Kursusbeskrivelse
Svineinseminør
Tid og sted
22. og 23. maj 2018 Scandic Aarhus Vest og i en besætning samt den 7. juni 2018 hos Hatting, Horsens.
Tilmelding
Send en mail til Jeanette Juhler - jjk@seges.dk - for tilmelding senest fredag den 4. maj 2018.
Formål
Formålet med kurset er at præsentere og arbejde med kendskabet til svinets frugtbarhed og herved øge
deltagernes kompetencer til at kunne varetage og rådgive om reproduktion i svinebesætninger.
Kurset er godkendt som uddannelse til svineinseminør af Fødevarestyrelsen.
Hvad er en Svineinseminør?
Jf § 2, stk. 1, nr. 9) i bekendtgørelse. 598 af 29/06/1992 om ornesæd er en svineinseminør en person,
som:
a) af Fødevarestyrelsen har fået tilladelse til at foretage almindelig og Intrauterin inseminering på svin
på grundlag af at have fulgt et kursus og bestået en prøve, der er godkendt af Fødevarestyrelsen,
eller
b) med henblik på etablering i Danmark som svineinseminør har fået Fødevarestyrelsens fulde anerkendelse af sine erhvervsmæssige kvalifikationer efter reglerne i direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. bekendtgørelse nr. 1143 af 3. oktober 2007 om adgang
for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr, eller
c) til Fødevarestyrelsen har anmeldt, at den pågældende midlertidigt eller lejlighedsvist agter at inseminere svin i Danmark, og som opfylder kravene hertil i direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af
erhvervsmæssige kvalifikationer, jf. bekendtgørelse nr. 1143 af 3. oktober 2007 om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr.
For kursister, der består dette kursus, er der derfor tale om, at man modtager en tilladelse fra Fødevarestyrelsen til at foretage både almindelig og intrauterin inseminering af svin og derfor kan kalde sig svineinseminør jf. bekendtgørelsens bestemmelser. Derudover vil Svineinseminøren kunne gennemføre kurser i
interuterin inseminering, samt indstille kursisterne til godkendelse i Fødevarestyrelsen.
Målgruppe
Rådgivere, undervisere, landbrugsteknikere og driftsledere.
Tid
Kursusforløbet består af 2 kursusdage, én dag på Hatting-KS (inkl. skriftlig eksamen), en praktikperiode og
endelig en afsluttende mundtlig eksamen.
Pris
Kr. 12.500 for undervisning, eksamen og forplejning. Overnatning og praktik er ikke inkluderet.
Indhold og form
Reproduktionsanatomi og fysiologi herunder sædproduktion, håndtering af sæd, hundyrenes udvikling i
puberteten og deres cyklus. Befrugtningen gennemgås med fokus på optimal løbestrategi. Fosterudvikling
med fokus på håndtering af stress og skanning og faring, samt sygdomme med betydning for reproduktionen. Økonomi og analyser vedrørende reproduktion. Der undervises i sædopsamling, produktion af sæddoser og i insemination som både teori og praksis samt avlsmæssige forhold. Der undervises i hygiejne
omkring sædopsamling, produktion, distribution og anvendelse, herunder hygiejneregler ved adgang til
svinebesætninger. Karantæneregler i SPF-systemet.
Kurset består af en teoretisk del, som afsluttes med en skriftlig eksamen den 7. juni 2018. Ved beståelse af
den skriftlige eksamen skal man gennemføre en praktikperiode. Her skal man sammen med en autoriseret
svineinseminør gennemføre 60 løbninger - fordelt på almindelige og intrauterine. Den autoriserede svineinseminør skal skrive under på, at arbejdet er veludført og derefter kan kursisten gå til den mundtlige eksamen, der giver adgang til titlen Autoriseret svineinseminør. Den mundtlige eksamen finder sted ultimo
august 2018.

Kursusleder: Autoriseret Svineinseminør Erik Bach, SEGES.

Kursusprogram
Dag 1 – tirsdag den 22. maj 2018 – Teori
9.30-10.00

Velkomst, introduktion og kaffe
Ved chefforsker Gunner Sørensen, SEGES

10.00-11.00

Fodring af polte, søer og orner
Ved chefforsker Gunner Sørensen, SEGES

11.00-12.00

Avlens betydning for reproduktionen, avlsmæssige forholdsregler ved brug af KS
Ved avlskonsulent Martin Mølgård Pedersen, SEGES

12.30-13.30

Frokost

13.30-15.30

Grundlæggende viden.
• Anatomien af soens og ornens kønsorganer
• Sæddannelsen, brunstcyklus og befrugtningen
• Drægtighedens fysiologi og erkendelse
• Implantation og fosterudvikling
• Reproduktionssygdomme
Ved chefforsker, dyrlæge Flemming Thorup, SEGES

15.30–15.45

Kaffe

15.45-17.00

Økonomi – hvad betyder en spildfoderdag og en ekstra født gris?
Ved seniorkonsulent Nikolaj Kleis Nielsen, SEGES

18.00-19.00

Middag

19.00 -20.15

Effektiv rådgivning og ansvar i forbindelse med inseminering
Ved seniorkonsulent Dorthe Poulsgård Frandsen, SEGES

Dag 2 – onsdag den 23. maj 2018 – Teori og praksis
8.30-9.30

Indretning og brug af løbe/kontrolstalde
Ved chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen, SEGES

9.30-9.45

Kaffe

9.45 – 10.15

Intern KS
Ved chefforsker, dyrlæge Flemming Thorup, SEGES

9.45-12.00

Tilrettelæggelse at arbejdet i løbeafdelingen og gennemførelse af den optimale
inseminering – både almindeligt og intrauterint
Ved chefforsker, dyrlæge Flemming Thorup, SEGES

12.00-14.00

Frokost og transport til besætning hvor kursisterne deles i to grupper

14.00-15.30

Gruppe 1
Praktisk opgaveløsning
Omløbere – find dem og find ud af
hvorfor. Ved svinerådgiver Mette
Holst, LandboNord

Gruppe 2
Praktisk instruktion
Flemming Thorup er ansvarlig for at instruere og gennemføre dyb inseminering.

15.30–17.00

Praktisk instruktion
Flemming Thorup er ansvarlig for at
instruere og gennemføre dyb inseminering.

Praktisk opgaveløsning
Omløbere – find dem og find ud af hvorfor. Ved svinerådgiver Mette Holst, LandboNord

Dag 3 – torsdag den 7. juni 2018 – KS-dag
7.00-8.45

Sædopsamling – teori og praktik inkl. bad
Ved forretningschef Jørgen Rosenkrands, Hatting

8.45-9.00

Velkomst inkl. kaffe og brød

9.00 – 10.00

Sædproduktion – hvad påvirkes den af?
Vurdering og fortynding af sæd - teori
Vurdering af sæd i praksis
Ved dyrlæge Lise-Lotte Brøchner, SEGES

10.00 – 11.00

Sundhedsstatus og hygiejne i besætningen
Ved dyrlæge Bjørn Lorenzen, SEGES

11.00 – 12.00

Hygiejne kursus – fra tapning af ornen til soen er insemineret
Ved konsulent Jens Mortensen, Hatting

12.00-12.45

Frokost

12.45-13.30

Smittebeskyttelse og kvalitetssikring
Ved forretningschef Jørgen Rosenkrands, Hatting

13.30-14.15

Lovgivning vedr. inseminering og KS-stationer
Ved dyrlæge Jane Rasmussen, SEGES

14.15-14.30

Kaffe

14.30-15.30

Skriftlig eksamen

Praktik
Inden mundtlig eksamen ultimo august 2018:
Kursisten skal have brunstkontrolleret og insemineret 60 søer - heraf 30 søer med intrauterin inseminering

Dette dokumenteres af en autoriseret svineinseminør eller af en dyrlæge.

Eksterne indledere:
Svinerådgiver Mette Holst Tygesen
LandboNord, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev
Telefon: 9624 1886, Mobil: 2128 2218
Forretningschef for sæd Jørgen Rosenkrands
Hatting AS, Oensvej 48, Hatting, 8700 Horsens
Telefon: 7015 9909
Konsulent Jens Mortensen
Hatting AS, Oensvej 48, Hatting, 8700 Horsens
Telefon: 7015 9909

mht@landbonord.dk

jr@hatting-as.dk

jm@hatting-as.dk

Interne indledere fra SEGES:
Erik Bach
Gunner Sørensen
Flemming Thorup
Martin Mølgård Pedersen
Nikolaj Kleis Nielsen
Bjørn Lorenzen
Lise-Lotte Brøchner
Lisbeth Ulrich Hansen
Dorthe Poulsgård Frandsen
Jane Rasmussen
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eba@seges.dk
gs@seges.dk
ft@seges.dk
mmp@seges.dk
nikn@seges.dk
blo@seges.dk
llb@seges.dk
luh@seges.dk
dopf@seges.dk
jrn@seges.dk

