Scorekaart 1
Oornummer

Geen

Quickscan

Aantal vlekken
5 of meer
1 tot 4
vlekken
vlekken

Geheel
zwart

Leeftijd 12 weken
Aantal tepels
Aantal
Aantal
links
rechts

Vlekken
In de tabel zet u een kruisje bij de categorie waarin uw big valt. Hieronder zijn als extra hulpmiddel
foto’s weergegeven van varkens die alle vier in een andere categorie vallen.

Geheel roze

1 tot 4 vlekken

5 of meer vlekken
Geheel zwart
Tepels
Bij het tellen houdt u de big op de rug met de kont naar uw buik en de kop van u af. U telt het aantal
tepels van uw big aan iedere kant.

Foto
Maak van de linker en van de rechterkant een foto van het varken. Voor instructie en tips zie
toelichting.

Scorekaart 1

Toelichting

Leeftijd 12 weken

Het behoudt van het ras Bonte Bentheimer en het vergoten van de populatie zijn belangrijke
fokdoelen. Wanneer uw big 12 weken oud is kan de eerste meting gedaan worden of uw big geschikt
is voor fokdoeleinden of dat uw big doorgaat als vleesvarken.
De eerste meting of een big door mag voor de fokkerij hangt af van het aantal vlekken en het aantal
tepels. De gevlekte, roze huid is een belangrijk karakteristiek van het Bonte Bentheimer varken en
daarom is het belangrijk dat er alleen gefokt gaat worden met biggen die gevlekt zijn.
Daarnaast dient de big genoeg tepels te hebben. Een zeug met te weinig tepels geeft biggen te
weinig gelegenheid om te drinken. Hierdoor gaan de biggen vechten om de tepel. Biggen kunnen
elkaar dan verwonden en er is een risico op groeiachterstand.
Maak duidelijke foto’s van de linker en van de rechterkant van het varken. Deze foto’s zijn belangrijk
voor de identificatie van de individuele dieren. De foto’s moeten helder zijn en het vlekken patroon
moet duidelijk herkenbaar zijn. Gebruikt u een mobiele telefoon als camera houdt deze dan
horizontaal als u de foto neemt.

Tip1: Om de big of varken stil te laten staan gooi dan wat voer op de grond.
Tip2: Maakt u voor het eerst foto’s van de varkens kijk dan eerst eens op de website www.bonte
bentheimer.nl bij identificatie. Daar staat een uitgebreide instructie en voorbeeld foto’s van goede
en foute identificatie foto’s.

PS De eerste score kaart wordt altijd ingevuld door de fokker. Krijgen de biggen een nieuwe
eigenaar houd dan naast uw eigen adres en UBN ook het adres en UBN van de nieuwe eigenaar bij
de hand.

