NYHEDSBREV
Oktober 2012

Svinerådgivning Vest indbyder til

Aktuelt nyt
Tirsdag den 2. oktober 2012 i Aulum Fritidscenter,
Markedspladsen 10, 7490 Aulum
19:00 Velkomst

21:00 Erfaringer fra studietur til Spanien

v/Formand Ole Kjær

v/Michael Lynge Kær, SRVest

19:10 Muligheder for lidt billigere

21:15 Som landmænd har man altid en
mening om, hvad de gør rigtigt og forkert
på Christiansborg! v/Uffe Tang, DR

fodring af svin
v/ Bjarne Knudsen, SRVest

Vi har inviteret en, som kan give os et større indblik
19:30 Der er mange regler, du skal kende i, hvad der egentlig sker derovre, og som vil give en
som svineproducent. Her er nogle af dem, status på, hvor dansk politik står lige nu og de
kommende måneder. Som leder af og redaktør for
der bedst kan betale sig at kunne huske!
DR’s politiske redaktion, bruger Uffe Tang nemlig de
v/Henrik Bech Pedersen, SRVest
fleste af sine vågne timer på Christiansborg, og
hans job består i høj grad i at være helt tæt på
19:50 Op og ned på de nye
spillet om magten i Danmark og analysere, hvor det
anmeldeordninger
bevæger sig hen. Uffe Tang er opvokset på en gård
nær
Spjald, så han færdes hjemmevandt blandt
v/Heidi Birch Wentzlau, SRVest
vestjyske landmænd og glæder sig til at svare på
spørgsmål om dansk politik.
20:10 MRSA—hvad er fup og fakta om
denne bakterie?
Mødet forventes afsluttet kl. 22:00
v/Jan Rodenberg, SRVest

20:30 Kaffe

Pris for mødet 150,- + moms.
Tilmelding på www.srvest.dk eller
tlf. 7015 1200 senest fredag
den 28. september 2012 kl. 12:00

Svinerådgivning Vest  Birk Centerpark 24 • 7400 Herning • Tlf.: 7015 1200  Fax 9999 2330  svin@srvest.dk  www.srvest.dk
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Løber forbruget af mælkesupplementer løbsk?
Af Agronom Kristian Juul Mikkelsen
Det er efterhånden blevet mere eller mindre
fast kutyme i mange
besætninger at anvende et eller flere mælkesupplementer. I diverse
fagblade er reklamer for dem bredt
repræsenteret. Mange ved, at den
mest optimale løsning er at lade soen passe grisene i stedet for at tildele supplerende mælke- eller yoghurtprodukter. Naturligvis giver det større udfordringer med den høje kuldstørrelse, men i besætninger med
velfungerende søer kan det lade sig
gøre uden brug af disse.
I forbindelse med DB-tjek blev det
for en kunde fundet, at brugen af et

mælkesupplement var løbet løbsk. I
opgørelsen var forbruget på 56 kr.
pr årsso! DB-tjek er netop et værktøj
til at komme til bunds i diverse udgifter i svineproduktionen, så det var
åbenlyst at stille spørgsmålstegn
ved, om forbruget gav en gevinst i
den sidste ende. Der blev taget en
beslutning om at stoppe med tildelingen helt og se, hvilke konsekvenser det måtte få. Resultatet blev, at
der ikke var nogen forskel at se
overhovedet.

givet en gevinst, stoppes brugen.
Det kan endvidere ikke nævnes for
ofte: Det er soen, der som udgangspunkt skal passe grisene. Hvis ikke
de yder tilstrækkeligt, skal rutiner
samt fodring gås efter i sømmene.
Ring ind for en snak om løsningsforslag i din besætning hvis det kniber
med søernes mælkeydelse.

Budskabet er, at man skal forholde
sig kritisk hver gang et nyt produkt
kommer på staldgangen. Efter en
given periode skal den eventuelle
effekt vurderes, og hvis ikke det har

Nyt fra miljøkonsulenternes hjørne
Af Jordbrugsteknolog Sofie Hyldgaard
Miljøministeriet udsendte lige inden sommerferien høringsudkast til
de nye anmeldeordninger, der forventes vedtaget i dette efterår.
Her er der lagt op til helt nye ordninger samt tilpasninger af de allerede
kendte og efterhånden godt anvendte ordninger, vi har i dag. Anmeldeordningerne skal som udgangspunkt
sikre en hurtig og smidig sagsbehandling af de ændringer og justeringer på bedrifter, hvor væsentlige
skadelige indvirkninger på miljøet
kan udelukkes. For at sikre dette kan
de krav, der stilles ved en anmeldelse, i nogle tilfælde være strengere
end de krav, der ville være blevet
stillet i en godkendelse. Begrundelsen er, at en anmeldelse ikke giver
Kommunen mulighed for at tilpasse
kravene individuelt som ved en godkendelse.

ordningen, og at ordningen forlænges fra 2013 til 2015. Herudover
tilføjes desuden §19g, der giver bedrifter med en nyere miljøgodkendelse mulighed for at anmelde samme udvidelse i eksisterende stalde,
dog med andre krav til bl.a. afstand
til natur, samt udledning af N og P
ab dyr. I begge ordninger stilles der
desuden stadig krav vedr. fosforklassificering til udspredningsarealerne.
Af nye ordninger kan bl.a. nævnes
afprøvning af miljøeffektive teknologier, anmeldelse af andre foderlagre
samt omlægning af so, - og svinehold til økologisk produktion. Under
tilpasninger af eksisterende anmeldeordninger kan nævnes §19f – udvidelse af husdyr i eksisterende stalde. Her præciseres det bl.a., at smågrise indtil 25 kg ikke omfattes af

Har du lyst til at høre nærmere om
de nye eller eksisterende anmeldeordninger, kontakt da en fra Miljøgruppen på tlf. 7015 1200. Selvom vi
endnu ikke kender den endelige udformning på de nye ordninger, vil vi
meget gerne tage en snak med dig
omkring mulighederne for din bedrift.
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Afsøg markedet for mineralblandinger nu
Af Agronom Bjarne Knudsen
I modsætning til både
korn og proteinråvarer
har mineralblandingerne indtil nu holdt sig
prismæssigt i ro. Det
har endda set ud til, at
priserne er blevet en
anelse lavere hen over foråret 2012.
Der er dog nu kommet meldinger
om, at priserne på aminosyrerne
treonin og tryptofan er begyndt at
stige, og det forventes også, at monocalciumfosfat vil stige. Det er der
sådan set ikke noget overraskende i,
da tilsætning af syntetiske aminosyrer har været meget konkurrencedygtigt i forhold til sojaskrå på det
seneste. Ligeledes kan det forven-

tes, at de høje kornpriser vil give
anledning til større efterspørgsel
efter gødning, hvor en væsentlig
bestanddel er monocalciumfosfat.
Vi opfordrer derfor til, at man nu
afsøger markedet for at lave så lang
en kontrakt på mineralblandinger,
som det kan lade sig gøre. Pt. kan
der tegnes kontrakt for første halvår
af 2013. Samtidig er det nye firma
Nutrimin nu klar til at give priser på
mineraler til levering efter nytår, og
det bliver spændende at se, hvordan
de kommer til at ligge i markedet. I
hvert fald skal der herfra lyde et velkommen til en spiller mere.

Ring til fodergruppen for at drøfte
dine muligheder. Det er oplagt at
kæde hjemtagning af mineralpriser
sammen med tilretning af blandinger
til ny høst og tilpasning til nye normer. Vi kan også vurdere, om et
konkret tilbud og forlængelse af nuværende kontrakt ser skarpt ud.
Ring på tlf. 7015 1200.

Husk at få tilmeldt til de nye ERFA grupper
♦ ERFA-ledelse for leder/driftsansvarlig.
Mødeleder Jan Rodenberg
♦ ERFA-sohold. Nyetablerede
denfor de seneste 5 år.
Mødeleder Dorthe Poulsgård

in-

♦ ERFA-slagtesvin (Nyetablerede) ♦ ERFA-medhjælper for dansktalenfor nyopstartede slagtesvinede ansatte.
producenter eller for dig som
Mødeleder Marianne Christiansen
omlægger fra sohold til slagteEr du eller din medarbejder interessvin.
seret i at høre mere om en eller flere
Mødeleder Bjarne Knudsen
af ovenstående grupper, så ring til
kontoret på tlf. 7015 1200.

Kongressen den 23.-24. oktober
Husk at få lavet en tilmelding inden
den 10. oktober til både dig selv og
dine medarbejdere (medarbejdere
kan komme med til nedsat pris).
I år er der mulighed for at høre Dorthe Poulsgaard tirsdag fra kl. 13.3014.15 fortælle om omlægning til løsgående drægtige søer med mindst
muligt produktionstab. Kristian Juul
Mikkelsen er på onsdag fra kl. 10.0511.50 med et foredrag om pattegrisedødelighed, hvad er opnået og
hvad kan man mere gøre? Onsdag
er der tillige mulighed for at høre
Henrik Bech Pedersen fra kl. 11.0511.50 fortælle om krydsoverens-

stemmelse, og hvad der er vigtigt for
dig at vide.
I år har Svinerådgivning Vest titlen:

”Den bedste idé til gavn for landmanden”, som skal forsvares. Det
foregår onsdag fra kl. 9.00-9.45.
Udover foredragene er der mulighed
for at møde en række rådgivere i
pauserne på en stand fra ”Den lokale svinerådgivning”, hvor mottoet er:

”Vi arbejder hver dag på at skabe
guld til de danske svineproducenter”. Her kan du blandt andet møde
Heidi Birch Wentzlau, Bjarne Knudsen og Jan Rodenberg fra Svinerådgivning Vest.
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Salg af DanAvl
kvalitet · service · sikkerhed
Besætning

Aktuel sundhedsstatus

Udbud af salgsdyr

Tlf. / fax / mob. /mail / website

Arvadgaard

Rød SPF+myc

YL-polte

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

LY-polte

Tlf. 8686 2555 • Mob. 2045 2086

+Ap12+DK
Bording

Rød SPF+myc

frede.c@jensen.mail.dk
Fugdal

Rød SPF+myc

LY-polte

Tlf. 7533 5834 • Fax 7533 6512
fugdal@fugdal.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

Kvartborg ApS

Rød SPF+myc

LY-polte

Tlf. 9726 7047 • 2041 5107
kvartborg@mail.dk
Tlf. 9711 9457 • Fax 9711 6357
lovlund1@gmail.com • lovlundnord@gmail.com

+Ap6+Ap12
Løvlund

Rød SPF+myc+Ap2

LY-polte

Løvlund Nord

Rød SPF+myc

LY-polte

Marslund

Rød SPF+myc

LL-/LY-polte

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

Munkbro

Rød SPF

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

LY-polte

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

Trøllundgård
1998 ApS

Rød SPFmyc

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

+Ap6+Ap12

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

