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Hvad sker der i farestalden omkring faring?
-

Også når vi ikke er der?

Team Sohold har sat gang i et spændende forsøg med kameraovervågning i farestalde; omkring faringer, og de første 4 dage efter. Vi har sat kameraer op for at blive klogere på, hvad der reelt sker med søer og
pattegrise i den periode. Og ligeledes finde ud af, hvorfor langt den største del af pattegrisene mistes i den
periode.
Vores 4 kameraer er sat op i en farestald i det midtjyske!
Vi glæder os til de første resultater, og til at tilbyde kameraovervågning andre steder i landet. Det vil også
være muligt at få kameraovervågning i andre staldafsnit, hvor det giver mening!

Billede 1 - Kameraovervågning i farestalden
Team sohold

Michael Frederiksen
tlf. 2288 8213
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tlf. 2926 8249
tlf. 2949 6853
- Herning - Vojens - Kolding · 7015 1200

ERFA gruppe for driftsledere
- med fokus på ledelse
Kasper har stadig ledige pladser I ERFA -gruppe 62, hvor
ledelse er sat i fuld fokus.
”Hvordan får jeg mit Team til at arbejde effektivt, også de
dage jeg ikke er til stede?”
”Kan jeg få mere ud af min LEAN tavle, end jeg gør i dag?”
Det er bl.a. denne slags emner, der vendes i gruppen, og der
kommer med jævne mellemrum indlægsholdere ind udefra,
der puster nyt liv i ledelsen, og sætter tankerne i gang hos
deltagerne.
Vi glemmer dog ikke stalden, og har stald-tramp ved stort
set hvert møde.
Er du driftsleder, og er det noget for dig? Eller er du ejer, og er det noget for din driftsleder?
Så kontakt Kasper for mere info eller tilmelding.

Kasper Gade Panduro
tlf. 2926 8249

”Hvad betyder det Nye DanAvl for mig, som svineproducent?”

DanAvl bliver til DanBred
Siden DanAvl eller DanBred sendte deres nye genetikforsyningsaftaler på gaden for godt 2 uger siden via
Hatting og Mors, har det givet anledning til en del spørgsmål blandt svineproducenterne.
Hos SvineRådgivningen har vi sat os godt ind i materialet, og regnet på de økonomiske konsekvenser for
den enkelte besætning.
I TeamAvl og KerneStyring sidder vi klar til at hjælpe med de spørgsmål, der måtte være vedr. fremtiden,
samt de økonomiske udsigter.
Du kan ringe til Kasper uden beregning og få en snak om det Nye DanAvl, og derefter beslutte om du skal
have regnet på din situation.
Team Avl og Kernestyring

Kasper Gade Panduro
tlf. 2926 8249
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Ny hitliste Frats
SÅ er det tid til hitlister igen, vi kan nu tilbyde hitliste for frats-besætninger. Er du interesseret i at være med,
så kontakt Karin, tlf. 4030 5712 eller Inge, tlf. 2125 1720.

De seneste ændringer i slagteriernes afregningsmodeller
Der er i øjeblikket konkurrence om at tiltrække nye grise til slagterierne, for at de kan få fyldt op på
slagtekæden og undgå at nedlukke slagterier.
I tabellerne herunder ses en oversigt over de seneste ændringer fra Danish Crown og Tican Fresh Meat.
Gælder fra
Danish Crown
Tican Fresh Meat
Øget overvægtsgrænse til 95,9 kg
1/1 2018
+1-2 øre/kg
Fradrag for brysthindear og efterkontrol fjernet 1/1 2018
+2-3 øre/kg
Fradrag for tidlig udlevering ændret til tillæg
1/10 2017
+2-3 øre/kg
-

Indbetaling til andelshaverkonti fjernet
I alt

1/10 2017

+3 øre/kg
+4-6 øre/kg

+3-5 øre/kg

Højere ”trappetrin” for DC-mængde
Fra 1/7 2017 er DC-mængde endnu en gang blevet ændret, så de enkelte trappetrin i modellen er blevet
forhøjet.
Tillæggene starter nu ved ca. 7.000 producerede grise á 85 kg slagtet vægt. Næste trappetrin svarer til
5.000 grise og de efterfølgende svarer til 4.000 grise. Tidligere startede tillægget ved 6.000 grise med
trappetrin á 4.000 grise.
Årsproduktion
7.000 grise
10.000 grise
20.000 grise
40.000 grise
50.000 grise

Ændring
-0,8 øre/kg
-1,6 øre/kg
-1,2 øre/kg
-1,9 øre/kg
0

I alt pr. år
-4.900 kr.
-14.000 kr.
-21.000 kr.
-66.000 kr.
0

Begge slagterier udbetaler nu en større del af prisen på grisene direkte med afregningen, men ændringerne
har ikke for alvor ændret slagteriernes konkurrencesituation i forhold til hinanden.
For nærmere oplysninger kontakt Jes Callesen eller Bjarne Knudsen
Team Grise i Vækst

Jes Callesen
tlf. 4017 5310
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Tips ved male/blandeanlægget; dysefiltre

Sæt ventilatoren i filteret til at køre ca. ½ time efter, at møllen er standset.
Det sikrer, at filteret bliver tørret og derved ikke så nemt ”bliver tæt” ved
næste formaling.

Fototekst: Beskidt dysefilte. Filtret er ikke nået at blive tørret nok inden næste
formaling – og fugten gør, at filteret ”bliver tæt”.

Team Ernæring

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.
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