
Frederiksborg Stutteriet Hulsøgård. 
 

Marts - 2005 

Bedæknings betingelser 
 

Bedækningspriser. 
  
Hingstene bedækker kun naturlig ingen frost eller kølesæd. 
  

� Chaik Hulsøgård   Kr. 2.000,-  Færdigkåret 
� Luk Fomann          Kr. 2.000,-  Færdigkåret 
� Jupiter Hulsøgård  Kr. 1.500,-  Er 4½ år han skal til materialeprøve til efteråret hvor han forhåbentlig bliver 

                                                  færdigkåret. 
 

� Opstaldning    Kr. 50,- pr dag. 
� Hopper m/føl  Kr. 60,- pr dag.     

  
Svaberprøve forlanges og hopper skal møde uden bagsko. 
  
Alle priser er + moms og attest til Landskontoret. 
  
Svaberprøve. 
  

1. Hoppen kan møde 3 dage før brunsten og derved kan svaberprøven tages her hos os af vores dyrlæge som 
sender regningen til jer som er kr. 500,- + moms, er hoppen ren bedækkes den hver 2 dag til den slår fra, ca. 8 
dage. 

 
2. Vil i selv få taget svaberprøve af jeres egen dyrlæge hos jer, da må hoppen ikke gå sammen med Vallak inden 

bedækning hos os, da den kan smitte hoppen og dermed hingsten,  jeg skal så havde attest fra jeres dyrlæge at 
hoppen er konstateret ren. 

  
Er hoppen uren skal den behandles og ved næste brunst skal der tages svaberprøve igen hvor hoppen så kan konstateres 
ren, og kan bedækkes. 
  
Hvorfor forlange svaberprøve. 
  
Kom din hoppe ikke i fol sidste år?? 
  
En svaberprøve tages når hoppen er brunstig, der tages en prøve fra livmoderen som dyrlægen dyrker i 24 timer, der kan 
så aflæses om hoppen er ren, (ren vil sige der ikke er betændelse i livmoderen) er den f.eks. uren og der ikke er taget 
svaberprøve, så smitter den hingsten som så igen smitter andre hopper, din hoppe kommer temmelig sikkert ikke i fol 
og det gør efterfølgende hopper heller ikke. 
  
Mit råd til jer, for hoppen og jeres skyld få tages svaberprøve. 
  
Opstaldning 
Indtil 20 Maj kan hoppen opstaldes i boks og efter 20 Maj hvis det ønskes kan hoppen gå på døgnfold. 
 
 
Frederiksborg Stutteriet Hulsøgård.   Telefon: 48 39 13 26   -   
E-mail: hanne@frederiksborghest.dk 


