Skinnyavl
Hvis du planlægger at avle på dit skinny eller skinnybærer marsvin, så er der nogle ting du bør
sætte dig ind i.
Disse ting vil jeg komme ind på i denne artikel, som tager udgangspunkt i min egen viden samt
egne erfaringer og holdninger.

Først og fremmest, er der nogle procentsatser for hvad du får hvis du parrer følgende:

Skinny + Skinny = 100 % Skinny unger
Skinny + Skinnybærer = 50 % Skinny & 50 % Skinnybærer unger
Skinny + Almindeligt marsvin = 100 % Skinnybærer unger
Ovenstående er de parringer der gerne må foretages i skinny/-bærer avl.

Da der, desværre, er en del mennesker derude der ikke sætter sig ind i skinny/-bærer avl og derfor
blander nogle ting ind i denne avl, der absolut ikke burde forekomme der, vil jeg også komme ind
på dette.

Parringer der absolut IKKE må forekomme:
Skinny eller Skinnybærer + Cuy eller Cuma – generelt bør INTET med cuy i afstamningen blandes
med skinny/-bærer avlen!
Skinny eller Skinnybærer + Satin marsvin – indtil videre er vores skinny/-bærer avl ikke stærk nok
til at begynde at blande satin ind i den.
Skinnybærer + Skinnybærer – denne parring vil resultere i nogle unger hvor du ikke vil kunne se
om de er Skinnybærer eller almindelige marsvin og derfor bør den ikke forekomme!
Skinnybærer + Almindeligt marsvin – denne parring vil ligesom ovenstående resultere i nogle
unger hvor du ikke vil kunne se om de er Skinnybærer eller almindelige marsvin, og bør derfor ikke
forekomme!

I min avl herhjemme, bruger jeg mest muligt at parre en Skinnybærer hun med en Skinny han
(eller en skinny hun med en skinnybærer han). Dette har jeg valgt da jeg på den måde da jeg så
kan få mere størrelse på afkommet ved at bruge nogle gode solide bærere til formålet. Man kan
godt avle Skinny + Skinny, men ikke i flere generationer i træk – der bør man tage bærere med ind
over, for at holde størrelsen på afkommet.
I England oplever flere opdrættere hud problemer pga. at skinnyer avles med skinnyer hele vejen
igennem uden nogen form for skinnybærer.

Jeg sætter generelt ikke mine marsvin i avl før de er omkring 1 år gammel og vejer omkring 1 kg.
Dette gælder både hanner og hunner, og både skinny, skinnybærer og alm. Marsvin.
Der er en del info ude på nettet som siger at marsvinehunners bækken vokser sammen hvis ikke
de får det første kuld inden de er 1 år gammel. Dette er desværre en skrøne som har eksisteret i

mange år, og mere ny viden tyder på at det faktisk gavner dyrene at vente med at komme i avl.
Marsvin er i forvejen først fuldt udvokset i en alder af 1½ år.
Mine skinny hunner kommer så tæt på 1000gram så muligt, og de sættes ikke i avl hvis de vejer
under 800 gram. Jeg vælger at sorterer alt ud som er for småt, da jeg vil have gode skinnyer med
god størrelse. Og jeg mener ikke en skinny på 1 bør veje under 800 gram, og bør bestemt helst
ligge på 1000gram eller mere.
Skinnybærer hanner kan jeg godt finde på at bruge før de bliver 1 år gammel, men så er de også
store i størrelse. Og så gør jeg det også dels fordi jeg oplever at skinnybærer hanner som bliver
store og robuste gerne bliver lidt dovne og kan have problemer med at gide gøre hunner drægtige
hvis man venter til de er 1 år gamle.
Jeg lader mine skinnyer og skinnybærer gå sammen i mindst 4 uger, og jeg noterer den dag de
sættes sammen, og jeg notere den dag de bliver taget fra hinanden. Så kan jeg nemlig regne mig
frem til hvornår de tidligst kan nedkomme og senest nedkomme.
I løbet af drægtigheden sørger jeg for hunnerne trives, nogle skinny hunner trives ikke i større,
grupper og kan let tabe sig. Så mens hunnerne er drægtige er jeg især meget obs på det, og tager
dem ud af grupperne og finder et andet bur hvis det sker.
Hunnen skal jo bruge alle de kræfter hun har på at være drægtig og give ungerne den bedste start
inde i sin mave.
Når tiden for nedkomst nærmer sig lukker jeg enten hunnen for sig selv, eller også lader jeg hende
føde sammen med en anden ikke drægtig hun (eller en hun der allerede har unger), og det virker
rigtig godt.
Nogle gange har jeg flere kuld til at gå sammen, hvis ungerne trives. Det er dog ikke alle unger som
kan overskue at gå sammen med et andet kuld og en anden hun. Så det er lidt forskelligt om jeg
laver en børnehave med flere kuld og flere mødre eller om jeg har 1 mor og 1 kuld gående alene.
Og i de 4-6 uger som ungerne går ved moren får de rigtig godt med foder og hø, og jeg holder øjne
med at ungerne ikke får noget i øjnene. Skinnyer har jo ingen øjenvipper så de får let noget i
øjnene og især som helt små unger. Hvis skidtet bliver siddende i øjnene så udvikler det sig ofte til
hornhindebetændelse, som kræver øjensalve (Fucihamic vet kan bruges) fra dyrlægen.
Jeg holder også øje med om alle unger trives, hvis ikke de trives eller får nok mælk, så hjælper jeg
gerne til med lidt modermælkserstatning, jeg bruger den fra KMR (det kan købes online hvis man
går på google) i flydende form(det kommer i konserves, og jeg fryser det ned i isterning bakker, så
jeg kan tø lidt op af gangen).

Når tiden så kommer til at ungerne skal fravænnes, så fravænnes de når d
de
e vejer 325 gram eller
350 gram. Og de flytter ikke før de vejer mindst 350 gram da skinny unger ofte taber sig en del
ved at flytte.
Jeg sætter mine unger til salg via min hjemmeside, divers
diverse
e marsvinefacebook grupper samt den
blå avis og lign. Jeg gør altid opmærksom på at ungerne er skinny eller skinnybærer. Ligesom jeg
gør opmærksom på at skinnybærer ikke må parre med andet end skinnyer.
Alle mine skinnyer, og skinnybærer sælges med pasningsvejledning, grøntliste samt en
skinny/bærervejledning. Skinny/bærer vejledningen fortæller hvad en skinny er og hvad en
skinnybærer er samt fortæller nogle ting om begge dele således folk er rustet til hvad det er.
Generelt handler det meget om ansvar og omtanke. Især også ved salg af afkom, gælder det om at
informere og give vejledning med. Skin
Skinny/-bærer
bærer er ikke helt kendt ude i befolkningen endnu, især
skinnybærer er private folk stadig forbeholdne med at købe til kæl fordi de ikke rigtigt ved hvad
det betyder at et dyr er skinnybærer.
Jeg er ofte ude på PR for Dansk Marsvineklub forskellige steder og selvom jeg efterhånden har
været ude mange steder i en del år efterhånden er der altså stadig ufattelig mange som ikke aner
hvad en skinny eller en skinnybærer
innybærer er.

Til kæledyr er der rigtig mange
ge private som køber skinnybærer fordi de er så søde, godmodige og
nysgerrige. Og så længe de private ikke skal bruge dem til avl, er de jo perfekt til kæledyr. Jeg har
aldrig problemer med at få solgt mine skinnybærer unger
unger,, og det skyldes simpelthen at de er så
gode til kæledyr, og til børnedyr.
Men husk ALTID at give informationerne
formationerne med hvad skinny og skinnybærer er,
er ikke for din skyld
men for dyrenes skyld.

Nogle gode links man evt. kan give med:

http://www.vonsortfod.dk/Skinnyvejledning_A4.pdf
http://www.skinnyfakta.dk

https://www.facebook.com/groups/skinnymarsvin

