Produktions-optimering:
Januar-februar:
Grundlaget for en god produktion er summen af arv og miljø. Avlsresultatet, er
den faktor der tænkes på i denne periode og her er arveligheden helt nede på
10 %. 90 % af avlsresultatet skyldes altså i videste forstand miljø. Af denne
store andel, er der mange faktorer vi kan påvirke. Af de mest iøjnefaldende er;
fordringsstrategi, læ og redekasseforhold samt lysforhold mv......I årenes løb
er indhøstet mange objektive erfaringer omkring disse forhold, så man ved
hvad der vil være hensigtsmæssigt at gøre for at få et så godt avlsresultat som
muligt.
Den faktor, som man oftest fokuserer på er fodringen. Det er naturligvis fordi
man ved, at det er afgørende hvorledes strategien er. Det er dog ikke muligt at
opstille en tabel med hvor mange gram der skal udfodres for at opnå et
bestemt resultat. Der er en lang række meget individuelle faktorer der skal
tages hensyn til.... Det vil være meget hensigtsmæssigt, at man gennemgår
alle sine dyr en gang om ugen med henblik på individuel vurdering af
eventuelle justeringer af fodermængden....
For at få det mest nøjagtige udgangspunkt er det særdeles nyttigt at veje et
mindre antal dyr, så man derved har et objektivt udgangspunkt.
Der skal en slankning til for at opnå tilfredsstillende resultater, men det
væsentligste for tæverne, er at man vælger en fodringsstrategi, hvor
tildelingen reduceres et par uger i februar, for efterfølgende at øge
fodertildelingen en uge før man starter parringerne.......
For hannernes vedkommende er det vigtigt at huldet styres individuelt og at de
ikke er for fede.
Lysforholdene og ændringer af disse styrer hele minkens cyklus. Der er en
række eksempler på at udskiftning af uigennemsigtige lysplader har medført
langt lettere parringsforløb, lavere goldprocent og dermed et forbedret
avlsresultat.
Ovenstående er i det store hele taget fra et nummer af Pelsdyrbladet.

Konkurrence:
Der er en flaske rødvin til den der er den første sender en mail med det rigtige
årstal for bladet til ivan@pelsdyrraadgivningen.dk
Ivan Christiansen, minkdyrlæge
Pelsdyrrådgivningen.dk

