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Skånesemins informationsblad september 2019

TOP COW
Vi är i full gång med att installera Uploader till alla 
gårdar som har gårdssystsem, vill du också ha en 
automatisk uppkoppling till CDB när vårt it-projekt 
är igång? Ring Anni, 0415-195 26 så hjälper hon dig. 
Vad är Uploader? Uploadern ligger i bakgrunden 
på din dator och hämtar nödvändig information 
från ditt gårdssystem (oavsett vilket gårdssystem) 
och skickar till oss på Skånesemin, Topcow, för att 
sedan skicka vidare en gång/dygn till CDB. 
Tack vare Uploadern behöver lantbrukaren endast 
föra in sin information på sin gårdsdator för att 
sedan slippa dubbelregistrera på flera olika platser 
(ex. KKPC/CDB/Mina Sidor/Blanketter m.fl.).
Just nu kontrollerar vi så att all information ser rätt 
ut, eller om något behöver ändras utifrån ert 
gårdssystem. Det är viktigt att alla medlemmars 
information är testad innan vi skickar 
informationen vidare till bl.a. CDB, men även för 
att vi ska kunna utföra våra tjänster till våra 
medlemmar när vi går live hösten 2019.

Ps: Installationen är kostnadsfri och det kostar 
ingenting att ha uploadern i sig installerad, den ingår 
i det paket man sedan väljer att ansluta sig till för 
utnyttjande av tjänster, (TopCow Bas eller TopCow 
Star).”

Louise börjar studera
Louise Ingemansson som arbetar som rådgivare på 
Skånesemin har bestämt sig för att under det 
kommande året ta vid sina studier igen och läsa 
företagsekonomi på SLU. Detta kommer påverka 
hennes arbetstider och hennes arbetsuppgifter. 
Under studietiden kommer Louise fortsätta sköta 
Uniform Agri kött (visningar, installationer och 
support). För att lättast nå Louise kan ni skicka mail 
till louise.ingemansson@skanesemin.se eller prata in 
ett meddelande på hennes telefonsvarare (0415-195 
56) så ringer hon upp när hon får tid.
Louise hoppas på överseende med bristande
tillgänglighet och att ingen kommer känna sig
bortglömd.

Johanna slutar
Johanna Bengtsson har tyvärr 
valt att avsluta sin tjänst som 
rådgivare hos oss på 
Skånesemin för att flytta hem 
till Halland där hon är 
uppväxt. Vi tackar henne för 
hennes goda arbete hos oss 
under det gångna året och 
önskar henne all lycka i 
framtiden. 

Ny på Skånesemin
I höst ska en tjej som heter Mia 
Lindquist hjälpa oss att köra 
rådgivning i nordvästra Skåne för 
att täcka upp en lucka mellan två 
anställningar. Några av er kommer 
att bli kontaktade av Mia för 
avstämning och en del av er kan 
träffa på Mia på någon utav våra 
kurser under höst och vår. Nedan 
följer en kort presentation av vem 
Mia är.

Hej!
Jag heter Mia Lindkvist och det är jag som driver företaget Mias 
Lantbruksrådgivning.
Jag har alltid haft ett brinnande intresse för lantbruk i allmänhet 
och idisslare i synnerhet. Efter många års erfarenhet av att arbeta 
praktiskt på lantbruk i både Sverige och utomlands samt en 
lantmästarexamen, så tog jag efter ett flertal år som anställd foder- 
och produktionsrådgivare tog jag steget och startat eget företag.
I mitt företag arbetar jag främst med foder- och 
produktionsrådgivning för mjölk- och nötköttsproducenter.
Jag brinner för att hitta lösningar som leder till en bättre 
produktion och som stärker det svenska lantbruket. För mig är det 
en självklarhet att vi ska ha en levande landsbygd samt ett hållbart 
och lönsamt lantbruk.
Vill ni veta mer om mig så hittar ni mer info på hemsidan:
www.miaslantbruksradgivning.se



Samarbete en nyckel till framgång
Skånesemins avdelningar samarbetar för att skapa ett mervärde 
för sina medlemmar.

I era företag krävs en hel del samarbete för att utföra vissa 
arbetssysslor, detta skapar i sin tur ett mer effektivt arbete och 
god arbetsmiljö. Precis som ni vill även vi bli mer effektiva och 
ha en trevligare arbetsmiljö, genom kommunikation mellan 
avelsrådgivare, seminörer, veterinärer och produktionsrådgivare 
kan vi ge bättre råd och sambanden är lättare att se.

Exempel: Planering för framtiden, ska vi öka eller minska 
besättningen och hur når vi målet. Produktionsrådgivare 
tillsammans med avelsrådgivare kan med hjälp av besättningens
nyckeltal, se vad som händer om man använder olika typer av 
doser; könssorterat, konventionella eller kött. Parametrar som 
inkalvningsålder, slakt%, och ungdjursdödlighet tas in i 
beräkningen för att se vilket behov besättningen kommer ha av 
nya kvigor in i besättningen. Det är en avvägning att ha för 
många eller för lite, vilket styrs av livdjurspriserna.

Avelsgänget är nöjda med tjurlistan efter det nya 
provet!

Våra riktlinjer som är baserade på det vi ser och hör på gårdarna 
har gjort att vi valt en viss typ av tjurar. Deras profil är; 
produktion med bra halter, balanserade, hälsa och bra juver. 
Mycket tyngd ligger även på bra ben (inte för raka och mer 
parallell ställning), undvika egenskaper som avviker för mycket. 
Styrkan är, vårt fokus på egenskaper och den välfungerande kon 
som är ekonomisk. Hon ska passa in i stallmiljön och fungera 
vid mjölkning.

FYI- en Frazzled son

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.

9-4684  Martin – ny tjurfader
Ny produktionsstark tjur, med riktigt bra ben och juver som ger 
lättmjölkade avkommor. Härstamningen gör att han är mycket 
lätt att använda, men han är begränsad på grund av tillgången.

22-8180 VR Vario – ny tjurfader
Vario är en av de nya SRB tjurarna vi valt att ta hem, mycket 
mjölk och bra hälsoegenskaper gör att han passar mångas 
önskemål. Mycket trevliga kroppar, samt bra ben och juver. 

VR Vilperi en av de SRB tjurarna vi har hemma.

Linn Gullberg, avel och labbansvarig: 0415-195 36 eller 
linn.gullberg@skanesemin.se

Den 20 och 21 augusti hade vi besök av Boris Kasatkin och 
Arnaud Desbois från Genes Diffusion. De besökte under 
dagarna fyra Charolais besättningar tillsammans med Johan 
Sandström. Under tisdag kvällen hölls en informationskväll, där 
det informerades om genomiska tester och tjurinformation. 
Johan och Linn medverkade under kvällen och tyckte det var en 
bra kväll som säkert väckte lite tankar för den framtida 
besättningen och vad målet är för att få en hållbar och 
ekonomisk produktion.

Vi tackar för ett visat intresse och ni får gärna höra av er om ni 
önskar mer information om det som sades under kvällen.
Linn Gullberg

SRB:s avelsupptakt i Farstorp den 24/9 kl. 19
Ny plats: Farstorps bygdegård

Maria Eriksson som är ny konsulent på SRB-föreningen 
kommer att presentera sig.

Anmälan till Linda 0415-195 00 senast den 19/9.
Välkomna!



Lagerlista 2019-09-01

World Wide Sires Genomiska USA
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4683 Fyi Frazzled/Balisto 127 33 250
4634 Goddard Blowtorch/Delta 121 27 230
4936 Crown-Red Apprentice/Delta 118 21 270
4633 Bighit P Ferdinand/Eraser P 120 21 190
4631 Bernie Sash/Spark 115 19 190
4635 Barcuda PP Red Jax P/Numero Uno 111 14 200

World Wide Sires Avkommebed. USA 
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
3979 Frazzled Josuper/Shotglass 123 29 270
4632 Azor Montross/Numero Uno 110 17 230
3864 Brewmaster Garrett/Shottle 121 16 210
3998 Diamondback Doorman/Talent 94 -11 230

Intermizoo Genomiska Italien
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4653 Samson DG Charley/Josuper 115 26 210
4655 Clash P Powerball P/Bookem 119 22 230
4560 Kubrick Afterburner/Balisto 119 20 230

Viking Genetics Genomiska Holstein
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4602 VH Craon DG Charley/Silver 125 36 260
4574 VH Ramsey VH River/Penley 120 35 260
4570 VH Cassidy DG Charley/Commande 117 32 230
4601 VH Linwood VH Leyton/Nilson 123 32 260
4521 VH Deco VH Dent/Commander 118 31 230
4609 VH Hanford VH Haldir/VH Foster 106 26 210
5125 VH Hutney VH Highway/Balisto 105 24 230
5131 VH Chrille Come On/Rodgers 116 24 230
4513 VH Roxy VH Radium/VH Booth 111 23 245

Könssorterad Holstein
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
4602 Crown DG Charley/Silver 125 36 420
4683 FYI Frazzled/Balisto 127 33 420
3427 VH Booth Beacon/Planet 124 21 320
4632 Azor Montross/Numero Ono 110 17 370
4635 BarcudaPPRed Jax P/Numero Ono 111 14 360
3729 Synergy Cashcoin/Mogul 97 7 360
3998 Diamondback Doorman/Talent 94 -11 400

Viking SRB Genomiska
Kod Tjur F/MF Min NTM Pris
8035 VR Vilperi VR Viljar/VR Hambo 114 33 260
6223 VR Fanof P VR Flake/VR Ejstrup 118 30 260
6211 VR Fitbit P VR Flake/VR Grimsby 117 29 260
8093 VR Loke VR Lorenzo/VR Falcon 116 28 260
8036 VR Snowman VR Sanero/VR Yves 114 26 190
9894 VR Ture VR Tequila/VR Wand 115 26 260
Könssorterad SRB
8035 VR Vilperi VR Viljar/VR Hambo 114 33 400
6223 VR Fanof P VR Flake/VR Ejstrup 118 30 400

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



Kalvdiarré - din kalv är törstig!
Diarré är en av de vanligaste sjukdomarna hos kalvar i både 
mjölk- och köttproducerande besättningar och det är vanligt att 
andelen sjuka kalvar ökar under vinterhalvåret. Diarré orsakas 
ofta av virus, bakterier eller parasiter och uppstår som ett 
samspel mellan mikroorganismerna, kalvens immunstatus, 
miljön och utfodringen.

När en kalv drabbas av diarré förstörs en del av kalvens 
tarmslemhinna. Tarmslemhinnan skadas och går sönder för att 
mikroorganismerna förökar sig där. Det betyder att kalven 
plötsligt får väldigt svårt att ta upp näringsämnen och vätska, 
och därför förlorar kalven energi, vätska och salt. Du har kanske 
upplevt att kalvar med diarré får insjunkna ögon och ligger ner? 
Kanske även att de ligger platt på sidan? Sådana kalvar är väldigt 
uttorkade och det enda som kan rädda dem är vätska. En bra 
tumregel är att en liggande kalv med diarré har förlorat 7% av 
sin kroppsvikt i vätska. En kalv på 40kg har då förlorat nästan 3 
liter vätska! 

Kalvar som dör i diarré, dör som allra oftast till följd av 
uttorkning. Därför har du kanske också varit med om att din 
veterinär behandlar kalvdiarré med enbart vätska och 
smärtstillande. Men vad kan du göra själv om dina kalvar 
drabbas?

• Se till att alla kalvar med diarré alltid får tillräckligt att 
dricka! 

• Ta inte bort mjölken men ge gärna fler och mindre mål 
än vanligt.

• Ge elektrolytlösning. Ge vätskan som mellanmål 1-2 
timmar före eller efter mjölkgivan. Ge minst 15% av 
kroppsvikten fördelat på 2-3 tillfällen.  

• Om kalven inte dricker själv behöver du mata den med 
nappflaska eller sonda den. Tillkalla eventuellt 
veterinär, kalven kan behöva vätska direkt i blodet.  

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.

Egenseminkurs på engelska?
Vi har fått förfrågan om att hålla en egenseminkurs på engelska. 
Det handlar om anställda ute på gårdar som ännu inte behärskar 
svenska, men skulle kunna tillgodogöra sig en kurs på engelska.

Detta ordnar vi gärna om vi får ihop en lagom grupp. Anmäl ert 
intresse till växeln i Hörby eller ring Cecilia 0415-195 31

Nya kokontrollen i TopCow är igång
Efter en intensiv provperiod har vi nu driftsatt nya 
Kokontrollen. Den tekniska plattformen är densamma för 
samtliga besättningstyper vilken bygger på att man använder en 
surfplatta och en standard trådlös skanner som ingår 
kostnadsfritt. Mycket fokus har lagts på användarvänlighet och 
feedback direkt från lantbrukare!

Christoffer Isenstråle – Chef IT/Affärsutveckling – Vice VD

De nya brunstkalendrarna är nu hemma
Säg till vid besök från oss, annars hör av er för att få en fin och 
användbar brunstkalender.

Linda och Kerstin visar med glädje upp den nya brunstkalendern-TopCow

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


