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SVINENYT
Juni 2017

Indhold
Mødekalender
Har du styr på din foderhandel?
Test dit slagteri!
Overbrusningsstrategi; grise i vægtintervallet 20 kilo til slagtning
DB-Tjek for 1. halvår 2017 – så er det tilmeldingstid!

Har du styr på din foderhandel ? – SvineRådgivningen hjælper dig til det rigtige
beslutningsgrundlag
Det er tid at overveje kommende fodersæson. Foderhandlerne er så småt i gang. Det er vigtige
beslutninger, der skal træffes, og derfor nødvendigt med et rigtigt beslutningsgrundlag.
SvineRådgivningen hjælper dig til dette. Se vedhæftede bilag.

Test dit slagteri!
I øjeblikket raser der en veritabel krig om slagtesvinene mellem slagterierne Danish Crown (DC) og
Tican/SBPork.

Møder:
Fodermøde
se vedhæftede

Styringsprogram til
svine-
produktionen
se vedhæftede

HUSK sidste tilmelding er
fredag den 9. juni på tlf.
7015 1200.

DB-Tjek første halvår 2017
Priser for DB-Tjek er:

Sohold m. 7 kg’s grise 5.500 kr.
Sohold m. 30 kg’s grise 6.500 kr.
Smågrise; Slagtesvin; Frats 4.500 kr.

Rabat på 1.000 kr. pr. rapport ved valg af
aflevering og gennemgang af potentiale sammen
med ex. driftsøkonomikonsulent eller på
bedriften
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Tican/SBPork gav bolden op før påske med en velkomstpakke til nye leverandører, og DC svarede
igen med deres vækstpakke. Den har så efterfølgende fået Tican/SBPork til at øge tillæggene til
nye leverandører samt at indføre en loyalitetsbonus til nuværende leverandører med uopsagt
kontrakt.
Slagterierne mener dog samstemmende, at de forskellige tiltag primært retter sig imod at gøre det
attraktivt at producere slagtesvinene i Danmark i stedet for, at eksportere smågrisene. Gennem en
bedre udnyttelse af slagterikapaciteten ønsker man at gøre ”kagen” større til gavn for alle.
I nedenstående tabeller ses en oversigt over de forskellige ordninger. Tillæggene er angivet i
øre/kg.

Tillægget fra DC’s Vækstpakke beregnes med udgangspunkt i de højeste leverancer i perioden maj-
september 2014/2015 eller 2015/2016. Væksttillægget er sammenlagt 50 øre/kg, hvor de 30
øre/kg udbetales i år 1. De resterende 20 øre/kg udbetales kun, hvis væksten i år 1 opretholdes i
år 2.

Udover de forskellige muligheder i slagteriernes ”pakker” bør man
interessere sig for den reelle afregningspris i forhold til
noteringen, og hvordan ens egen leveringsstrategi passer ind i
slagteriernes afregningsmasker.

I tabellen til højre ses en opgørelse over de forskellige
tillæg/fradrag til noteringen hos en konkret UK-leverandør med
9.000 leverede grise årligt til DC.

Tillæg og fradrag hos hhv. DC og Tican/ SBPork er beregnet ud fra
den opnåede slagtevægt, vægtspredning, kødprocent og
leveringsmønster.
DC har f.eks. højere under- og overvægtsgrænser end
Tican/SBPork, og vægtfradragene er hårdere, når man kommer ud
over ”kanterne”. Derfor er vægtfradraget højere hos DC til trods
for, at der er en større andel i basis.
Der er taget højde for indbetalingen på andelshaverkonti hos DC,
idet værdien af 1 kr. med en rente på 4 % i løbet af 8 år reduceres
til 97 øre efter den officielle SEGES-beregning. Indbetalingen på
de Personligt Ansvarlige Konti er ligeledes angivet, men ikke
indregnet.

Årlig produktion, grise 9.000 173
slagtevægt, kg 86,2 775.960
kødpct. 60,2
UK-tillæg, kr/kg 0,30 0,35

DC Tican SB

basispris 11,60 11,60
kødpct.reg. -0,13 -0,12
vægtreg. -0,07 -0,06
UK-tillæg 0,24 0,27

Brysthindear+efterkontrol - -0,03
logistik/mængde -0,03 -0,02
afhentningskrav -0,01 0,00
læssebidrag -0,03 -0,03
tidl. udlev. -0,03 0,00
DC-mængde/Strukturreg. 0,02 0,03
i alt kr/kg 11,56 11,65
rentefordel straksudbet. 0,02
Efterbetaling, kr/kg 1,00 1,00
År med personlig konto 8 0
kr/kg personlig konto 0,15 0,00
restbetaling (nutidskr.) 0,97 1,00
afregningspris 12,53 12,66
Pers. Ansv.-konto (DC) 0,075

74-95,9 kg 70-93,9 kg
i basis 94,1 92,1
overvægtige 3,9 7,3
undervægtige 1,9 0,6
UK-godkendelse 78,3 77,0
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Nutidsværdien afhænger af perioden indtil udbetaling. Ved en rente på 4 % er værdien halveret
efter 17 år.
Hos Tican/ SBPork udbetales 80 øre/kg af efterbetalingen á conto med afregningen, og i
beregningen indgår den rentefordel, som det medfører.
I eksemplet ligger DC efter Tican/SBPork med 13 øre/kg, før indregning af de Personligt Ansvarlige
Konti.
De største bidrag til denne forskel kommer fra det højere UK-tillæg hos Tican/SBPork og fra, at
Tican/SBPork ikke har fradrag for afhentning i dagtimerne. Dertil kommer forskellene omkring
efterbetalingen.

Ønsker du en beregning af de konkrete forhold i din slagtesvineproduktion eller at høre mere om
slagteriernes forskellige pakker, kontakt:

Bjarne Knudsen Jes Callesen
bjk@sraad.dk jec@sraad.dk
tlf. 2033 1110 tlf. 4017 5310

Overbrusningsstrategi; grise i vægtintervallet fra 20 kilo til slagtning.
Den første varmeperiode har vi haft! – har du fået gang i overbrusningsanlægget?
Generelle anbefalinger:
Brug fladdyser beregnet til marksprøjten
1. Placer overbrusning over gødearealet
2. Overbrusning virker gennem afkøling af grisene - ikke staldluften
3. Overbrus efter følgende anbefalinger:

Smågrise over 20 kg:

Udetemperatur,° C Hyppighed,
gange / time

Varighed,
Minutter

Fra 16-18 1-2 1-2
Fra 18 - 2-3 2-3
Der overbruses i tidsrummet kl. 9-20

Slagtesvin:

Udetemperatur,° C Hyppighed,
gange / time

Varighed,
Minutter

Fra 14-18 1-2 1-2
Fra 18 - 2-3 2-3
Der overbruses i tidsrummet kl. 9-20

Overbrus eventuelt gødearealet umiddelbart før indsættelse af grise – for at vise grisene
gødearealet i stien.
Bliv i stalden og kontroller, at vandet rammer, hvor det skal!  Kontroller at alle grise, der ønsker
det, når at blive kølet i det tidsrum, anlægget kører.
Korrekt placeret overbrusning med fladdyser.
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Og hvis overbrusningen ikke sker, som ønsket – vær bl.a. opmærksom på:
 Bruses der om natten? Tjek, om uret i styringen passer!(i nogle styringer er uret følsom for

strømsvigt)
 Vinddrift, der giver fugt på gange og i lejer
 Til-kalkede dyser
 Manglende overbrusning trods rigtigt indstilling i styringen kan skyldes, at kuglehanen er

lukket!
Team Grise i Vækst

DB-Tjek for 1. halvår 2017 – så er det tilmeldingstid!
Priser for DB-Tjek er nedenstående:
Sohold m. 7 kg’s grise 5.500 kr.
Sohold m. 30 kg’s grise 6.500 kr.
Smågrise, slagtesvin, Frats 4.500 kr.

Umiddelbart efter tilmeldingen vil du modtage mail med oplysningsskema, som du bedes
returnere. I forbindelse med DB-Tjek er det meget vigtigt at overholde de deadlines, der er angivet
på bl.a. oplysningsskemaet. Ligeledes er det vigtigt, at vi umiddelbart efter 1. juli får tilsendt en
retvisende e-kontrol for første halvår 2017. Indsend evt. web-back-up til wb@sraad.dk

Pernille Elkjær Karin Næsby Birgitte R. Mikkelsen
pe@sraad.dk kan@sraad.dk brm@sraad.dk
tlf. 4026 3988 tlf. 4030 5712 tlf. 3031 0473

Vi åbner for muligheden for at annoncere i vores nyhedsbrev. Prisen er 500 kr. pr. stk. – min. 3 gange – i alt 1.500 kr.
Da annoncørerne betaler for annoncen og vi er uvildige, kan vi ikke gøres ansvarlige for indholdet af de reklamer, der er trykt i vores nyhedsbrev.


