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31. marts 2014

FODRINGSANBEFALINGER
FODRING IMPLANTATION OG DRÆGTIGHED
Vi håber, at alle har fulgt vores råd i sidste skrivelse med at stoppe flushing efter 4-5 dage. Har man det,
har man ikke mange tæver i dag, der er alt for fede. For at undgå for fede tæver, kan vi heller ikke anbefale flushing op til omparring (der er heller ikke nogen dokumenteret effekt af dette).
At vi ikke ønsker fede tæver på nuværende tidspunkt skyldes, at der skal være plads til en ekstra fodertildeling i implantationsperioden (22/3-4/4). Som nævnt i sidste skrivelse vil vi gerne have, at vores tæver
er i huld 3, når de går ind i implantationsperioden. Er de det, kan de godt tåle en ekstra fodertildeling i
implantationen, uden at de bliver foder fede. Vi ønsker tæver i huld 4 ved fødsel. Det er imidlertid umuligt
at få alle tæver til at være i det rigtige huld, når man er færdig med at parre. Derfor anbefales det kraftigt
at huldvurdere alle tæver, når parringssæsonen er overstået. Ud fra denne huldvurdering tilrettelægges
fodringen i implantationsperioden. Fodertildelingen tager udgangspunkt i den tildelte fodermængde i parringsperioden. Alt efter tævens huld er anbefalingen til fodring i implantationsperioden (22/3-4/4):
•

huld 2 skal have dobbelt ration, indtil hun er huld 3 og derefter fodres som disse

•

huld 3 skal have + 75 gram pr. dag

•

huld 4 skal mandag, onsdag og fredag have + 75 gram. De andre dage: ingen ekstra foder

•

kraftigere end huld 4: ingen ekstra foder

Ligesom huldstyring igennem vinteren er det også i drægtighedsperioden vigtigt, og der holdes øje med
dyrenes huldudvikling ved den aktuelle fodring. Taber de sig, skal de have mere foder, og tager de for
meget på, skal de have mindre. Huldstyring i drægtigheden er lige så vigtig som huldstyring i vinterperioden.
Som nævnt ønsker vi tæver, der går fra huld 3 lige før implantation til huld 4 ved fødsel. Samtidig ønskes
tæver, der er aktive i perioden op til fødsel. De skal ikke ligge i redekassen hele dagen, men være interesseret og komme ud af redekassen, når der fodres. Dette er specielt vigtigt i dagene op til fødsel.
Når fødslerne går i gang, er det vigtigt, at man hurtigt ser til de først fødte hvalpe. Finder man mange
små kuld eller mange døde hvalpe, og er tæverne lang tid om at komme i gang med at æde efter fødsel,
(tæven skal helst have ædt af foderklatten, den dag hun føder) tyder det på, at der bliver fodret for kraftigt, og fodermængden skal reduceres til de tæver, der ikke har født endnu.
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