
Nyhedsmail fra Kopenhagen Rådgivning, uge 15 

 

Fodring 

Har man fulgt anbefalingerne om at lave en kraftig fodring i implantationsperioden (fra den 23. marts), skal 

man nu være meget opmærksom på tævernes huld. Ved langt de fleste tæver har de befrugtede æg sat sig 

fast, så en mere lempelig fodring fra nu af ikke vil have indflydelse på antallet af implanterede æg. Ligeledes 

er der heller ikke grund til at have lyset tændt længere. Har det ikke haft effekt indtil nu, vil det heller ikke 

have det, hvis det er tændt en uge mere. 

 

Klargøring til fødslerne 

Det er tiden at begynde at gøre klar til fødslerne. Det er vigtigt, at alle tæver kommer til at føde i ”friske” 

redekasser, hvilket vil sige redekasser, der er rene, tørre og forsynet med frisk halm. Vi har været igennem 

en lang periode, hvor der har været frost, hvorfor mange tæver har vænnet sig til at tage foder med ind i 

redekassen. Ikke alle tæver har spist alt foderet, så der er rester tilbage i redekassen. Disse foderrester skal 

fjernes, inden tæven skal føde. 

 

Udover dette, er det meget vigtigt, at tæven får noget materiale at arbejde med, så hun kan lave sin 

redebygningsadfærd. At tæven får mulighed for at lave en ordentlig rede har vist sig at være meget 

afgørende for, hvor stort hvalpetabet bliver de første dage efter fødsel. En ordentlig rede kan tæven kun 

lave, hvis det materiale, hun får at arbejde med, åbner mulighed for dette. Materialet må ikke være alt for 

fint (snittet halm må ikke være hakkelse), og det skal kunne hænge sammen, således at den byggede rede 

ikke ”falder sammen”. Langt, langt de fleste minktæver er utroligt gode mødre, hvis de får mulighed for 

det, – og det er avlerens ansvar! 

 

Loppebekæmpelse 

I forbindelse med klargøring til fødsel er loppebekæmpelse en meget vigtig faktor. Vi får på et tidspunkt en 

meget varm periode, og så vil en eventuel mangelfuld loppebekæmpelse blive ganske mærkbar. Til 

loppebekæmpelsen skal der anvendes præparater, som lopperne endnu ikke er blevet resistente overfor. 

Hvilke præparater, der skal anvendes, er derfor forskellige fra farm til farm. For at sikre sig mod resistens 

bør alle farmere skifte middel med jævne mellemrum (eventuelt hvert andet år), også selv om det brugte 

middel stadig virker. 

 

Skal der flyttes parrede tæver indenfor farmen, kan dette påbegyndes den 8. april. Skal tæverne flyttes til 

anden farm, anbefales det at vente til den 12.-15. april 2013. 

 

Med venlig hilsen 

Kopenhagen Rådgivning 

 


