
Forsøgsstation „Hafting" har i dag tit huse i denne bygning, men en udvidelsesplan er i øjeblikket til
godkendelse i Landsudvalget for svineavlens ledelse.

200 prise er klar til at blive sendt til Vendsyssel, pænt indpakket i en
termokasse.

HER ER HORSENSEGNEN KORAN
 Da den kunstige

sædoverførring pa svin førstegangblev
nævnt, sagde en landmand, at
det blev Dansk Landraces ende-

ligt, men i. stedet har det vist
sig at være dens frelse, siger

forsøgsleder, card. agro Per
Jochumsen, „Østerhab"; der er
den daglige leder at det for-
sogsarbejde, der I dag foreta-
ges pa ornecentral „Ratting".
Sider dette arbejde kom i gang,

er ornecentralens kapacitet for-

doblet, og en snarlig udvidelse
vii sørge for en firedobling.

Endnu er forsøgsstation „Haf-
ting" den eneste station, der prak-
tiserer kunstig sædoverførring
daglig rutine, men flere steder I
landet modtager man nu smd her-
fra, og det er kun et spørgsmål
om tid, inden resten af landet føl

ger efter. Allerede fra 1. oktober
holder ornecentral „Hafting" heft
op med at bringe orner ud. Det bli-
ver således landets første orne-
central, der udelukkende

beskæftiger sig med kunstig
sædoverførring.

- Vi mener nu, det er bevist, at
den kunstige sædoverførring gi-
ver fuldt så gode resultater som
den naturlige, siger

forsøgslederen. Og samtidig indebærer den
en række fordele at bade

økonomisk og sundhedsmæssig art.

Det kan betale sig
Den kunstige sædoverføring

har vist sig ikke at vmre dyrere
end den naturlige, men når vi har
holdt den samme pris, skyldes det,
at vi ikke af den grund ønskede,
at landmanden skulle foretrække
den ene befrugtningsmetode frem
for den anden. Men der udover
er der en række plusser ved den
nye form, der ikke ma overses. For
det første slipper landmanden for
besværet med at bringe omen til
seen, eller omvendt, og hvad det
medforer af udgifter til foder og
lignende,

For det andet kan man benytte
orner af allerbedste kvalitet, hvil-
ket betyder en Were afregnings-
pris fra slagteriet for landmanden.

Men del vigtigste er det nok, at
man kan overskære den

smittekæde, en orne er, når den køres
fra Ord til gård.

Sygdom - et af de
værste problemer

- Sygdom er snart ved at were
det vmrste problem, vi har at
kmmpe med inden for svineavlen,
siger forsøgslederen. Da man gik
igang med at registrere kvieg-
sygdommene, spurgte. mange,
hvorfor vi ikke også registrerede
sygdomme hoe svinene. Vi fore-
lagde problemet for initiativtage-
ren til kvægsygdomsregistrerin-
gen, professor N. O. Rasbech,
land-bohøjskolen. Han foreslog at
imødegå problemet ved at overskmre
eventuelle smittekæder gennem
kunstig sædoverføring.

Flere sygdomskim er blevet re-
sistente over for de midler, man
hidtil har bekæmpet dem med.
Man har hidtil fra Slagteriernes
Forskningsinstitut forsogt at lave
nogle grise, der er fri for specifik-
ke smitsomme sygdomme, de
såkaldte SPF-grise. Det gores ved
at tage grisene ved kejsersnit.

En anden made at begrænse
smittefaren pd er, at lade
land-manden forstå, at hen ikke skal
indkøbe grise fra forskellige mil-
jeer, siger P. Jochumsen.

Fare for indavl
Vi er nu kommet så langt, med

forsøgene, at vi mener, at den kun-
stige sædoverførings berettigel-
se er påvist, og gar udviklingen
hurtigt, vii jeg tro, at metoden er
indfort pa de statsanerkendte avls-
centre om ca. 10 år Personligt
tror jeg, der vii gå op til 15 år
for kunstig sædoverføring pa svin
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bliver eneherskende. Der vii nok
altid være besætninger, der kan
se en fordel i selv at have orner.

At det tager de 10-15 år er kun
godt, for så kan grebet om pro-
blemerne holder. Vi ma først. og
fremmest være helt klart over ar-
vegangen, inden vi vover at

indskrænke antallet af nedarvnings-
muligheder. Ved den kunstige
befrugtning vii man anvende top-
ornerne meget hårdt. Men det ma
vmre op til arvelighedsforskerne
at smtte en grænse for, hvor nmr
en beslægtning, der kan tillades.

Indkøb af orner
I øjeblikket forestår P. Jochum-

sen alene udvmlgelsen og Indkøb
af orner. Det sker efter en
undersøgelse af faderen og moderens
slagtetal.

Personlig kunne jeg godt
tænke mig en direkte afprøvning
af ornernes afkom, men det
lig-ger nok temmeligt langt ude i
fremtiden, Det kunne gores pa den
made, at man efter ca. 100 insemi-
neringer holder omen tilbage fra
avlen i 10-11 måneder, indtil slag-
tetallene for afkommet forelå, si-
ger P. Jochumsen, Der vil altså
blive tale en en slags „venteorner",
ligesom man i dag har „ventety-
re".

I øjeblikket vii det fordyre pro-
cessen for meget, men bliver den
kunstige sædoverføring udbredt
pa landsbasis, kunne man fordele
eventuelle tab pa de forskellige
orneeentraler.

Nedfrysning
Et særligt problem knytter sig

til spargsmalet om nedfrysning af
ornesæd. Det kan nemlig i
øjeblikket ikke lade sig gore. Det
kan lade sig gore at fryse tyre-
og menneskesæd.

Man ved faktisk endnu for lidt
om, hvorfor det ikke kan nedfry-
ses, men fakta er, at der kun
overlever meget fa spermier efter
optøning. Problemet udforskes
imidlertid stadig e også her i
landet.

Forskningen omkring dette
problem ma ligge i to faser, si-
ger forsøgslederen. Man ma først
finde ud af, hvorfor man ikke kan
nedfryse, og as ma man finde et

spermamiljø, der tillader en ned-
frysning. Men blot at opstille en
metodik, man kan lave forsøg ef-
ter, er en overordentlig kompli-
caret opgave.

Men problemet er ikke vigtigt.
Vi kan i dag holde smden befrugt-
ningsdygtig i indtil 5 dage, hvil-
ket er tilstrmkkeligt til at kunne
sende smden til alle egne af Ian-
det inden for en rimelig tidsfrist.
Og vi ønsker ikke i øjeblikket at
sælge sæd fra dansk landrace til
udlandet.

Uddannelse afinseminører

Et andet problem var, at man
stod uden folk, der kunne tage sig
af selve insemineringen. Bortset
fra forsøgsstation „Hatting"s vir-
kefelt, stod man uden muligheder
for at inseminere f videre omfang.
Efter at have fået lovdmkning,
udarbejdede man i samarbejde
med Landsudvalget for Svineav-

lens Ledelse en undervisningsplan
og anmodede Bygholm Land-
brugsskole om at være vært.

Det lykkedes f løbet af somme-
ren 1969 at fa uddannet 12

inseminører, der nu er med til at fa
gjort den kunstige sædovefø-
ring pa svin kendt i flere egne af
landet. Dette gar det muligt at

følge befrugtningseffekten ved
forsendelse over større afstande.

Således sendes der nu materiale fra
forsøgsstationen bade til Vendsyssel
og til et enkelt sted pa Sjmlland,
nemlig Herrestrup ved Holbæk.

Landsudvalget til Svineav lens
Ledelse har forøvrigt fulgt arbej-
det med den største interesse, twit-
ket er affødt af den berydning, den
kunstige sædoverføring kan få for
Dansk Landrace.

For ikke have indfly-
delse pa prisen

- Jag kan ikke lade være med
at give udtryk for den opfattelse,
at en videre udbredelse af syste-
met måske i nær tilknytning til
slagterier og konsulenter, siger

forsøgsleder Jochumsen. Dette
ske for at modvirke, at vi kommer
ind pa et sidespor, der involverer

private interesser. Der bar
ansættes inseminører, der ikke har ind-
flydelse pa prisen.

Det kan ske ved, at slagterierne
ansætter inseminører, der så kan
rekvirere sæd Ira en station, der
producerer sæd til forsendelse.
Smdens pris kan så debiteres det
aftagende slagteri, der afregner
med producenten for den udførte
insemination. Slagterierne ma 11-
geledes via konsulenterne deltage
udvælgelsen af orner.

Fremtiden
Der påtænkes for tiden en ud-

videlse af forsøgsstation „Hafting"
med henblik pa at forage kapaci-
teten i leverencen af sæd.

Foreløbig klarer man sig med en til
formålet lejet staid pa isoleret
ejendom. Men et udvidelsespro-
jekt er i øjeblikket til

bedømmel-se i Landsudvalget for Svineav-
lens Ledelse. Hvis projektet bli-
ver vedtaget, bliver der tale om en
væsentlig udvidelse af
forsøgsstation.
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