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Skånesemins informationsblad 2021-05-24 

Personalträff   vid Christinehof  Slott 

och ekopark 

I onsdags eftermiddag träffades all personal på Skåne-

semin utomhus för information kring det framtida 

affärsupplägget på  TopCow och de nya samarbetspar-

terna. Ett samarbete som stärker både utbud och kon-

kurrenskraft. 

 

Dagen avslutades med tipspromenad i den vackra na-

turen.  

Digital kurs   

Tips och råd kring sinläggning och sin-
tidsbehandling  

Hur kan man använda Top cow?                                                                                                 

När? 25 maj kl 10 – 11.30 

Var? Vid din dator 

Kostnad 250 kr 

Anmälan via mail till info@skanesemin.se eller ring 
växeln 0415-19500 
Sista anmälningsdag den 24 maj 

Teamslänk kommer att skickas till din e-post före 
kursstart så ange mailadress vid anmälan 

Frågor? Ring Cecilia Danielsson 0415-19531 

Vallprognoserna för 2021  

Vi har nu tre gårdar i Skåne klara som ska vara med att 
klippa för vallprognosen 2021.  
Vårens gårdar håller till i Vinslöv, Löberöd och Munka
-Ljungby. Vi börjar klippa söndagen den 2/5 och går-
darna klipper sedan varje söndag fram till och med 
30/5. 

Löberöd 
Vallblandningen är Optivall Pro och vallen är gödslad 
med 90 kg N.  
 
Knislinge 
Vallblandningen är Pavo EKO 21 & 26. Vallen är 
gödslad med 20 ton flyt.  

Munka-Ljungby 
Vallblandningen är Mira 22+5 kg Eng Rajgräs och 
vallen är gödslad med 120 kg N.  

Håll dig uppdaterad under vårens prognoser 
på: http://vallprognos.se/. Vi kommer även skicka ut 
sms efter varje mätning. 
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Nytt Support-nummer  
 
Vi har nu ett nytt telefonnummer där vi kan erbjuda er en 
bättre tillgänglighet på TopCow Support.  
Bakom detta nummer finns flera kunniga personer som sva-
rar när ni ringer och önskar hjälp. 
Detta på grund av att vi nu har en centraliserad support för 
hela TopCow-systemet.  
Ni når TopCow Support på telefonnummer 0415-195 20.  
Direktnummren kommer finnas kvar tillsvidare, men ring 
gärna supportnummret redan idag. 

 

 

Rapportfördelning Mjölk 

Fr.o.m. 1 Juni 2021 kommer rapporterna vara tillgängliga i 
olika utsträckning beroende på vilket TopCow paket man 
prenumererar på. 

TopCow Star kommer fortsättningsvis ha tillgång till samtliga 
rapporter medan TopCow Bas kommer ha ett baspaket av 
rapporter. 

Bifogat i mailet finner ni fördelningen av rapporter mellan 
TopCow Bas och TopCow Star. 

Om ni har frågor kan ni maila support@topcow.se eller ringa 
0415-195 30. Om ni önskar byta paket  kan ni maila till eko-
nomi@skanesemin.se. 

 

 

 

Branschen kraftsamlar mot  
Mycoplasma bovis 
 
Allt fler nötbesättningar smittas med sjukdomen 
Mycoplasma bovis. Branschen kraftsamlar nu för att 
bromsa utvecklingen och värna om det goda smittläget 
vi fortfarande har i Sverige.  

 

Mycoplasma bovis (M. bovis) orsakar både djurhälsoproblem 
och stora ekonomiska förluster, främst i kalvköpande och 
mjölkproducerande besättningar. 

 

Branschen agerar tillsammans 

Lantbruksbranschen arbetar gemensamt för att minska smitt-
spridningen.  Det handlar om samarbete kring transport av 
djur, rekommendationer vid inköp och rådgivning till besätt-
ningar vilket hindrar smittan från att spridas. Ett viktigt led är 
att hitta smittade besättningar och under maj lanseras ett 
provtagningsabonnemang där provtagning för M. bovis ingår. 

 

”För att få effekt av provtagningsabonnemanget är det helt nödvändigt 
att det omfattar så många mjölkbesättningar som möjligt. Bekämpning-
en av M. bovis är ett långsiktigt och viktigt arbete som börjar nu, säger 
Hans Agné, VD Svenska Köttföretagen.  

 

”Vi köttproducenter behöver också ta vårt ansvar. Den som köper kal-
var bör uppmana ägaren till den säljande mjölkbesättningen att testa 
sina djur, säger Camilla Hansson, styrelseledamot och nöt-
köttsproducent, Sveriges Nötköttsproducenter. 

 

Stora pengar att tjäna  

Enligt nationell övervakning är cirka fem procent av mjölkbe-
sättningarna i Sverige smittade. Det vanligaste sättet att få in 
M. bovis i en besättning är genom djurinköp. En förutsätt-
ning för att kunna bromsa smittspridningen är att besättning-
ar känner till sin egen smittstatus och status i kontaktbesätt-
ningar.  

 

”Vi behöver stoppa smittspridningen, säger Catarina Bengtsson, 
styrelseledamot och mjölkproducent, Växa Sverige. Det kan 
kännas tufft att veta att smittan finns i besättningen men genom rätt 
åtgärder kan man få ner smittrycket och på sikt minska kostnaderna 
och öka djurvälfärden”.  

 

Nyligen gjorda beräkningar av Växa Sverige och Gård & 
Djurhälsan visar att halverad smittspridning skulle ge mins-
kade kostnader för branschen på uppskattningsvis 310 miljo-
ner kronor de kommande fem åren.  

 

Vi samverkar mot Mycoplasma bovis 
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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. 

Eurofins Jordanalyser - Gödslingsguiden 

Gödslingsguiden är ett av Eurofins ny planeringsverktyg som 

ger en tydlig bild på näringsämnenas olika tillgänglighetsni-

våer i form av direkt absorberande, tillgänligt, jordens förråd 

och det totala förrådet.  Denna rapport är utarbetetat att hålla 

i upp till fem år men påverkas av vald växtföljd samt den 

grundläggande jordhälsan.   

I analysen görs även en undersökning av marksstrukturen, 

vattenhållningsförmåga samt en  mätning av pH i CaCl2 . 

Markstrukturen presenteras i from av en strukturtriangel som 

visar var just Din jord befinner sig samt informerar om råd 

för jordförbättrning. Vattenhållningsförmågan visas i en PF-

kurva som guidar till en optimal bevattningsnivå. 

Lämplig provtagningstid är mellan den 1/9 till den 30/4 

Eurofins Jordanalyser - JordVäxtStatus  

Jordväxtstatus är dubbelkollen för optimal avkastning och 

kvalitet på jord och planta. Ett bra resultat startar med bra 

jordanalyser före växtsäsongen drar igång, ex Eurofins Agros 

Gödslingsguide. Denna analys ger en god vägledning hur jor-

dens bördighet ska bibehållas samt kompletteras med gröd-

specifika gödningsråd. Dessa råd tar även hänsyn till jordens 

leveransförmåga. 

Men eftersom växtsäsongen alltid är oförutsägbar behövs 

även djupare information. Vad kommer gödningen ge, hur 

kommer jorden reagera, vad kommer växten ta upp? Här 

kommer JordVäxtstatus in sammanhanget och ger ett bättre 

grepp om tillväxtprocessen. Analysen gör det möjligt att fast-

ställa mängden näringsämne – både makro- och mikromine-

raler för både jorden och växten, en kombinerad analys av 

både jorden och växten. 

Jordväxtstatus finns för ett brett urval av jordbruksgrödor, 

majs, blomlökar, frukt och frilandsodlade grönsaker. Ana-

lysen kan göras flera gånger under säsong beroende på typ, 

sort och förhållande under tillväxten. 

Resultaten presenteras i en tydlig och informationsrik dub-

belsidig rapport i A4-format och är det perfekta underlaget 

för konsultation mellan odlare och rådgivare. 

Registrera anläggning för djur och avels-
material (tidigare Anmälan djurhållning) 

 Enligt EU:s nya djurhälsoförordning ska du som är ansvarig 
för en plats med djur eller avelsmaterial registrera den. Anled-
ningen är att det ska bli enklare att spåra smittor vid eventu-
ella sjukdomsutbrott. Sista dagen för att registrera platsen är 
den 1 oktober. 

Här kan du läsa om reglerna och hur du ska gå till väga. Du 
hittar en manual, instruktionsfilmer och information om när 
du behöver fullmakt. 
Se mer på: https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-
och-appar/e-tjanster-och-databaser-djur/anlaggning-for-djur-
och-avelsmaterial 

Med våren kommer betessläpp 

Våren går snabbt då det är mycket att göra. Men stanna upp 
och njut av betessläppet när naturen är som vackrast. 

Betessläpp hos Ola och Eskil Carlsson,  

 

 

 

 

 

 

 


