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Skånesemin byter e-post för support och adressen som 
ska användas framöver är support@topcow.se 

 

Namn med ogiltiga tecken  

Vänligen tänk på att undvika att skriva andra tecken än 
bokstäver och siffror i namnen på era djur i ert 
gårdssystem. 

Alla andra tecken utom bindestreck räknas som ogil-
tiga, och de måste sedan rättas i både ert gårdssystem 
och i Växa´s databas för att få dom godkända i 
Härstamningskontrollen. 

 

Misslyckade e-postutskick 

Kontinuerligt skickar vi ut info via e-post provmjölk-
ningsformulär och provmjölkningsresultat. 

Om ni saknar vår e-post i er inkorg kan det vara för att 
er inkorg är full, eller möjligtvis ha en felaktig/ kor-
rupt/inaktiv mail-adress. 

Vänligen kontakta supporten om ni har problem med 
att skicka/ ta emot e-post ifrån                                   
support@topcow.se,  kokontroll@skanesemin.se och/ 
eller saknar rapporter och formulär som ni ska få ut-
skickade automatiskt på månads- basis.  

 

Tack på förhand 

TopCow support 

 

 

Du följer väl oss på facebook?  

 

https://www.facebook.com/Sk%C3%A5nesemin-
923019771058684 

Där får du senaste informationen! 

 

 

Skånemejeriers klimatberäkning  
 
Nu när Skånemejerier inför klimatberäkning på mjöl-
ken så har man valt att använda verktyget VERA. Råd-
givarna på Skånesemin har sedan många år använt 
VERA och kan tolka resultaten därifrån. Har du inte 
möjlighet, tid eller intresse att göra beräkningen själv så 
kan du anlita oss till detta. Om ni vill ha hjälp med kli-
matberäkningen kan ni kontakta oss redan nu så plane-
rar vi datum efter era önskemål. . E-posta radgiv-
ning@skanesemin.se eller ring växeln 0415-19500. 
 

Hälsningar Rådgivarna 

Besiktning av avelstjur 

Få din tjur hälsoundersökt och besiktigad och öka 
chansen för en lyckad betäckningssäsong! I besiktning-
en ingår en allmän hälsoundersökning och kontroll av 
könsorgan med mätning av testikelomkrets. Det finns 
även möjlighet att ta spermaprov om tjuren är äldre än 
15 månader. En besiktning är inte en garanti för att 
tjuren är felfri, men man har chans att upptäcka fel som 
kan leda till nedsatt fruktsamhet.  

Kontakta Marete Hansen 0415-19532 om du vill veta 
mer. 

Önskar du hjälp att dubbelkolla din kli-

matberäkning? 

Om du vill få din klimatberäkning avstämd eller rimlig-
hetsbedömd innan du skickar den till Skånemejerier så 
finns vi i rådgivargruppen behjälpliga. Vänd till din råd-
givare, växeln 0415-195 60 eller e-posta till: radgiv-
ning@skanesemin.se  
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Dospaket Kött 

Fram till 31/3 kan ni beställa doser av vissa utvalda Viking 
köttrastjurar med rabatt. 

Köp 10 doser av någon av följande tjurar och få 2 doser yt-
terligare utan extra kostnad. 

Gäller för följande ungtjurar: 

VB Attack - Angus 

VB Abedeen - Angus 

VB Pharmer - Charolais 

VB Wandil - Hereford 

VB Odd - Limousin 

VB Chaplin – Simmental 

Beställ på 0415-19538 doser@skanesemin.se eller 0415-19551 

 

Med vänlig hälsning 

David 

 

 

Öka mängden köttrassemineringar 

Vill slå ett slag för ökad köttrasanvändning. Vill man räkna på 

hur stor andel köttras man kan använda i sin besättning och 

ändå klara sin rekrytering kan man boka ett ”strategi-besök” 

där vi tillsammans går igenom gårdens förutsättningar. Ge-

nom vårt verktyg kan man lägga upp en strategi för att inte 

föda upp extra mjölkraskvigor som ej behövs i produktionen. 

Bokas ett möte in mellan jan-mars så erbjuder vi just nu 20% 
rabatt på besöket. Kontakta David på 0415-19551 eller da-
vid.johansson@skanesemin.se vid intresse. 
 

 

 

Städning av era kvävekärl. 
Är det längesen ni fick ert kvävekärl städat? 
Då är det kanske tid för det nu.  
Ring och boka så kommer  vi ut till er o gör det ute på gården  
Hör av er till Kerstin 0415-19545 

 

Nya tjurar 

Manifest-Red 

En ny röd holsteintjur som man med fördel även kan an-

vända till sina kvigor. Härstamningen är Ronald RC- Appren-

tice RC. Lätta kalvningar både som far och morfar och även 

här låga celler. Kroppar lite över medel med lagom sluttning 

på korsen. Mycket bra ben och mycket bra grunda juver. Bra 

spenplacering passande robot och mjölkbarhet över medel. 

 

Banks-PP 

En ny polled tjur från WWS där 100% av avkommorna kom-

mer vara polled. Är efter Drastic-P som far och Zipit-P mor-

far. Mjölk över medel och höjer fetthalten. Positiv juverhäla 

med framför allt låga celler. Breda och sluttande kors, bra ben 

och mycket bra grunda juver med bra anfästning. Dessutom 

snabbmjölkade och med optimal spenplacering. 

Tjuren på foto heter Drastic-P och är fader till nya tjuren Banks-PP.  

 

Service av Trutesten. 
Nu är det dags igen att serva era trutest.  
Vi tar in dom i samband med provmjölkshämtningen. 
Hör av er till Kerstin 0415-19545 så bokar vi in det.  
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Gå gärna in på vår hemsida  www.skanesemin.se där 

kan ni boka semineringar, servicebesök, rådgivning, 

veterinärbesök och kurser. Vi har även Facebooksida. 

Digital kurs 

Onsdagen 7 april kl 13.00-15.00 

Fältvandring Grundkurs - Utfodring av 

dikor/växande ungdjur. Erfarenhetsutbyte.  

 

Vi träffas över teams, alla deltagare kan sitta var man vill med 

sin dator. 

Genomgång om olika utfodringssystem i olika system. 

Hur man kan öka utnyttjandet av foder, minska foderspill 

och rätt gruppering av djur. 

Diskussioner om hur dikorna utfodras med billigast och nä-

ringsmässigt bästa foder under dikoåret.  

När under året ska dikorna kalva?  

Vilka förutsättningar finns på din gård för att få en rationell 

utfodring, naturligtvis så billigt som möjligt. 

Vi går igenom hur man tolkar foderanalysen och bestämmer 

vilket foder som passar till växande ungdjur eller dikor. 

Passa på att anmäla till Skånesemin före 5 april tel, 0415-

19500, info@skanesemin.se  

Eller Cissi Bjerström tel, 0415-19514, 

cissi.bjerstrom@skanesemin.se 

 

 

Digital kurs 

11/5 Kalvkurs  

Var? Vid din dator Tiderna är cirka tider, anslut gärna i god 
tid. 9.00-12.00 och 12.45-15.00 med fika och lunch på vars ett 
håll Hur? Favorit i repris - Missade du kanske kursen i febru-
ari?  

Vi är glada att Sanna Soleskog (agronom med stor kunskap 
och erfarenhet av kalvuppfödning) kommer tillbaka igen och 
pratar kalvar.  

Deltagande på Teams via länk som skickas till din epost da-
gen innan. Sista anmälningsdag 9/5 via hemsidan, 
info@skanesemin.se eller via växel 0415-19500.  

Frågor? Cecilia Danielsson, 0415 195 31 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteterna ovan är delfinansierad med EU medel via Länsstyrelsen i 

Skåne 

Digital kurs 

12/5 Bete till rekryteringskvigor  

Var? Vid din dator  
Webföreläsning om hur du kan hålla koll på hullet, vilket typ 
av bete som är det bästa, vallblandning och hur du som lant-
brukare kan få den optimala tillväxten på dina djur.  
Tiderna är cirka tider, anslut gärna i god tid.  
9.30-10.00 Välkomna och presentation av Greppa Näringen 
10.00-12.00 My Rask pratar om bete och allt där till. 
12.00-12.45 Lunch på vars ett håll. 
12.45-14.30 Sanna Soleskog berättar allt om hull  
 
Deltagande på Teams via länk som skickas till din epost da-
gen innan. Anmälan senast 10/5 via hemsidan, 
info@skanesemin.se eller via växel 0415-19500. 
 
Frågor? Anni Frick, 0415 195 26 

 

 

Stallmiljö och yttre miljö 

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning där du som lantbrukare får 
hjälp att förbättra stallmiljön och den yttre miljön för dina 
produktionsdjur.  
En god stallmiljö förbättrar djurhälsan och gynnar även går-
dens ekonomi. Vi ser över parametrar som luftfuktighet, ljus, 
ventilation m.m. i kalvstall, ungdjursstall och/ eller kostall 
efter era behov. Vid intresse, kontakta Marete Hansen på 
0415-19532. 

 

 

Kurs att tolka  

provmjölkningsrapporten 

Till våren håller vi en djupdykande kurs i provmjölkningsrap-
porten och de nya nyckeltalen som visas på provmjölknings-
rapporten.  

 Då kommer vi bland annat att titta på LV, STA, Nettopro-
duktion, Dräktighetsanmärkning och 305-dagars produktion. 
Mer info inom kort. Håll utkik på mail, hemsidan och Fa-
cebook.  Avgift 250 kr. 

Pernilla  
0415-19521 
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