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      Lycka till med semineringarna!

SATSA PÅ EN SEMINHELG – SNABBT OCH 
EFFEKTIVT
Om du bara har tid att brunstpassa och seminera under t.ex. en helg:

•  Synka från onsdag kväll för att få topp till helgen tre veckor senare.

•  Seminera sedan alla som kommer i brunst under din seminhelg.

!  Klart

•  Släpp tackorna som inte seminerats till baggen, och efter 5 dagar även de 
seminerade.

Har Du inga möjligheter att hålla tackorna borta från bagge före 
synkroniseringen? Det går ändå att seminera! Du kan ändå hoppas på en viss 
effekt av synkroniseringen, men avsätt fler dagar för seminering.
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BRUNSTSYNKRONISERING
• Synkronisera fler tackor än vad du vill seminera

• Det kan vara en bra idé att stänga in tackorna i ett mörklagt fårhus under 
synkroniseringen

• Släpp in en eller flera fertila baggar alternativt teaserbagge till tackorna, i 
en relativt trång box

• Låt baggen vara hos tackorna under två dygn

17 DAGAR FÖRE SEMINSTART
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BRUNSTPASSNING
•  4 gånger per dag

•  Vid ståbrunst, notera id, tid och flytta in tackan i boxen

•  21 h senare (+/- 3 h) semineras tackan

•  5 dagar senare släpps hon till bagge för ev efterbetäckning

KNAPPT 5 MÅN FÖRE ÖNSKAD LAMNING
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BAGGBOXBRUNSTIGA TACKOR SOM SKA SEMINERAS

5 DAGAR SENARE

SEMINSTART = STALLA IN TACKORNA & BÖRJA BRUNSTPASSA
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SKICKA BAGGEN PÅ KOLLO

SEMINERA MERA
– SÅ HÄR GÖR MAN

FÖRBERED TACKORNA  
• 6–8 veckor före synkroniseringen ska tackorna hållas utom syn- och 

hörhåll från baggar 

• Klipp tackorna

• Tackorna ska vara i gott hull

 FÖRBERED DIG SJÄLV
• För att få seminera i sin egen besättning krävs att man gått egenseminkursen, 

anordnas av Gård & Djurhälsan. Om du inte har gått seminkursen, gör det 
under under sommaren.  

• Boka kärl, senast ca vecka 36* 

• Beställ doser, doser i lager senast ca vecka 36, nya baggar senast ca vecka 43* 

6–8 VECKOR FÖRE SYNKRONISERINGEN

SE BESTÄLLNINGSTIDER PÅ SFs HEMSIDA


