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Bestäm dig!

• Det är stor skillnad på att ha tjur och att ha en fungerande 
seminverksamhet på gården

• Hur lösa det hela med brunster?

• Utföra semineringen?

• Ordna rutiner

• Vilka hjälpmedel finns och passar gården?



Hitta brunsten

• Egna observationer – inte lätt

• Aktivitetsmätare

• Estrotect ”skraplott”

• Probertjur



Aktivitetsmätare

• Viktigt att antennen rätt monterad, så att den har möjlighet att 
samla in information

• Halsband korrekt monterade

• Var uppmärksam under betesperioden så att djuren verkligen 
kommer inom rätt avstånd för avläsning

• För gruppen äldre kor kan en inställning med extra hög 
känslighet fordras då de rör sig mindre



Aktivitetsmätare



Lita på aktivitetsmätaren



Lita på probertjuren

• Liksom med aktivitetsmätare, visar erfarenheten att man skall 
följa de indikationer dessa ger

• Probertjuren hittar säkrare den optimala semineringstiden än 
vad de flesta personer kan göra 

• Välj en frisk och bra tjur som probertjur, inte någon som har 
benproblem och då inte vill hoppa



Estrotect



Semineringen

• Se till att djuren redan sitter fast när seminören kommer

• Öva och träna djuren så att de är vana vid denna hantering

• Tänk på arbetarskyddet för både dig själv och annan personal

• Sköt om utrustningen, hygien viktigt



Seminering

• Det är farligt för sperman med temperaturvariation

• AI gun warmer kan passa

bra i kalla stallar



Uppföljning

• Rapportera alla semineringar 

• Dräktighetsundersök regelbundet

• Ha en minst lika bra koll på utfodringen som innan

• Tänk på att miljöbyte, t.ex. från djupströ till betonggolv, kan ge 
sämre brunstvisning



Lite exempel från gårdar

• Simmental vid Hjo : Uppskattar mycket estrotect, hittar nästan 
alla på detta viset

• Ha djuren nära, gärna med utsikt från bostadshuset, ser då 
läget tydligt med kikare



Fler exempel

• Limousin Halland

• Använder heatime med framgång sedan ett antal år. Betonar 
att det verkligen blir kontakt med antennen, se upp när det 
regnar eller är fuktigt, då går korna inte lika ofta till vattenkar



Betesspecial

• Angus vid Falköping, har vant djuren vid dagliga förflyttningar

• Därför lätt att ta in dem

för AI på morgonen

• Önskar dock att Växa 

Sverige kan erbjuda

senare anmälningstid



Fångstgrindar

• Charolais Falköping samt många andra tillämpar detta

• Rekommenderar att verkligen vänja djuren från ung ålder, 
annars inte lätt

• Se till att stallets olika delar med drivningsytor etc. är väl 
genomtänkt för både djurens och djurskötarens säkerhet

• Skall helst flyta smidigt för en person



Hemma hos Lennart



Hemma hos Lennart 

• Mer bilder och kanske lite text



Frågor???


