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Jod til søer
Af Agronom Kristian Juul Mikkelsen
Jod er et mikromineral, som har en afgørende
betydning for blandt andet stofskiftet i organismen. Hos fostre
og yngre dyr har det stor betydning for optimal vækst. Dermed
er det et mineral, der er yderst relevant at have for øje for at
opnå gode produktionsresultater.
I Danmark har vi et normsæt, der siger 0,2 mg/FEsv. Her
adskiller vi os fra udlandet, hvor iblandingen er højere.
Flere danske besætninger har set en effekt af at tilsætte op til
10 gange den danske norm - altså 2 mg/FEsv. Den maksimale
tilladte mængde i Danmark er 10 mg/kg, så der er et stykke
hertil. Effekten kunne ses på dødeligheden både blandt
pattegrise og søer. Det er således praktiske erfaringer og ikke
formelle afprøvninger, der ligger til grund for denne
anbefaling. Grundet den lave pris på jod vil det være et godt
tiltag i din besætning. En stigning fra 0,2 – 2,0 mg/FEsv vil
koste omkring 1 kr. pr årsso.
Vi anbefaler derfor at tage det med i overvejelserne næste
gang, der skal bestilles
mineralblandinger, da det
er
her,
jodindholdet
reguleres i den samlede
foderblanding.
For yderligere spørgsmål
kontakt Svinerådgivning
Vest - Fodergruppen.

Den samlede vurdering af de 6 kommuner i vores område er
positiv - fristen på 4-8 uger overholdes generelt og
afgørelserne fremsendes i en lind strøm til glæde og gavn for
vores kunder.
Vi har også søgt grænserne og udfordret systemet med
løsninger, som har givet anledning til en masse diskussioner af
grundlaget og hensigten med anmeldeordningerne. Et arbejde
som vi forventer at fortsætte med ind i 2013, hvor MST
introducerer ”nye” anmeldeordninger under §19.
For alle jer som HAR fået Miljøgodkendelse - tjek op på
udnyttelsesfristen! Nærmer der sig en tidsfrist, kan det være
fornuftigt at få lavet en status på projektet - er det realistisk at
få udnyttet den fulde godkendelse inden fristens udløb? Hvis
ikke, kan det være fornuftigt at få tilpasset godkendelsen til
virkeligheden! Sådanne tilpasninger kan som oftest laves med
et tillæg og kan betyde at skrappe vilkår til produktion og
udspredning
kan
reduceres
eller
fjernes
helt.
Miljøgodkendelser, der ALDRIG vil blive sat i drift, kan
ophæves og fjernes for at give mulighed for at bruge
anmeldeordningerne
til
mindre
tilpasninger
uden
efterfølgende vilkår til driften.
Lad SRVest hjælpe dig i overvejelserne, ring til 7015 1200 og
spørg efter en af vore Miljøkonsulenter.

Foderspild mere aktuelt end nogensinde
Af Agronom Bjarne Knudsen.

Miljøkonsulenternes hjørne…
Af Agronom Heidi Birch Wentzlau
Året går på hæld, og i skrivende stund melder DMI
om årets første slud og snebyger over Danmark. Efter et kig ud
af vinduet her i Birk ser det ud til, at de faktisk kan få ret i
deres forudsigelser. Når sneen trænger sig på, synes det helt
naturligt at se tilbage på året, der gik, og lave status over
aktiviteterne. 2012 blev året, hvor Miljøafdelingen udfordrede
den kommunale sagsbehandling med anmeldeordningerne
under §19. Der er sendt RIGTIG mange anmeldelser! Vi har
primært brugt ”fulde stalde”, men også skift mellem dyretyper
og velfærdsudvidelser til drægtige søer er sendt fra SRVest.

Begrænsning af foderspild er vigtigere end
nogensinde før på grund af de historisk høje foderpriser. Høj
daglig foderoptagelse og lav daglig tilvækst indikerer, at der er
foderspild. I virkeligheden drejer det sig om at bruge sin sunde
fornuft og dømmekraft. Det drejer sig om for groft formalet
foder, foder med smuld, ædevægring på grund af dårlig foderhygiejne, mangelfuld automatjustering, defekte automater,
krybber og nedløbsrør samt for
stejle foderkurver og spild fra
gulvfodring. Fokus på problemet
og brug af almindelig sund
fornuft kan hjælpe med at
minimere problemet.
Læs mere om emnet i SVIN september 2012 side 26-27.

