
LÆNGDEMÅLER SKAL GIVE VÆKST I AVLSARBEJDET
Med en Jasopels Længdemåler vil Fox Farm forbedre avlsarbej-
det og undgå de tunge og runde mink

Hos Fox Farm har man vejet minkene i mange år, men besluttede i 
den indeværende sæson at investere i en længdemåler.

– De måler ud fra længde i København, så for os var det logisk, at 
det burde vi også gøre, fortæller Jens Peter Larsen.

Da de gik i gang med målingerne lavede de egne test, for at se, 
hvad værktøjet kunne hjælpe med. 

– I starten tog vi nogle hvide hanner, målte dem og pelsede 
dem. Herefter kiggede vi på dem, da de var tannede. Det var ud fra 
de målinger, vi bestemte os for, hvilken længde vi skal tage dem fra, 
fortæller Jens Peter Larsen.

Både hanner og tæver blev målt – og slutteligt blev minkene 
 vejet for at finde ud af sammenhæng mellem vægt og længde.

De små fjernes fra avl
Resultaterne af målingerne endte med, at en han hos Fox Farm mi-
nimum skal være 44 centimeter.

– Så er vi sikre på, at han er en 3–0’er og opad. En tæve derimod 
skal være minimum 34 centimeter, så er vi sikre på, at det bliver 
en 0’er. Det hjælper os med at fjerne de små, siger Jens Peter Lar-
sen.

Han er nu overbevist om, at der tidligere var en del mink, som 
var for korte og runde.
– Med længdemåleren kan vi nu finde de avlsdyr, der kan give lidt 
større afkom, så vi får de mindste skubbet opad i længde, pointerer 
Jens Peter Larsen.

Han har valgt en længdemåler med to følere – en til tæver og en 
til hanner. 

– Systemet er sådan indrettet, at man kan lagre mål på den en-
kelt mink og vi kan over tid følge minkens udvikling, fortæller Jens 
Peter Larsen. 

I alt er omkring 5.000 mink blevet målt i den forgangne sæson.

JASOPELS LÆNGDEMÅLER

Hos Jasopels har vi udviklet en længdemåler som kan hjælpe dig i 
avlsarbejdet. Længdemåleren findes med en eller 2 censorer som 
via ultralyd måler længden på dine mink. 

Længdemåleren er udstyret et rør til tæver og et rør til hanner.

Varenummer Produktbeskrivelse Pris

32300032  Jasopels længdemåler incl. 1 føler 19.900,00

32300049  Jasopels længdemåler incl. 2 følere 24.900,00

Tekniske data

Mål  L: 100 cm. H: 130 cm. B: 36 cm. 
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