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Noteringen
Noteringen for slagtesvin er faldet 20 øre/kg og søer og orner er faldet 60 øre/kg.
Smågrisenoteringen ved 30 kg falder 8 kr./stk. Puljenoteringer falder 10-30 kr./stk.
Danish Crown og Tican
Slagtesvin
Søer
Orner
Polte
45-49,9 kg
SPF beregnet
Økologisk smågris
UK-tillæg
Antonius tillæg

11,90
9,00
8,00
8,90
7 kg
267
15
24

30 kg
445
773
17
40

1,67

2,34

430
400
440
445
470
SlagteSvin
1,71

243

191
413

157
11,85

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.

234
220
260

Smågrise

Antibiotika
Hvis svin skal have antibiotika skal man sikre en meget ensartet fordeling i foder.
Topdressing i foderkasserne giver en meget uens fordeling, og man skal som minimum blande det i automaten. Antibiotika og foder skal blandes så godt, så alle grise får deres dosis. I vådfodertrug bør man tildele antibiotika fra en vandkande,
mens dyrene står ved truget, idet tildeling før udfodring giver en dårlig fordeling
når det våde foder løber ind i krybben.
Antibiotikaforbruget til grise er i 2013 steget i forhold til de foregående to år. Det er
ikke så godt. Det gule kort sænkede forbruget i 2010 og 2011, og det er konstateret at flokbehandling via vandforsyning er steget med ca. 30 procent fra januar
2011 til maj 2013. Der skal bruges så lidt antibiotika som muligt, men så meget
som nødvendigt, og gul kort grænsen må ikke være et mål for forbruget.
Ornestation Mors
Det er stadig usikkert hvorfor der i løbet af foråret kom mange omløbere. Det har
været drøftet i VSP KS-Udvalg (som både Mors og Hatting er tilknyttet) om det
kunne skyldes at man var ophørt med at bruge den tidligere anvendte antibiotika
blanding ved sædproduktionen. Denne blanding kunne ikke skaffes efter januar
2013, og derfor skiftede man til kun at tilsætte antibiotikaet Gentamysin. Herefter
startede problemerne ved nogle besætninger. I juni måned skifter Mors til en EUcocktail af antibiotika, og det lader til at antallet af klager er faldet for både Mors og
Hatting. Ornestation Mors opfordrer kunderne til at henvende sig med henblik på at
drøfte en eventuel kulance erstatning, hvis man kan godtgøre et tab.

Velfærdskontrol 1. kvartal 2013
I Danish systemet er kontrolleret 1,2 mio. grise og her har man fundet 25 stk. der
skulle have været aflivet og 215 svin burde have været i sygesti.
Dødelighed i farestald
I 6 besætninger er årsagen til 17 procent døde i farestalden undersøgt nøje. 35
procent af grisene er klemt ihjel og 17 procent dør af sult. Ved intensiv overvågning
under faringer og de første 3 dage herefter kan dødeligheden markant reduceres.
Det viser sig endvidere at 1/3 af de grise som var blevet registreret som dødfødte
var levendefødte på fødselstidspunktet, idet lungerne viser at de har trukket vejret.
Den kritiske fødselsvægt er 800 gram, og dem over 800 gram kan det betale sig at
redde. En gennemsnitsgris vejer 1,25 kg ved fødsel, og vejer den 100 gram mere
er der 30 procent mindre risiko for at den dør. Huldstyring kan reducere problemet
med dødfødte grise, og man skal være særlig opmærksom på søer som havde dødfødte i det forrige kuld.
Nyt fra slagterierne
Danish Crown meddeler at man nu skal levere over 37.000 svin pr. år for at få et
markedstillæg på 20 øre og leverer man under 10.000 svin pr. år får man ingen
markedstillæg. Da grænserne er rykket betyder det at en del producenter med store leverancer får et noteringsfald på 2 øre pr. kg.
Uge 39 er den sidste uge i regnskabsåret, og de svin der er tilmeldt til slagtning i
denne uge, men først slagtes i næste uge, får en kompensation på 4 øre pr. kg.
Tican meddeler at de sænker basis kødprocenten fra 60,5 til 60,0 og for englandsgrise sænkes niveauet for kvalitetsgodkendelse fra 58,0 til 57,5 procent. Årsagen er
et nyt klassificeringsudstyr der måler lidt anderledes end det gamle.
Månegrisen
Regeringen har ikke påbudt at landmænd skal have svin på månen, men de har
ønsket udvikling af en ny staldtype, hvor ambitionerne for indretning skulle række
helt op til månen. VSP har nu udviklet bud på en stald til månegrisen som altså er
en teknologistald der skal stå færdig i 2017. Der skal anvendes luftrensning og anden teknologi for at opfylde miljømålet, og det kræver nytænkning af kanalbunde
og udslusning. Ambitionen er at en sådan stald skal virke som et ideforum for
landmænd der kunne tænke sig at bygge ny slagtesvinestald, men risikoen er at
lovgiverne løber i forvejen og påtvinger landmændene de øgede omkostninger, hvis
de vil producere svin i Danmark.
Kornanalyser 2013
De nuværende kornanalyser for vinterbyg, vårbyg og hvede viser at proteinindholdet i 2013 er ca. 0,4 procentenhed højere end det var i 2012. Råproteinprocent i
vinterbyg og vårbyg er 8,8 og i vinterhvede 9,3. Der mangler knap 1 foderenhed i
hvede, mens der er en ekstra foderenhed i vårbyg i forhold til sidste år.
Hestebønner
En nylig afsluttet forsøg har vist at grise fra 9 kg kan tåle 25 procent iblanding af
hestebønner i foderet. Grisene havde bedst appetit på forsøgsblandingerne med
hestebønner, og de groede bedre og havde et lavere foderforbrug her. Hestebønner
er en mulig alternativ til sojaskrå med op til 25 procent, og ved at benytte de nye
sorter kan der forventes et konkurrencedygtigt alternativ til vårbyg i sædskiftet.
Produktion af hestebønner kræver tørringskapacitet, idet det ofte høstes med op til
30 procent vand i september måned.

DB-Tjek 1. halvår 2013
I de deltagende besætninger har dækningsbidraget for sohold 7 kg i gennemsnit
været 3.121 kr. og sohold 30 kg har opnået 4.623 kr. i dækningsbidrag. Arbejdstidsforbruget ved sohold 30 kg har været 11 timer pr. årsso, og når denne var aflønnet var der 3.039 kr. pr. årsso tilbage.
Smågriseopgørelserne viste et dækningsbidrag på 46 kr. pr. gris, og det tager 5
minutter at passe en lille gris i gennemsnit.
Laver man slagtesvin er dækningsbidraget i gennemsnit 83 kr. Her var arbejdsforbruget 12 minutter pr. gris. Det forholdsvis høje dækningsbidrag ved smågrisene
skyldtes gode eksportpriser. For FRATS-producenterne var dækningsbidraget 137
kr. pr. gris, men den bedste fjerdedel opnåede 182 kr. pr. gris.

