Häradsgille anser att familjen väl 
uppfyller kraven för att få belöningen ur donationsfonden 2019. 
 
Åsa och Johnny Mårtensson, Rödjelund fick belöning 
från Gottfrid Warholms donationsfond. 
Priset ges för utveckling av skånskt lantbruk och 
landsbygd. Belöning till skånska företag som utvecklat sin 
verksamhet och med god lönsamhet. 
 
Motivering: Åsa och Johnny är mycket välmeriterade mottagare av 
pris från Gottfrid Warholms donationsfond. 
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Lagerlista 2019-07-01 
 
 
 

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 
4552 VH Dan-Red VH Dent/Fagen O 125 37 260 
4570 VH Cassidy DG Charley/Commande 117 32 260 
4601 VH Linwood VH Leyton/Nilson 123 32 260 
4521 VH Deco VH Dent/Commander 118 31 230 
5125 VH Hutney VH Highway/Balisto 109 31 230 
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 
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 

 
 
 

Fleckvieh/Mjölksimmental 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris 
1680 Haldor    260 
1682 Maestro PP    260 
1683 Sehrgut    260 

 
 

Vi har även fleckvieh tjurar hemma från Tyskland. Detta kan 
vara ett alternativ om ni vill behålla avkomman i 
mjölkproduktionen. 
 
 
 
 
 
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  

 



Erbjudande om Surfplatta 
Till en del av våra tjänster i TopCow, så som 
provmjölkning behövs en surfplatta. Skånesemin erbjuder 
surfplattor till er som är intresserade. Ni kan använda 
privata surfplattor om ni så önskar.  

TopCow T80 surfplatta: 

• Kan användas till samtliga appar
• Levereras färdigkonfigurerad (bara att starta den)
• Vattentät/stötsäker
• Förberedd för mobilt bredband (kan levereras

med från start)
• Pris 2 900: - (Exkl. moms)

Övriga funktioner surfplattan 
Vi kommer dessutom att lägga till andra smarta funktioner  
så som; beställning av grovfoderanalyser direkt i 
surfplattan, det kommer att finnas en ikon där vi lägger in 
information som ni behöver ha tillgång till, ni kommer 
kunna se all information om era djur direkt i surfplattan, 
samt lägga till och ändra information. 

”Greppa Näringen medlemmar som inte fått kontakt på länge, 
kontakta gärna er rådgivare eller växeln för mer info om vad 
som ingår i vilka moduler. Vi på Skånesemin gör bland annat 
klimatkollen, växtnäringsbalans, grovfoderodling, betesstrategi, 
stallmiljö inre och yttre miljö och foderstater till mjölk, kött och 
får”.  
”Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen Skåne” 

Styrelsen och alla på Skånesemin ser fram emot att till 
hösten starta upp våra TopCow tjänster – här är hela 
styrelsen i våra nya TopCow västar. 

Nya rutiner vid beställning av analyser 
Du kan beställa både analyspaket och material för 
grovfoderanalys på tre sätt: 

1. Skånesemins hemsida  Rådgivning 
Foderanalyser  Digital ordersedel.
Länken på hemsidan heter digital ordersedel och
innebär att du digitalt fyller i en orderbeställning
som leder till att du får ett mejl som innehåller en
ordersedel, den ska läggas i provpåsen tillsammans
med provmaterialet. Vid behov av borrning ring
0415 195 00.

2. Skånesemins hemsida  Rådgivning 
Foderanalyser  Ordersedel papper.
Skriv ut, fyll i och skicka till Skånesemin.

3. Ringa till din närmsta kontakt på Skånesemin
eller växeln 0415-195 00 (vid inringning
tillkommer en avgift på 90 kr).

För att skicka in prov på grovfodret krävs det att det är 
>200 gr eller 2 liter och provet ska gärna skickas i början
på veckan.

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


