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Noteringen
Noteringen for slagtesvin, søer og orner falder 20 øre/kg i kommende uge. Beregnet smågrisenotering falder 8,35 kr./stk. ved 30 kg. De fleste puljenoteringer på
smågrise falder 10-25 kr.
Danish Crown og Tican
Slagtesvin
Søer
Orner
Polte
45-49,9 kg
SPF beregnet
Økologisk smågris
UK-tillæg
Antonius tillæg

10,00
7,00
6,00
7,00
7 kg
214
15
18

30 kg
364
715
17
39

Midt-Vest Pulje
Nordjysk pulje konv.
SPF pulje konv.
SPF pulje –PRRS
Porc-Ex pulje –PRRS
Porc-Ex pulje–ren blå
Søer

Foderpriser
Kr./FE
DB/gris
0-pkt.

205
199
195
230

1,74

2,30

385
375
380
400
430
435
SlagteSvin
1,74

247

106
416

76
11,96

Smågrise

Sojaskrå er steget
Agromarkets har berettet om stigende priser på sojaskrå, og landmændene er derfor blevet tilrådet at købe sojaskrå eller tilskudsfoder fra august 2014 til februar
2015. Allerede nu er de stigende priser slået igennem, men har du ikke sikret forsyningen kan det være en ide at kontakte foderfirmaet for at høre om mulighederne.
Huldstyring
Stigende foderforbrug i soholdet skal kontrolleres ved at arbejde aktivt med huldvurdering. Man skal droppe hyppige, overfladiske huldvurderinger, og i stedet lave
få, men grundige vurderinger af søernes huld. Det kræver 3-4 FE ekstra til en so
for at give et kg tilvækst, og der er ikke en mærkbar effekt af dette, hverken på 1
eller 2 uger.
Huldvurderinger skal ske på følgende tidspunkter
1. Ved fravænning
2. 4 uger efter løbning
3. Efter 70 dages drægtighed
4. Ved faring, hvor effekten af huldstyringen vurderes.
Huldvurdering kan gøres med en rygspækmåler.

Vask af lastbiler
På grund af fund af afrikansk svinepest i vildsvin i Polen og Litauen er eksport til
Rusland stoppet, og svinenoteringen i Danmark er faldet dramatisk. For at undgå
svinepest kommer til Danmark skal eksportlastbiler både vaskes når de har læsset
klovbærende dyr af i f.eks. Polen og Litauen, og de skal nu også rengøres og desinficeres når de kommer retur til Danmark.
2014 – smågrisenes år
Fravænningsvægten er mange steder under 7 kg i gens. og de mindste i holdet vejer under 6 kg. Disse grise kræver specielt foder og særlig god pasning. Selvom
diegivningstiden er stabil på 28-30 dage beregnet i e-kontrollen er mange af grisene fravænnet til ammesøer, så den reelle fravænningsalder ofte er nede på 23-24
dage. De små og tidligt fravænnede grise skal gå længere tid i klimastaldene inden
de skifter fra foderblanding 1 til blanding 2.
Grisenes største behov er foder, varme og vand. Ordentlig udtørring efter rengøring
og overdækning med forlængede kanter mod gulvet eller hundehulsplader foran
overdækningen hjælper grisene til at holde varmen. Og gulvvarmen kan nogle gange slukkes tidligere, når grisene selv varmer ”sovekabinen” op.
Smågrisediarre
Der er stigende opmærksomhed overfor landmænds flokbehandling med antibiotika. Der kommer muligvis krav om obligatorisk diagnostik til bekræftelse af rutinemæssig flokbehandling med antibiotika. Flokbehandling er ofte mod tarmlidelser,
men kan også være foderrelateret. Drøft med dyrlægen om I skal tage en sok på
støvlen og gå rundt i stien og sende den beskidte sok med posten til undersøgelse
på laboratoriet. Så kan man finde ud af bakterieniveauet. Hvis sokkeprøven viser et
lavt niveau, kan man oprette et vejehold og finde ud af hvornår tilvæksten går i stå
og måske her tilrette foderet.
Kilde Hyologisk februar 2014
Hvor rent er der i dit køkken?
Ja, det er grisenes køkken, det drejer sig om; foderladen. En ordentlig hygiejne i
foderladen, og også helt ud i krybben, giver bedre foderøkonomi, reduceret risiko
for døde grise, diarre, endetarmsudfald og gaspustere og i sidste ende bedre dyrevelfærd!
Hvis du ikke allerede har indført rutiner i foderladen med hensyn til rengøring af
udendørs siloer, mølle, dysefilter, tør-/vådfoderblander, mineral-/fiskemelspåslag,
fedtanlæg, færdigvarersiloer, sneglerender, redlere, optagestationer, foderautomater, nedfaldsrør, foderstreng, buffersiloer, transportvogne og udstyr – ja så er det
bare om at komme i gang. Lav en rengøringsplan således de ansvarlige medarbejdere får overblik og systematik i rengøringen. Det giver også en evt. kontrollant en
tro på at det gøres regelmæssigt og dermed en ”stjerne i bogen”.
Læs mere om emnet i Fagbladet SVIN Februar s. 26-27 eller kontakt din lokale foderrådgiver i Herning på 7015 1200 eller Brønderslev på 9624 1881.

Halmhæk til farestier
Enkelte svineproducenter har monteret en lille halmhæk over krybben, hvor det har
været muligt i forhold til foderrør og vandrør.
Krybben fyldes med halm ca. 3 gange om ugen. Enkelte søer specialiserer sig i at
trække al halmen ud i løbet af meget kort tid, men generelt er der permanent halm
i halmhækken.
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