H3B - Egenkontrol af polte over 60 kg (indkøb og egenproduktion)
Kun de bedste polte skal løbes for fremadrettet at sikre en god
og stabil pulje af søer i besætningen.
1. Kontrolpunkter af poltens konstitution
• Benstilling
• Klove
• Ryglinje
• Bevægelse/gang
• Åbne sår efter halebid, øre og flankesutning
• Vægt i forhold til alder
2. Kontrol af information om poltene
• Tjek dyrets indeks
• Findes ID-nummeret i databanken

Rolig omgang med dyrene giver
rolige polte, der er vant til
menneskelig kontakt

• Poltens fødselsdato
3. Vaccinationer
• På følgesedlen er vaccinationer af dyrene noteret. Tjek at de
stemmer overens med det aftalte vaccinationsprogram
4. Kontrol af polten efter karantæneperioden
• Indkøbte polte, der ikke er drægtige ved udgangen af 45. leveuge
kan der søges erstatning for
• Egne polte skal udsættes fra besætningen på grund af alder efter
45. uge
• Polte, der er aggressive eller frygtsomme, skal frasorteres
• Vægt og alder skal hænge sammen

Når polten vurderes skal der
være plads til at den kan
bevæge sig frit

• Efter faring skal der være 14 funktionelle patter - også på egne
polte

Forventet antal polte fra 60 kg til løbning:
Udgangspunkt er 3,8-4,7 polte pr. kuld ved 60 kg

Vigtigt ved egenproduktion af polte
• Interesse for avl
• Tid til avl

• Frafald fra 60-100 kg på 1,7-4,0 %
Forvent 3,7-4,6 polte pr. kuld ved 100 kg

• KERNESTRYING®
• Disciplin omkring sortering

• Frafald fra 100 kg til løbning på 13,5-23 %
Forvent 2,8-4 polte pr. kuld ved løbning

• Plads nok
• Centralt placeret, så opsyn er nemt

Dette kan være et individuelt tilpasset håndbogsblad
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Kommentarer til H3B - Egenkontrol af polte over 60 kg (indkøb og
egenproduktion)
1.

Egenkontrol af polte foregår på samme måde for indkøbte polte, og for polte over 60 kg.
Det er vigtigt at der bliver udført en kritisk egenkontrol af polte. En god og stærk polt giver
en god so og erfaringerne viser, at det er med til at øge holdbarheden. Der er
indsigelsesfrister på alle fejl og mangler.
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Der skal være plads rundt om dyret for at vurdere polten bedst muligt. Det kan være
nødvendigt at tage polten ud af stien for at skabe den nødvendige plads. Det er nødvendigt
med fast gulv for at vurdere poltens gang.
2.

På www.DanAvl.dk findes oplysninger om alder, indeks samt afstamning. Oplysningerne
skal stemme overens med det oplyste på følgesedlen. Det vurderes om indekset på
poltene stemmer overens med forventede eller aftalte.

3.

Som udgangspunkt er alle polte vaccineret mod Parvovirus ved levering afhængig af
alderen. Tidspunktet for vaccinationen skal være noteret på følgesedlen. Supplerende
vaccinationer aftales med besætningsdyrlægen, og skal fremgå af vaccinationsplanen.

4.

Alle reklamationer skal foregå skriftligt eller pr. telefon. Reglerne for indsigelsesfrister kan
ses i SPF - forretningsregler for omsætning af avlsdyr.
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