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De flesta nystartare räknar
med att få tackorna att lamma
i januari och ha lammen
slaktfärdiga till påsk när
priset är somhögst.Många
har tyvärr fått erfara att det
inte alltid är så lätt som det
verkar och får dras med
lamm till långt in på somma-
ren när värmenkommer och
priserna sjunker. Här berät-
tar vi hur du ska göra!

U nder juli anordnade Scan
och Lammproducenterna
två träffar på temat ”Hur
lyckas jagmedaugustibe-

täckningen?” Kaj Sjunnesson, Martin Sjun-
nesson och Tomas Olsson, alla mycket
erfarna inom området, berättade hur de
gör. De levererar konceptlamm och en
absolut leveranssäkerhet är förutsättning-
en för deras företags lönsamhet. Många
års erfarenhet gör att de uppnår detta och
dessa erfarenheter delade de nu frikostigt
med sig av.

Börja med att skaffa dig en plan!
Allt företagandemåstebörjamed en plan!
Skriv ner hur din affärsidé ser ut, se till
att den är realistisk och följ den sedan!
Så inledde Kaj dagens föredrag.Analysera
marknaden, kan du producera det mark-
naden vill ha? Uppnå det sedan med rätt
djur, rätt hus, rätt uppfödningsstrategi, rätt
arbete och rättmanagement.

Dagens plan var följande:
• Lammen ska vara slaktfärdiga under
mars till maj, då priserna är somhögst.

• Lammen ska väga minst 18 kg och
klassa sig i medelklass U.

• De ska utfodras så att de växer 400
gramper dag.

• Det innebär en uppfödningstid på 100
dagar.

• Då måste tackorna lamma under
januari månad, inte senare.

Att få tackorna att lamma i rätt tid

• Tackor är dräktiga 145 dagar. Betäcks
de med början 15 augusti börjar de
lamma 7 januari (+/-5dagar).

Som ni ser utgår vi från marknadens
behov och räknar bakåt för att se när vi
ska starta.

Hur gör man då?
De fårägare som bara släpper in baggar-
na till tackorna och hoppas på det bästa
märker snart att resultatet inte blir något
vidare. Om detta ska lyckas måste det till
ordentliga förberedelser och noggrann-
het. Det är trots allt en fråga omatt hjälpa
naturen lite på traven då tackor normalt
inte brunstar mitt i sommaren.

Vi använder naturens egen metod att
framkalla brunst hos tackorna. Hos tackor
som inte träffat en baggepå en tid stimu-
lerar baggens närvaro och lukt tackan att
börjabrunsta.17 dagar efter atthon träffat
baggen brunstar hon första gången och
80% av tackorna kan betäckas då.

Börja alltsåmed att se till att tackorna
är avvanda sedanminstenmånad tillbaka
och inte träffat vare sig baggar eller bagg-
lamm. Hur tackorna ska förberedas läser
du om längre fram.

Teaserbagge
14 dagar innan du tänker börja betäck-

ning, alltså 1 augusti släpper du in bag-
gen till tackorna. Låt den gå kvar två
dagar och ta sedan bort den igen. Det
kallas för att använda teaserbagge. När
du sedan släpper in baggen till ordinarie
betäckning den 15de börjar tackorna att
brunsta efter några dagar.

Detta gäller för baggstimuleringen:
• Det smidigaste är att ha en steriliserad
(obs inte kastrerad) bagge som teaser-
bagge. Den luktar fortfarande som en
bagge ska men kan inte befrukta tack-
orna. Se till att den inte är klippt. Om
den är lite ”sunkig” luktar den mer och
stimulerar tackorna bättre!

• Man kan självklart också använda en
vanlig bagge, då får man acceptera att
några tackor kanske blir betäckta redan
under teasertiden. Använd färgkrita på
baggenoch notera vilka tackor somblir
rejält betäckta.

• Man får betydligt större effekt omman
släpper flera baggar till tackflocken, se
bara till att baggarna känner varandra
sedan tidigare så de inte börjar slåss
istället för att ägna sig åt tackorna. Tan-
ken är att de ska röra om ordentligt i
tackflocken.

• Ha djuren på en begränsad yta så att
alla tackor kommer i ordentlig kontakt
med baggen. En liten beteshage i när-
heten av gården, gårdsplaneneller kan-
ske inne i fårhuset.

Förbered baggarna ordentligt innan betäckningen. Kolla hullet, benställningen och
testiklarna. Kaj Sjunnessonvisar för intresseradeåskådare. Foto: Einar deWit
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• All aktivitetunder denna tid är av godo.
Valla på djuren, flytta demmellan olika
beten, gå på en kvällspromenad med
dem! Ju rejälare omrörning desto större
blir effekten av baggstimuleringen.

Den 15augusti släpper du baggen till
betäckning och några dagar senare börjar
tackorna att brunsta. De tackor som inte
blir betäckta på första brunsten börjar att
brunsta om 28 augusti. Låt baggen vara
kvar till den 14 september för att betäcka
den andra brunsten, sedan ska han tas
bort. Tackorna scannas 1 november och
de tackor som inte blev dräktiga släpps
på nytt till bagge för en lamning i mars.

Ta bort baggen!
Att bara ha baggen med tackorna i 28da-
gar ären av nycklarna för en effektiv pro-
duktion, säger Kaj. Tänk på planen!

En koncentrerad lamning gör att du
kan fokusera ordenligt under den viktiga
tiden. Strölamningar under hela vintern
gör att du tappar fokus och lammdödlig-
heten ökar. Du får enhetliga lammgrup-
per så att du får det rationellt i fårhuset
och kan planera slakten ordentligt. Det är
också skönt att veta när man kan ägna
sig åt andra sysslor på gårdenutan att be-
höva springa i fårhuset stup i kvarten.

En januarilamning förutsätter nästan
alltid att du har en ytterligare lamnings-
omgång, vanligen i mars och april. Där
kan du fånga upp de tackor som inte blir
dräktiga i augusti och även lamma ung-
tackorna.

Förbered baggarna
Baggarna är halva besättningen. Om
teaserbaggarna lyckas ordentligt så är det
ett mycket hårt arbete som väntar bag-
garna. Förutsättningen för framgångär att
baggarna är i topptrim. Se till att förbe-
reda demordentligt.
• Använd inga ungbaggar till augustibe-
täckningen. Det är ett hårt arbete så de
måste vara minst 1,5år.

• De skasjälvklart vara i brahull. Inte för
magramen inte heller för feta. Se till att
de har haft tillgång till rikligt med salt
och mineralfoder hela sommaren.

• De ska vara klippta och klövverkade,
men klipp inte under juli månad. Små
klippskador har svårtatt läka under den
varmaste perioden. Se överhuvudtaget
till att baggarna inte har sår på krop-
pen, en texelbagge med stångskador
på huvudet ägnarmer tid till att schasa
bort flugor än att betäcka. Observera
att teaserbaggen helst inte ska klippas.
Kontrollera också baggens tänder.

• Titta på baggens benställning. Baggar
med felaktiga bakben betäcker inte or-
dentligt.

• Kontrollera baggens testiklar. De ska
vara fasta i konsistensen och lika stora.
Gå gärna en kurs i hur man bedömer
testiklar, det anordnas flera sådana var-
je år.

• Håll ordentlig koll på baggarna innan
betäckning. Ha dem i närheten av går-
den så att du ser dem varje dag. En
bagge somär halt betäcker inte ordent-
ligt. Använd kikare för att se omnågon
bagge inte är aktiv i betäckningen, byt
då ut den.

• Sädesceller är mycket temperaturkäns-
liga och det tar två månader för en
sädescell att utvecklas. Om en bagge
drabbas av en infektion och får feber
inom två månader före betäckning så
använd den inte. Han kommer att be-
täcka somvanligt men sädescellerna är
inte funktionella. Så håll ordentlig koll
på baggarna.

• Se till att baggarna har bra kondis! I
England motionerar man baggarna en
månadinnanmed cykelturer varje kväll
så de är på topp innan betäckningen!

• Ha ordentlig koll på baggarna under
betäckningen. Ha olikfärgade kritor på
baggarna och kontrollera att alla bag-
gar är ordentligt aktiva. Byt ut baggar
somverkar slöa.

En väl preparerad bagge kan betäcka
50 till 100tackor utan problem. I en pro-
duktionsbesättning är det ofta fördelaktigt
att ha flera baggar i flocken, 2 till 3 jämn-
stora baggar till 100 tackor brukar vara
bra. Om man ser punkterna ovan kan det
också vara klokt att ha några baggar ”för
mycket”, somman kan ta till vid eventu-
ella problem.

Förbered tackorna
För att tackorna ska komma i brunst och
släppa tillräckligt många ägg gäller även
att de är i bra skick och har de rätta för-
utsättningarna.
• Använd rätt ras. Finull, Dorset, Suffolk
och korsningar mellan dem är raser
som lämpar sig väl för denna produk-
tion. Gotlandsfår och renrasig Texel är
mer problematiska. Krångla inte till det
i onödan!

• Använd inte för gamla tackor. De ska
vara max5 till 6 år gamla.

• Även tackornaska vara i lagomhull. Se
till att de är avvanda i minst 6 veckor
innan och fått bra bete så att de är i
gott skick. Salt och mineraler även här.
Kosta på tackorna under den här perio-
den. Det finns speciella mineralfoder,
typ Crystalyx, med extra hög halt av

energi och spårämnen som är avsedda
för denna period. Inte så billiga med
det lönar sig på sikt.

• Kontrollera tackornas juver, helst flera
gånger.Verka klövarna och kontrollera
tänderna.

• Normalt sett klipper man inte tackorna
så här års. Men se till att tackorna är
rena i bak så baggenkommer till. Fram-
för allt Dorset har stora svansar med
mycket ull som försvårar för baggen.
Klipp tackorna i baken vid behov.

• Betäck inga ungtackor i augusti, inte
ens om de är födda i januari. Låt dem
mogna till och betäck dem i november.
Vänj sedan av lammen tidigt och be-
täck dem i augusti året efter som 1,5
åringar. Så skapar man starka tackor.

• Aktivera tackorna innan betäckningen.
Flytta, gruppera om, väg dem, se till
att det är mycket aktivitet under denna
period. Tackor som går och segar på
samma bete hela sommaren är inte så
intresserade av bagge.

• Efter betäckningenskadet tvärtomvara
lugnt och stilla. Stress under denna pe-
riod försämrar de befruktade äggens
möjligheter att fästa på livmoderväggen
och dräktighetsresultatet blir sämre.

Planen…
Till sistgårvi tillbaka till planen. Eftersom
vi tänkt igenom produktionen ordentligt
innan vi startade så kommer inget som
en överraskning. Börja året med att no-
tera alla händelser som ska göras i alma-
nackan och följ sedan planen, så kommer
resultatet också att bli det vi förväntade.
Lycka till!

Einar deWit

Hantera gärna djuren i samband med
baggsläppet.Flytta demtill nytt bete,valla
på dem, väg dem. Aktiva tackor brunstar
lättare. Men efter betäckningen ska det
vara lugnt. Foto:LolloSörelius.


