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•

Velkomst v. formand Ole Kjær

•

Fremtidens sofodring v. Jens Korneliussen, SRVest og Munkbro

•

Teknologipuljen v. Anette Lykke Voergaard, SRVest

Middag sponsoreret af ATR Landhandel
•

Sponsorindlæg v. ATR Landhandel

•

Fodring af polte v. Rikke Lassen Jensen, SRVest

•

Styr på sofoderforbruget v. Kristian Juul Mikkelsen, SRVest

•

Færdigfoder og nye normer v. Bjarne Knudsen, SRVest

Kaffe sponsoreret af ATR Landhandel
•

Opdatering på råvarer og det finansielle marked v. John Jensen, AgroMarkets

Mødet forventes afsluttet kl. 22.00
Tilmelding på www.srvest.dk eller tlf. 7015 1200 senest torsdag d. 6. juni

Gratis møde inkl. middag og kaffe
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Teknologistøtte til svinestalde
Af Annette Lykke Voergaard
Formål: Ordningen er
lavet for at fremme nye
slagtesvinestalde, men
kan også bruges til større
renoveringer og til so- & smågrisestalde.
Krav: Støtteberettiget investering skal
være mellem 800.000 og 5 mio. kr.
Udgiften må ikke være afholdt på det
tidspunkt, kvitteringsbrev modtages (7
dage efter indsendelse). Godkendt
miljøgodkendelse er en fordel.
Ansøgningsperiode: 3. juni til 1. september 2013.
Der gives støtte til:
- Forsuring (Pumpe, procestank, bedre
betonkvalitet i anlæg, styring mv.)
- Fasefodringsanlæg (Krybber, auto-

mater, fodersystem, siloer mv.)
- Bygherrerådgivning (Arkitekt, projektering, rådgivning)
- Luftrensning
- Ventilation (Energibesparende ventilatorer, højtrykskøling mv.)
- Gyllekøling (Rør, varmepumper mv.)
- Varmesystem (CO2 effektiv): Halmfyr,
gulvvarme, ribberør o. lign.
- El: LED-lys og montering af andre
støtteberettigede tiltag

ninger på mere end det, vil der ske en
prioritering ud fra endnu ukendte kriterier. Det bliver enten mest mulig
produktion eller mest mulig miljø.
Tildeling af tilskud sker i efteråret
2013, men man kan for egen regning
og risiko påbegynde projektet efter
modtagelse af kvitteringsbrevet ca. 7
dage efter indsendelse.
Er det noget, du tror du kan få glæde
af, så ring og få en snak om det på
tlf.: 7015 1200.

- Vandbesparelse: Vandkopper frem for
nipler
Tilskuddets størrelse: 40 % af støtteberettigede miljøelementer. Der er 150
mio. kr. i puljen, og kommer der ansøg-

Hold fokus på sofoderforbruget
Af Kristian Juul Mikkelsen
I den seneste tid har der
været en stigende interesse i at holde sofoderforbruget nede og dette med
god grund. Foderet er fortsat den største udgift i besætningerne, så der er
mange penge at hente her. Vi ser utrolig store variationer imellem besætningerne. Først og fremmest skal det sikres at tallene på E-kontrollen er valide.
Gør et grundigt stykke arbejde i at opgøre foderforbruget ved hvert kvartalskifte. Dernæst skal polte- og sofoder
skilles ad på E-kontrollen. Når dette er
gjort kan følgende normer for foderforbrug anvendes:
4 ugers fravænning: 1.343 FEso pr
årsso
5 ugers fravænning: 1.451 FEso pr
årsso
Herunder er nogle af de væsentlige
faldgruber listet:
Drægtighedskurver og huldstyring: Få kontrolleret alle foderkurver til
golde og drægtige søer. Alt for ofte ses

fejl i indtastninger af kurver i fodercomputeren eller indstilling af tørfoderautomater. Anvend 3 drægtighedskurver til søer (magre, normale og fede)
samt én til gylte. Undgå store huldvariationer gennem cyklus. Det koster omkring 4 FEso at lægge et kilo på en so
og dermed en meget bekostelig affære. Specielt efter at søerne er sluppet
løse pr 1/1 2013 kræves der ekstra
omhyggelighed med huldjusteringen
de første 4 uger efter løbning. En so
der svinger meget i huld i cyklus koster
hurtigt 100 FEso ekstra pr kuld. Søer
der er for fede, har et stort vedligeholdelsesbehov, hvilket anses som spild.
Det er de første 4 uger efter løbning,
det største arbejde med huldreguleringen skal foregå.
Fodring af diegivende søer: Tidligere blev det anset som en flot præstation, hvis det var muligt at få samtlige
søer til at æde 13 FEso pr dag i slutningen af diegivningen. Denne praksis
trænger til revision. For de højtydende
søer kan en slutstyrke omkring 10,5-11

FEso pr dag godt forsvares. Det vil sige
søer der ligger med 13+ grise. Omvendt
kan dette niveau ikke forsvares, til en so
der blot ligger med 8 grise.
Poltefodring: Forbruget af poltefoder
skal ligeledes holdes i fokus. Mange har
et utroligt stort forbrug pr dyr grundet
ad libitum fodring helt frem til løbning.
Det giver ofte meget store polte ved
løbning hvilket ikke er ønskeligt i relation
til holdbarheden og ydelsen som diegivende so. Alderen ved løbning bør kontrolleres løbende. Optimal løbealder er
7,5 - 8 måneder. At gå højere op er rent
spild og kuldstørrelsen ved for gamle
polte er ofte lavere. For hver måned de
bliver for gamle ved løbning, er der en
ekstra foderudgift på omkring 150 kr./
polt.
Har du interesse i at få sofoderforbruget
analyseret på Jeres bedrift så ring ind på
kontoret.
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Bor du i det blå område… ?
Af miljøkonsulent Heidi W
…og er du en af de mange
som netop har overstået
markplanlægningen, hvor du
er blevet mindet om de
mange ekstra efterafgrøder
du fik vilkår om i din seneste miljøgodkendelse ?

munen efterafgrødegrundlaget efter nyeste viden, og vilkåret vil bortfalde.
Bemærk at vilkår til efterafgrøder på
grundvandsmagasiner IKKE er omfattet
af denne ændring !

Vi prøver at finde frem til alle de
godkendelser, vi har lavet i den
blå zone, -men skulle du være lidt
hurtigere end os, er det NU du
skal ringe og få en snak om dine
muligheder!

Så er der rigtig god grund til at læse
videre !
Den seneste optælling af dyreenheder, i
det markerede område, har vist at dyretrykket nu igen er FALDENDE ! Det betyder for dig, at vilkår om ekstra efterafgrøder der tidligere blev begrundet med
oplandets stigende dyretryk kan fjernes.
Det kræver, at du indsender en ansøgning om tillæg til din eksisterende godkendelse, med opdatering af de ændringer der måtte være foretaget på arealerne ”siden sidst”. Så genberegner kom-

Energioptimering ved svineproduktion
Af energirådgiver Christian Hvam og Kurt Mortensen, EnergiMidt
Med fokus rettet på
enkelte områder af ejendommens energiforbrug kan der ofte spares store
omkostninger. Besparelser på energiforbruget kræver ikke nødvendigvis
store investeringer. I svineproduktionen
anvendes den største andel af energiforbruget indenfor områderne lys, varme og ventilation.
Lys: I stalde hvor der er stort naturligt
lysindfald, typisk løbe-/drægtighedsstalde kan energiforbruget til belysning
reduceres med 30-40 % ved at etablere
lysstyring, der regulerer belysningen i
forhold til dagslyset. Investeringen i
lysføler kan typisk holdes på under
5000 kr. En anden metode til reduktion
af energiforbruget er anvendelse af LED
- belysning, som kan være rentabel i
staldafsnit, hvor lyset er tændt en stor
del af døgnet.
Varme: Ofte er den varmeeffekt, der
kommer grisene til gode, som rumvarme eller varme under overdækninger,
på 50-60 pct. af den energi, der tilføres
fyringsanlægget. Kedler med lav virk-

ningsgrad, for lange blandesløjfer, uisolerede forsyningsrør eller fejldimensionerede kedler er blandt hovedgrundene til
utilfredsstillende virkningsgrader.
Er varmeforsyningen, eller fordelingsanlægget ikke tilfredsstillende medfører
det ofte forøget brug af elblæser eller
varmelamper. Derfor er der ofte et stort
besparelsespotentiale ved, at gennemgå
alle forhold omkring grisenes varmeforsyning.
Ventilation: Der er i de senere år kommet EC-ventilatorer på markedet. Potentialet for energibesparelser er helt op til
75 pct af elforbruget i forhold til triax
regulerede ventilatorer. Vi møder indimellem varme og ventilationsanlæg
som reguleres af hver sin styring. Dermed er der risiko for at varme- og ventilationsanlægget ”kører hinanden op”,
med det resultat at den tilførte varme
ikke gavner dyrene i stalden, og både
elforbruget til ventilation og varmeforbruget bliver alt for stort.
Ved en gennemgang af ejendommens

energiforbrug kan der ofte findes store
besparelser på de årlige omkostninger til
varme- og elforbrug. Udover den årlige
besparelse, er der mulighed for at opnå
tilskud til gennemførsel af investeringen.
EnergiMidt har gennem mange år ydet
energirådgivning til landbruget, og vi
medvirker gerne til at gennemgå mulighederne på din ejendom.
For gennemgang af energiforbruget på
din ejendom kontakt EnergiMidt
Energirådgiver Christian Hvam,
cva@energimidt.dk tlf.: 4139 1149
Energirådgiver Kurt Mortensen,
kmo@energimidt.dk tlf.: 2363 7827
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Besætning

Aktuel Sundhedsstatus

Udbud af salgsdyr

Arvadgaard

Rød SPF+myc +Ap12+DK YL-polte

Tlf. 9718 1388 • Mob. 2145 0532
www.arvadgaard.dk

Bording

Rød SPF+myc

Tlf. 8686 2555 • Mob. 2045 2086

LY-polte

Tlf. / Fax / Mob. /mail / website

frede.c@jensen.mail.dk
Grydholt

Rød SPF

LY-polte

Tlf. 9776 1134 • Mob. 2332 9234
nlynggaard@jubii.dk

Dybvad

Blå SPF+myc

YL-polte

Tlf. 8655 4001 • Mob. 2228 5041
stald@dybvad-agro.dk • www.dybvad-agro.dk

LY-polte/orner

Tlf. 8688 0010 • Mob. 4021 9110
Rask@kauergaard.dk • www.kauergaard.dk

+Ap2+Ap12+DK
Avlscenter

Rød SPF

Kauergaard

LL-polte/orner

Kollund

Rød SPF

LY

Tlf. 9626 3560 • Fax 9721 4720
avlkoll@post12.tele.dk • www.avlscentret-kollund.dk

Løvlund

Rød SPF+myc+Ap2

LY-polte

Løvlund Nord

Rød SPF+myc

LY-polte

Tlf. 9711 9457 • Fax 9711 6357
lovlund1@gmail.com • lovlundnord@gmail.com

Marslund

Rød SPF

LL-/LY-polte

Tlf. 9786 1242 • Mob. 2028 8242
marslund@marslund.dk

Munkbro

Rød SPF+myc

LL,DD,YL-polte/gylte

Tlf. 9743 5037 • Fax 9743 5403
munkbro@munkbro.dk

DD, LL –orner
Nyborg

Rød SPF

LY-polte

Tlf. 9743 5197 • Mob. 2088 5102
nyborg@mvbﬁber.dk

Nørredal

Rød SPF

YL-polte

Tlf. 9786 5058 • Mob. 2174 4558
noerredal@noerredal.dk

Overgaard
Multi-Site

Rød SPF+myc

LY-polte

Mob. 2142 7112 • Mob. 4017 6267
gris@overgaardmul,site.dk

Trøllundgård
1998 ApS

Rød SPFmyc +Ap6+Ap12 LY-polte

Tlf. 7533 5427 • Mob. 2031 5427
opformering@trollundgaard.dk

Vesterlund

Rød SPF+myc +Ap6

LY-/YL-polte/gylte

Tlf. 8686 1537 • Mob. 2230 6072
vesterlund@dlgtele.dk

Østerbjergegård
ApS

Rød SPF+myc

LY-/YL-polte

Tlf. 2224 0591 • Mob. 2330 8119
bjergegaard@pc.dk • www.osterbjergegaard.dk

Øster Hallundbæk

Rød SPF

LY-polte

Tlf. 9747 6169 • Mob. 2013 6769
breinholt@post12.tele.dk

Direkte salg – kontakt den enkelte besætning, der matcher din besætnings sundhedsstatus
og forhør nærmere vedrørende salgs- og leveringsbetingelser.

