Nyhedsbrev
Marts 2012
Åbne eller lukkede foderblandinger?

Af svinerådgiver Cand. Agro. Sønke Møller

I snart 2 år har det været tilladt at sælge lukkede
foderblandinger. Det er ofte blevet fremført fra foderstofbranchen, at der er en stor økonomisk forskel på, om det er åbne eller lukkede blandinger.
Nedenstående tabel viser de forskelle, der er, såfremt man udnytter muligheden for at bruge +/-15
% latituden på råvarer, som er den eneste forskel
på, om blandingen er åben eller lukket.
Blandingstype
Slagtesvin

20 % byg
5 % rapskage
8 % solsikke.
Smågrise
20 % byg
10-30 kg
18 % soja
2 % fiskemel
3 % HP 200
1 % kartoffelproteinkoncentrat.
Smågrise
20 % byg
20-30 kg
Resten hvede og soja.
Diegivende 40 % byg
søer
3 % havre.
Drægtige
40 % byg
søer
5 % havre
5 % solsikke
5 % rapskage.
Priser fra sommeren 2011.

Prisforskel
pr. 100 kg
0,65 kr.

4,61 kr.

0,70 kr.

Ny medarbejder
Rikke Lassen Jensen
Cand. stud Animal Science(tidl. Cand. Agro)

Fra februar og frem til december er jeg ansat som
volontør i Svinerådgivning Vest. Jeg kommer til at
være på kontoret én dag om ugen, hvor jeg vil udføre forskellige arbejdsopgaver og passe telefonen.
Kort om min baggrund kan jeg fortælle, at jeg er opvokset på et landbrug nord for Fredericia. I 2007 flyttede jeg til København for at læse til agronom. Efter
4½ år i København er jeg nu tilbage i Jylland og
mangler kun at skrive et speciale, inden jeg bliver
færdig som agronom til december. Specialet skriver
jeg på Foulum inden for mikrobiologi, og det kommer
til at handle om ornelugt. Jeg ser frem til en spænende og udfordrende tid hos SRVest.

1,34 kr.
1,17 kr.

Såfremt forskellen er større, bør du være på vagt
overfor, om blandingen indeholder det, den skal.
Se fagmagasinet Svin februar 2012 for yderligere
information eller ring til din fodringskonsulent.

Ny vurdering af rode- og beskæftigelsesmateriale

Problemer med rotter
Der er kommet en verdenspatenteret rottefælde på
markedet. Den dræber rotterne med strøm og deponerer de døde dyr i en plasticpose i en lukket beholder. Det betyder, at man undgår døde rotter og mus,
der ligger i f.eks. korn eller andre steder.
Den kan bruges både ude og inde i staldene og kan
sende besked via sms og mail, når der er dyr i fælden. WiseBox bliver opladet via solceller og bruger
mindre end 10 sekunder på at aflive et dyr.

Af jordbrugsteknolog Henrik Bech Pedersen

VSP har lavet en ny vurdering om, hvorvidt placering af træpind i en holder kan opfylde kravet om
rode- og beskæftigelsesmateriale.
Dette kommer efter en afgørelse ved byretten, der
fastslår, at en træpind i spiral kan opfylde loven om
rode- og beskæftigelsesmateriale.
Så har man en lignende løsning, hvor grisen kan
skubbe og gnave i en træpind, der rører ved gulvet,
er det nu en lovlig løsning. Dette vil også blive godkendt i DANISH-kontrollen.

Kontakt Henrik Brøndum på 4044 2303 eller
mail wisecon@aarsleff.com.

Kursus i AgroSoft
Tirsdag den 27/3 2012 kl. 18.30-21.45 på Landbrugscenteret, Nupark 47, 7500 Holstebro
Vi arrangerer et aftenkursus, hvor vi hjælper dig med at få mere ud af dit E-kontrolprogram.
Program:
18.30-19.15: Middag
19.15-20.15: Medicinregistrering og dyrlægeprogrammet
20.15-20.30: Pause
20.30-21.45: Vælg mellem Slagtesvinesession eller Sosession
Slagtesvinesession:
•
•
•
•

Typiske faldgrupper
Betydning ved unøjagtige angivelser
Download af slagteriafregning
Præsentation af det nye slagtesvineprogram

Sosession:
•
•
•
•

Typiske faldgrupper
Effektiv dataregistrering
Nogle vigtige analyser
Integration med PDA

Prisen for kurset inklusiv forplejning er kr. 350,- + moms
Vi ser frem til at få din tilmelding! Tilmeld dig på www.srvest.dk eller ring på 7015 1200 senest den 23. marts

Med venlig hilsen
Gerben Hoornenborg og Jan Rodenberg

