
 
 
 
 
 

Gå till skanesemin.se I Gå till TopCow.se I Avprenumerera 

Om du inte kan läsa nyhetsbrevet, klicka här! 
 

 

Smidigare registrering i TopCow Web 
För att underlätta registreringar i TopCow Web har vi släppt en ny funktion för 
gruppinmatning. Under fliken registreringar i TopCow Web går det nu att bocka i en ruta för 
"gruppinmatning", Med denna funktion kopieras delar av den inmatade informationen, för 
att snabbare kunna registrera samma information för flera djur. 
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Beräkna foderstaten för maximal vinst 

I år är många insatsvaror på gården dyra, inte minst fodermedel. Därför finns mycket 
pengar att spara på att optimera foderstaten för maximal vinst. Vill du ha hjälp med 
foderstatsberäkningar? Eller vill du kanske ha hjälp att jämföra priser mellan 
kraftfodermedel? Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss rådgivare via mejl eller ring växeln 
0415-195 00. 



 

 
 

Anlita rådgivare för klimatberäkning 

Sk nemejeriers klimatberäkning kommer även iratt göras i verktyget VERA. R dgivama 
p Sk nesemin har sedan m nga r använt VERA och kan tolka resultaten därifr n. Har du 
inte möjlighet, tid eller intresse att göra beräkningen självs kan du anlita oss till 
detta. Kontakta oss redan nu via mejl eller ring 0415-195 00 s planerar vi datum efter era 
önskem I. 

 
 
 

 
 

Rabatt på pollade och hornlösa tjurar 

Vid köp eller användning vid semin erbjuder vi er 10 procent p de pollade och hornlösa 
tjurar som vi har i lager. Prata gärna med er avelsr dgivare eller seminör om att ta del av 
detta, det g r även bra att ringa labbet: 0415-195 38 eller mejla doser@skanesemin.se. 
Erbjudandet gäller till och med den 30 april. 

 
 
 

 
 

Visningsdag för årets auktionstjurar 
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Tack vare att restriktionerna släppt h lls en besöksdag p prövningsstationen p Gunnarp 
lördagen den 19 mars klockan 10-14. 
Tider att passa: 

 
10.30 Visning av Simmental och Limousin 
11. 30 Prisutdelning 
12.00 Visning av Angus och Hereford 
13.00 Visning av Charolais och Blonde 

 
Vi kommer s klart att vara p plats och hoppas p en givande och trevlig dag tillsammans 
med er. Vi vill ocks passa p att p minna omrets auktion som kommer h llas digitalt den 
25-26 mars. 

 
 
 



 

Kurs i villkorad läkemedelsanvändning 11 mars 
Villkorad läkemedelsanvändning, ViLA, innebär att man under vissa villkor har rätt att själv 
behandla vissa sjukdomar på sina djur med medicin som man får ha hemma. För att få 
ViLA-avtal med veterinär på din gård behöver du gå en särskild kurs. 

 
Den 11 mars håller vi på Skånesemin en ViLA-kurs för djurägare och anställda med 
mjölkproduktion. Kursen är en heldag på Skånesemin (klockan 9-15 cirka) plus en 
förberedande hemuppgift. 

 
Kostnad 1500 kronor inklusive kursmaterial och lunch. Anmäl dig till Linda i receptionen 
senast den 8 mars på telefon 0415-195 00 och ange om du önskar specialkost. Om du har 
frågor ring gärna Cecilia Danielsson 0415-195 31. 

 
 
 

 
 

Kurs VMS Driftledningsprogram 16 och 17 mars 

Välkommen till Delavals kurs VMS Driftledningsprogram i Skånesemins lokaler. Den 16 
mars ges kursen DelPro BRONS och den 17 mars DelPro SILVER. Mer information om 
kursernas innehåll och anmälan hittar du här. 
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Avelstjurskurs 17 mars 
Välkommen på nötköttsdag med tema avelstjuren den 17 mars på Skånesemin klockan 
09.30-14.30. Vi går igenom hur man väljer rätt tjur till sin besättning och får ökad 
förståelse för vad avelssiffrorna betyder och hur man söker en viss egenskap, Vi kommer 
också att gå igenom vad man ska ha koll på när man letar avelstjur. Kursmaterial är 
auktionskatalogen för köttrasprövningen som äger rum 25-26 mars. 

 
Program 
Avelsvärdenas betydelse - Per Mårtensson, Simontorp Charolais 
Exteriörbedömning på tjurar och vad man gör på prövningsstationen på Gunnarp - Johan 
Sandström, Skånesemin 
Besiktning av avelstjur - Louise Ingemansson, Skånesemin 

På eftermiddagen har vi en workshop där du i grupp får välja tjurar till en viss typ av djur. 

När: 17 mars mellan 09:30-14:30 
Plats: Skånesemin i Hörby 
Kostnad: 300kr 
Sista anmälningsdag: 11 mars via mejl eller telefon 0415-195 00. Ange namn, 
personnummer och telefon. Vid frågor kontakta Louise Ingemansson 0415-195 56. 
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Köttjurar finns hemma av raserna: 
• ANGUS 
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Det niönskar få levererat med lcvävebilen såsom 
strumpor och handskar får ocksågärna skickasrill 
adress:dos,e,rf!skJnesemin.se 



 
 
 
 
 

Sk nesemin ek för,R by 2003, 242 92 Hörby 
0415-19500 

info@skanesemin.se 
www.skanesemin.se 
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