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Noteringen
På grund af bededagsferien har vi ikke kunnet nå at opdatere noteringerne. De hører til indeværende uge og ikke som normalt til kommende uge.
Danish Crown og Tican
Slagtesvin
Søer
Orner
Polte
45-49,9 kg
SPF beregnet
Økologisk smågris
UK-tillæg, DC
UK-tillæg, Tican
Antonius tillæg

10,60
7,30
6,30
6,60
7 kg
231
14
15
21

30 kg
391
769
15
17
42

Vestjysk 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.

220
224
195
240

1,73

2,35

425
435
425
450
465
480
Slagtesvin
1,75

248

131
418

100
12,02

Smågrise

Sygestier
I de fleste besætninger er der brug for 2½ procent sygestier i forhold til det samlede antal stipladser til smågrise og slagtesvin. Hvis man antager, at sygestierne
bruges fuldt ud og nogle grise bliver rettidigt aflivet, vil 10-15 procent af grisene i
et hold have gavn af at komme i sygesti i kortere eller længere periode. Det er derfor vigtigt, at man har gennemtænkt en strategi for håndtering af ”raskmeldte” grise. De skal ikke blive gående i sygestien. Hvis man vælger at have sygestierne placeret i en separat sektion, bør grise fra sygesektionen aldrig føres tilbage til hovedproduktionen, men har man sygestierne i hver sektion skal man forsøge at få de
raskmeldte grise tilbage i normale stier.
Kornpriser
Ifølge Agromarkets forventninger vil salgsprisen på hvede efter høst 2014 nu ligge
på 135-138 kr. og byg vil koste 130-133 kr. Det er lidt højere end priserne i dag.
VSP har lavet en analyse af fremstillingsprisen på korn og fundet ud af at den dårlige jord er for dyr og nogle landmænd kan købe kornet billigere end omkostninger
til at producere det selv.

Intern smittebeskyttelse
For at få nystaldseffekten frem er følgende forhold afgørende til at afbryde smittevejene og øge dyrenes modstandskraft
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alt ind – alt ud ved holddrift
God fysisk adskillelse mellem hold (2 døre)
Få flytninger af grisene
Ingen sammenblanding
Rengøring og desinfektion med rengøringsvenlige overflader
Udtørring af stien
Sygestier.

Følgende målsætning kan laves
A.
B.
C.
D.

En tilvækst på + 100 gram pr. dag
15 dages kortere produktionstid fra fødsel til slagtning
En halvering af dødeligheden
Meget lidt eller ingen brug af antibiotika.

Ved at gennemføre ovennævnte har man i en afprøvning vist at man kunne reducere produktionsomkostningerne med 25 øre pr. kg slagtekød. I praksis må arbejdes
efter at 90 procent af grisene sikres optimale forhold og at man så har en restproduktion på ca. 10 procent, der holdes udenfor hovedproduktionen. Her må mindre
optimale forhold accepteres.
Vådfoder eller tørfoder – hvad skal du vælge?
Hvis du står foran ombygning eller etablering af smågrise- eller slagtesvinestalde,
skal der tages en beslutning, om det skal være tørfoder eller vådfoder.
Du skal først gøre dig klart, hvilket anlæg du helst vil arbejde med. Er du til teknik
og evt. har mulighed for indkøb af nogle restprodukter, så skal du vælge vådfoder.
Vil du have et simpelt anlæg, som evt. er placeret på en satellit ejendom, så skal
du vælge tørfoder.
DB-Tjek fra 2. halvår 2013
Opgørelsen for smågrise viser, at tør- og vådfoder holder samme produktivitet,
men dødelighed og medicinforbrug er højere ved vådfodring. DB er 8 kr. bedre pr.
gris på tørfoder end på vådfoder. Heraf skyldtes de 3,50 kr./gris lavere dødelighed
og medicinforbrug. Der er dog ikke så mange opgørelse med vådfoder, så forskellen
er noget usikker.
Opgørelsen for DB pr. slagtesvin viser +25 kr./gris på vådfodring. Denne forskel
skyldtes bedre afregningspris (bedre kødprocent og bedre UK godkendelser) og lavere foderomkostninger i form af billigere pris pr. FE.
Der ses en tendens til højere energiomkostninger for både smågrise og slagtesvin
ved vådfodring. Vedligehold er ikke dyrere ved vådfodring, som det ellers tidligere
har været. Ved slagtesvin ses en tendens til lidt højere arbejdsforbrug pr. gris.
Skal du vælge fodersystem – læs artiklen i Hyologisk Maj 2014 og kontakt din svinerådgiver, som kan hjælpe dig med en analyse af dine muligheder.

Gevinsten ved at udveje grisene er igen arbejdet værd
Efter nytår blev vægtintervallet for godkendte grise hævet med 4 kg, og overvægtsfradraget blev ikke ændret. Det betød at straffen for at være unøjagtig i udleveringen af grise blev mindre. Afregningen mellem nytår og maj i år var kun en
overgangsordning. Danish Crown har vurderet, at de fik for mange overvægtige
grise med den model, derfor er overvægtsfradraget nu øget markant. Det betyder,
at der igen er større gevinst til den nøjagtige udvejer end der var før nytår. Så frem
med vægten. Læs mere om emnet i den næste udgave af Mit landboNord.
Hvad får udenlandske medarbejdere ud af at deltage i erfagrupper?
I SvinerådgivningDanmark arbejder vi på at starte nye erfagrupper op for udenlandske medarbejdere. Årsagen hertil er, at der ved besøg rundt omkring ses, at de
udenlandske medarbejdere som passer farestalde, løbe/drægtighedsstalde og smågrise/slagtesvin til dagligt, ikke har samme muligheder for fagligt netværk/sparring
som de danske medarbejdere.
Værdien af at have et fagligt netværk, hvor man kan snakke om problemstillinger i
egen øjenhøjde, er høj. Her kan erfaringer mellem deltagerne udveksles, så der kan
komme nye ideer og øget motivation med hjem til bedriften. Det kan være lettere
at starte nye initiativer op, hvis man har hørt at de virker hos nogle man er trygge
ved at dele erfaringer med.
Erfagrupperne vil blive afholdt på engelsk, og tage udgangspunkt i ønsker fra gruppens deltagere, samt hvad der rører på sig rent fagligt.
Kontakt SvinerådgivningDanmark hvis du ønsker at udvikle det faglige niveau hos dine udenlandske medarbejdere.
Erfa-gruppe, slagtesvin
På grund af øget interesse for deltagelse i erfagrupper om slagtesvin arbejder vi på
at starte en ny gruppe op. Der vil være omkring 4 møder om året, og medlemmerne i gruppen er med til at bestemme hvilke emner der skal tages op på møderne.
Har du en medarbejder der kunne tænke sig at deltage så kontakt Preben Rohde
Rasmussen (prr@srdk.dk eller mobil 51208348).
Arrangementer
VSP seminar om smittebeskyttelse – Hold sundheden oppe og sygdommene ude!
Tirsdag den 27. maj 2014 kl. 13.00-16.30 i Brønderslev. Mødet er gratis
Se mere om dette møde på hjemmesiden www.srdk.dk

I Brønderslev holder Landsforeningen af Danske Svineproducenter medlemsmøde
tirsdag den 27. maj kl. 19-22. For de der både skal til VSP seminar om smittebeskyttelse og Landsforeningens møde om aftenen har vi arrangeret et møde om intern smittebeskyttelse fra kl. 17.00-19.00. Der serveres sandwich inden næste møde. Tilmelding til dette møde sker på tlf. 9624 1881.

