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10. januar 2014

FODRINGSANBEFALINGER
1. kvartal 2014

Fodring af mink i 1. kvartal
For at få det optimale udbytte af det leverede foder er det vigtigt, at det anvendes korrekt.
Med hensyn til huldstyringen anbefaler vi, at hannerne skal være nede i huld i begyndelsen
af januar måned (huld 2), holdes slanke og aktive (huld 2) gennem januar og første halvdel
af februar. Herefter fodres kraftigere til hannerne, således at de har huld 3, når parringsperioden påbegyndes. DET ER MEGET VIGTIGT, AT HANNERNE FODRES I RO INDEN
PARRING.
Tæverne skal være omkring huld 3 i begyndelsen af januar måned, og gradvist nå huld 2 i
slutningen af januar. Tæverne holdes i huld 2 indtil flushing, op til parring påbegyndes. Det
er i forbindelse med flushing, der er sket en ændring i fodringsstrategien, da man tidligere
kunne fodre tæverne efter ædelyst, indtil de ikke kunne spise mere. I dag skal man fodre efter ædelyst i 4-5 dage og derefter gå tilbage til en fodertildeling, der er ca. 20 % over fodertildelingen i februar, således at der kan tildeles ekstra foder i implantationsperioden (25.
marts til 4. april). Bibeholder man en kraftig fodring, vil tæverne blive alt for fede for tidligt,
og det må ikke ske. Når man kommer til slutningen af marts, skal tæverne helst være i en
foderstand, der svarer til huld 3.
For tævernes vedkommende gælder, at de fra flushing påbegyndes, til de skal føde, ikke
må tabe sig, men de må heller ikke være for fede ved fødsel.
For at denne fodring skal lykkes, er det altafgørende, at avlerne ser deres mink og vurderer,
hvordan de reagerer på den fodermængde, der tildeles. Det er ikke nok, at man blot ser de
første 100 mink og derefter tror, at resten nok ser ligesådan ud. Man skal se alle mink og
vurdere deres huld.
Det kan være svært at vurdere dyrenes huld, da dyrene har forskellig vægt, så det kan anbefales, at der laves vejehold indenfor de enkelte typer, således at man har føling med, hvor
meget eller lidt dyrenes vægt udvikler sig ved den givne fodertildeling
Et vejehold kan typisk bestå af 10-15 dyr, der udvælges tilfældigt, og der vejes hver 14. dag.
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