Tjekliste 7

Insemineringsforhold
er ikke i orden – kvier

>> Fokuspunkt

>> Forslag

>> Egne notater

Faktalad

Staldforhold
Hvor separeres kvierne fra til inseminering (sengebåse, adskilt
fra flok)?

Akut stress

Hvordan separeres kvierne
fra / fikseres på stald og ved
afgræsning (automatisk, fanges
i flokken, drives til boks)?

F 14

Hvor længe er kvierne
separeret fra (timer)?
Hvor stor en del af tiden har
de adgang til vand og foder
(procent)?

Brunsttegn
Hvor mange brunsttegn ønskes
før inseminering?
Hvilke / hvilket brunsttegn
udløser inseminering?
Er alle medarbejdere bekendt
med hvilke kriterier, der skal
være opfyldt, før det udløser en
inseminering?
Hvornår insemineres i forhold
til brunsttegn?

1,2,3,4,5, flere
Beskriv

Beskriv

F1
F15

Antal timer

Sædopbevaring og teknik
Hvordan opbevares sæden?

Beskriv

Hvordan optøs sæden?

Beskriv
F 16

Hvordan og hvor længe opbe
vares sæden fra optøning til
inseminering?

Beskriv

Hvor i børen placeres sæden?

Beskriv
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Tjekliste 8

Befrugtning mislykkes /
kvier fastholder ikke drægtighed

>> Fokuspunkt

>> Forslag

>> Egne notater

Faktablad

Staldforhold
Kronisk stress

Hvor høj er belægningsgraden
(100 pct.: antal kvier = antal
sengebåse)?

F5

Klimastyring (luftskifte, overbrusning, ventilation)?

AVL
Besætningens genetiske afvigelse
fra racens gns. for frugtbarhed?

+ / - indeksenheder

F6

Gødning, anvendes foderplan

F 17

Andel kvier med huld < 2,5

F8

Tilfælde/100 årsdyr

F 13

Ernæring
Er energi-/proteinniveauet i foderrationen afbalanceret?
Huld ved inseminering

Sundhed
Udeblivende brunst og Cyster
Tidligt embryontab
Klov-/lemmelidelser

Hvordan fordeler antal dage fra
1. til 2. inseminering sig?
Andel kvier med halthedsscore
2, 3, 4, 5

Er der problemer med Neospora?

Beskriv

Er der problemer med BVD?

Beskriv

Er der problemer med Q-feber?

Beskriv

F18
F9

F 21
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