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WÓZEK DO POMIARU DŁUGOŚCI JASOPELS  
USPRAWNI PRACE HODOWLANE
Wózek do pomiaru długości Jasopels przyniesie fermie Fox 
Farm korzyści w pracach hodowlanych i pozwoli uniknąć chowu 
ciężkich i otyłych zwierząt

Przez wiele lat norki na fermie Fox Farm były wyłącznie ważone, ale 
w trakcie tego sezonu zdecydowano się na zakup wózka.

- Na aukcji w Kopenhadze ocenia się norki według długości, więc 
było dla nas logiczne, że powinniśmy robić tak samo – opowiada 
Jens Peter Larsen.
Po rozpoczęciu pomiarów pracownicy fermy zrobili własne testy, 
żeby przekonać się, w jaki sposób może im pomóc to narzędzie.

- Na początku wzięliśmy kilka białych samców, zmierzyliśmy je 
i oskórowaliśmy. Następnie przyjrzeliśmy się skórom. Na podstawie 
tych pomiarów zdecydowaliśmy się, z jakiej długości powinniśmy je 
zdjąć – opowiada Jens Peter Larsen.

Zmierzyliśmy zarówno samce jak i samice – a na koniec wszystkie 
norki zostały zważone, żeby ustalić związek pomiędzy wagą a długością.

Małe zwierzęta nie nadają się do hodowli
Z wykonanych pomiarów wynika, że samiec na fermie Fox Farm po-
winien mieć minimum 44 centymetry.

 - Wówczas możemy mieć pewność, że jest to rozmiar przynaj-
mniej 3-0. Z kolei samica powinna mieć minimum 34 centymetry, 
żebyśmy mieli pewność, że będzie rozmiarem 0. Pomaga nam to 
wyeliminować małe zwierzęta – mówi Jens Peter Larsen.

Przekonał się on, że na jego fermie były wcześniej dopuszczane 
do hodowli za krótkie i okrągłe zwierzęta.

- Dzięki wózkowi możemy wybrać zwierzęta, które mogą mieć 
trochę większe potomstwo. W ten sposób wydłużymy najkrótsze 
norki – zwraca uwagę Jens Peter Larsen, który wybrał wózek z dwie-
ma rurami – jedną dla samic i jedną dla samców.

- System pozwala na zapisywanie w bazie danych wymiarów 
każdej norki, dzięki czemu możemy śledzić ich rozwój w pewnym 
okresie czasu – dodaje Jens Peter Larsen. 

Na fermie zmierzono w poprzednim sezonie ok. 5.000 norek.

WÓZEK JASOPELS DO POMIARU DŁUGOŚCI

Wózek Jasopels do pomiaru długości norek to niezwykle pomocne 
urządzenie na każdej farmie. Wózek wyposażony jest w jeden lub 
dwa czujniki ultrasoniczne, które służą do pomiaru długości norki.  

Wózek do pomiaru długości posiada dwie tuby: jedną do samic 
i jedną do samców. 

Nr katalogowy Nazwa produktu Cena

32300032  Wózek Jasopels do pomiaru długości – 1 czujnik   2.675,00

32300049  Wózek Jasopels do pomiaru długości  - 2 czujniki 3.345,00

Dane techniczne

Wymiary   Dł.: 100 cm, wys.: 130 cm, szer. 36 cm

Zasilanie   Bateria
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