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Af jordbrugsteknologstuderende Henriette L. Steensen, SvineRådgivningen

DB-tjek for 2. halvår 2014 er afsluttet. Der har
denne gang været 99 besætninger med i samlingen for sohold med grise op til 30 kg, 53 besætninger i
sohold 7 kg, 38 smågrisebesætninger og 109 slagtesvinebesætninger.
Der er store forskelle i de opnåede dækningsbidrag (se
tabel 1), hvilket skyldes store variationer på flere økonomiske nøgletal.
Tabel 1 DB-tjek 2. halvår 2014
Top 5

Gns.

Forskel
top-bund

Sohold 30 kg

6.871

4.814

5.595

Sohold 7 kg

4.956

3.816

3.891

Smågrise

62

35

98

Slagtesvin

215

140

181

Sohold med grise op til 30 kg
Mellem højeste og laveste opnåede DB er der en forskel på 5.595 kr. pr. årsso. Resultaterne på fravænnede grise pr.
årsso svinger fra 26,9-35,3.
Foderforbruget for alle besætningerne ligger mellem 1.152 FE/årsso til 1.839 FE/årsso. Den gennemsnitlige pris pr. FE
ligger på 1,54 kr. og denne forskel i foderforbruget betyder derfor 1.058 kr. pr. årsso.

Sohold med grise op til 7 kg
Her viser dækningsbidraget en forskel på 3.891 kr. pr. årsso. Der er opnået resultater på mellem 27,2-34,7 fravænnede
grise pr. årsso.
For alle besætninger ligger foderforbruget mellem 1.150 FE/årsso til 1.640 FE/årsso. Den gennemsnitlige pris pr. FE ligger på 1,55 kr. og det betyder en forskel på 760 kr. pr. årsso.

Smågrise 7-30 kg
For de 53 besætninger i DB-tjek for smågriseproducenter ses en forskel mellem højeste og laveste DB på 98 kr. Der er en
lille fordel for de 27 besætninger med hjemmeblandet foder med 15 kr. mere i DB pr. produceret gris end de 11 besætninger med færdigfoder.

Slagtesvin 30-107 kg
For de 109 besætninger i DB-tjek for slagtesvin er der en forskel på 181 kr. pr. produceret gris mellem den højeste og
den laveste. Omtrent halvdelen af besætningerne har vådfoder og har i gennemsnit opnået et DB på 154 kr./prod. gris,
mens besætningerne med tørfoder opnåede 125 kr./prod. gris. Foderforbruget svinger mellem 2,49-3,10 FE/kg tilvækst
til en gennemsnitlig pris på 1,57 kr./FE.
Diagram 1 Fordeling af udgifter i et sohold 30 kg.

Gns.

Udvikling i DB-tjek
Alle opgørelser i dette DB-tjek 2. halvår 2014 er faldet i forhold til DB-tjek 1. halvår 2014 - se tabel 2 nedenfor.
Tabel 2 DB-tjek 1. og 2. halvår 2014
2014

1. halvår

2. halvår

Fald i pct.

Sohold 30 kg

6.067

4.814

26 %

Sohold 7 kg

4.126

3.816

8%

Smågrise

64

35

83 %

Slagtesvin

145

140

4%

Generelt er dækningsbidragene faldet i denne periode.
Foderenhedsprisen er faldet med 10-13 øre pr. FE. Smågriseprisen er også faldet i denne periode. Prisfaldet har været
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størst ved 30 kg grisene og slår derfor mest igennem ved smågrise og sohold 30 kg.
Noteringen har ligget 53 øre lavere i denne periode, men slagtesvinebesætningerne er blevet hjulpet en smule af de
lavere smågrisepriser.

Mavesår
Af rådgiver Bjarne Knudsen, SvineRådgivningen tlf. 9642 4602

Vi har hørt om mange problemer med mavesår i det seneste halve år. Noget tyder på, at der ved formaling
af især hveden bliver rigtig mange helt fine partikler under ½ mm. Dette problem forstærkes, hvis der formales med slidte sold og slagler.
Ved mavesårsproblemer tjek sold og slagler hver 14. dag.
Ved indkøbt foder til slagtesvin har vi set en gavnlig effekt af at skifte til en blanding med 50 % byg.

Arrangementer og kurser
Foder der flytter
Tirsdag den 16. og torsdag den 18. juni afholdes der fodermøde i henholdsvis Billund og Aulum, med temaet: Foder der
flytter. Fodermøderne afholdes fra kl. 16 – 21.30.
Nærmere info følger i næste udgave af SVINEexpressen.

Kursus i sygdomslære og obduktion
Se opslag på næste side.

SVINEexpressen

Få svar på følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvorfor bliver grise syge?
Hvornår er en gris syg?
Hvornår skal behandlingen starte?
Hvornår skal behandlingen ophøre?
Hvornår skal grisen i sygesti?
Hvordan anvendes sygestierne rigtigt?
Hvor går grænsen mht. opholdstid i sygesti?
Hvor går grænsen for, hvornår en gris er transportegnet?

Kursus
i sygdomslære og obduktion
Jysk Landbrugsrådgivning og Vet-Team udbyder nu et kursus
til svineproducenter og deres ansatte, hvor vi gennemgår
de forskellige spørgsmål, der kan være i forbindelse med
sygdomme i staldene. Kurset foregår på Laboratorium for
Svinesygdomme, hvor medbragte grise obduceres, og der
stilles en diagnose.

Torsdag den 25. juni kl. 12.30 – 17.30
Laboratorium for Svinesygdomme*
Vinkelvej 13, 8620 Kjellerup
I kurset vil der blive en teoretisk gennemgang af svinesygdomme,
og der vil selvfølgelig også være åben diskussion om andre
relevante emner omkring sygdomme og sygdomstegn
i svinebesætninger.
Efter den teoretiske gennemgang gennemgås obduktion på grise i
samarbejde med dyrlægerne fra Laboratoriet for Svinesygdomme.
Der er selvfølgelig også mulighed for at drøfte andre sygdomme, og
hvordan disse kan ses ved en obduktion. Efter obduktionerne vil der
være en samlet evaluering.

Jessie

Anni

Anni Arvad Andersen og Jessie Kristoffersen er dyrlæger
ved Vet-Team. Vet-Teams målsætning er at give landmænd
den mest optimale rådgivning om sundhed og produktionsstyring for at opnå de bedst mulige resultater. Der vil på
dette kursus, med udgangspunkt i en teoretisk gennemgang af emnerne, være mulighed for at tage problemstillinger fra deltagernes hverdag op, så kurset målrettes
deltagernes behov.

PROGRAM:
12.30 -14.00 Teori omkring immunsystem og
sygdomme hos grise
14.00-16.30 Obduktion
16.30 – 17.30	Opsamling og konklusion
af de forskellige fund
Der er kaffepause undervejs
Pris: 1.300 kr.
Max. 12 deltagere
Kurset udbydes på dansk og engelsk.
Tilmelding
senest den 19. juni på tlf. 76 60 21 00 eller info@jlbr.dk

OBS: Ved tilmelding skal det oplyses,
om der medbringes egne grise.

Formålet med obduktionsdelen er, at staldpersonalet har en bedre
viden, forståelse og indsigt i de forskellige sygdomstegn, der kan
findes ved obduktion, så der kan påbegyndes behandling i et så
tidligt stadium som muligt.
*Der er 12 timers karantæne for adgang i en svinebesætning efter besøg
på Laboratorium for Svinesygdomme.
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