ARBEJDSrutiner

HYGIEJNE VED BRUNSTKONTROL OG INSEMINERING
God hygiejne i løbestalden er en forudsætning for at opnå en høj og stabil faringsprocent
og en optimal kuldstørrelse.
Bakterier forekommer på soen og i den yderste del af soens skede samt
på dine hænder. Man kan ikke arbejde sterilt, men smitte mellem dyr skal
begrænses mest muligt.
DER MÅ KUN LØBES VED STÅENDE BRUNST
Find alle brunstige søer ved at anvende den reducerede fempunktsplan*.
Lad være med at kontrollere brunstslimens konsistens. Så undgår du at
overføre smitte mellem søerne.
Når soen er stimuleret til at vise stående brunst, testes brunsten ved at sidde
på ryggen af soen. Hvis soen accepterer rideprøven, kan den insemineres.
Kun brunstige søer skal løbes. Løbning af soen udenfor brunsten giver ikke
drægtighed, og kan medføre en børinfektion, der også kan påvirke frugtbarheden ved næste løbning.

Sørg for et rent, tørt og velstrøet leje.

HYGIEJNE VED INSEMINERING
Følgende generelle anbefalinger reducerer smitte:
1. Sørg for et rent, tørt og velstrøet leje, så soen er ren ved inseminering.
2. Hvis der er skidt på skamlæberne, kan det tørres af med en ren serviet.
3. Opbevar sæd, katetre og eventuelt handsker og servietter tildækket, så
der ikke kommer støv og stænk på disse.
4. Højtryksrensning spreder smitte via dråbeinfektion, og bør ikke udføres,
når der er søer i sektionen.
5. Bruger du handsker ved inseminering, så tag dem først på efter brunstkontrollen.
6. Efter den beskyttende pose er brudt, bør der kun røres ved de yderste
10 cm af kateteret.
7. Spred skamlæberne med en finger på den tørre del af den ene skamlæbe.
8. Før skumproppen ind i skeden uden at den rører ved den tørre del af
skamlæberne.

Hvis der er skidt på skamlæberne, kan det tørres
af med en ren serviet.

Tildæk katetre og andre materialer for at undgå
støv og stænk.

* Se vsp.lf.dk (søg på ”brunst og brunstkontrol”)
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