Oktober 2015

Kontrol af flokbehandling af grise
Af Svinerådgiver Lone Danholt, SvineRådgivningen
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Fra 1. september og året ud vil Fødevarestyrelsens dyrlæger besøge 75 svinebesætninger
og 75 svinedyrlæger, når de starter deres
kampagne om flokbehandling af grise med
antibiotika.
Kontrolbesøgene i svinebesætningerne vil ske uden varsel.
Ved besøgene undersøger Fødevarestyrelsens dyrlæger,
om medicinen er opbevaret korrekt, om dyrlægens anvisninger følges og om den anvendte antibiotika registreres
korrekt. Med hensyn til registrering siger reglerne, at der
ved enhver behandling skal registreres følgende:
 Dato for behandlingens indledning og afslutning.
 Hvilke og hvor mange grise, der er behandlet, med angivelse af anslået vægt og sti- eller staldnummer.
 Årsag til behandlingen (hvilken sygdom).
 Hvilket antibiotikum der er anvendt.
 Dosering af antibiotikummet, og hvordan det er indgivet (vand eller foder).

Har du spørgsmål vedrørende korrekt brug af antibiotika eller lovgivning generelt inden for svineproduktion, er SvineRådgivningen klar til at hjælpe dig i forskellige situationer. Vi kan være bisidder ved kontrolbesøg eller gennemgå din
besætning med sigte på overholdelse af lovgivningen.

Har dine søer flotte ben?
Af svinerådgiver Michael Frederiksen, SvineRådgivningen

Holdbarheden på dine søer afhænger i høj grad af, hvorvidt du formår at forebygge skader på klove og
ben hos dyrene.
Der er to former for benskader, der skaber problemer i soholdet. Den ene er klovskader og den anden kan
betegnes som sportsskader. Her følger 10 gode råd, som alle kan bidrage til gode resultater i stalden.

1. Udvælg de rette avlsdyr
Det er vigtigt at vælge avlsdyr med korrekt benstilling, inklusiv kontrol af om dimensionerne på klovene er korrekte.

2. Undgå for høj tilvækst
Vær opmærksom på at have den korrekte fodring af polte helt fra 30 kg til løbning. Den rette tilvækst er vigtig for at
sikre den fornødne styrke i dyrenes ben.

3. Fokus på huldstyring
Korrekt huldstyring er også vigtig, når man ser på søernes holdbarhed og ikke kun når der er fokus på foderforbrug.

4. Poltesocialisering
Poltene skal lære at begå sig blandt større dyr. Især i løsdriftssystemer, hvor de som gylte blandes med ældre søer, er
det vigtigt, at de har lært at udvise respekt for større og stærkere dyr.

5. Løbning ved den rette alder
Der er tendens til, at de yngre polte har en bedre holdbarhed. Så det er vigtigt ikke at vente for længe med første løbning. Det optimale tidspunkt er, når dyrene er 7-8 måneder og vejer 130-150 kg.

6. Undgå slåskampe
Mange skader opstår i forbindelse med slåskampe – ikke mindst umiddelbart efter dyrene er blevet lukket sammen.
Der er flere muligheder for at mindske mængden af aggressioner imellem søerne i forbindelse med dannelse af rangordenen i stien.

7. Klovbeskæring
Klovbeskæring er desværre ikke så udbredt, men det er et rigtig godt værktøj til at forebygge og afhjælpe klovskader.
Udfør klovbeskæring på 10-20 procent af søerne i hvert læg.

8. Optimale staldforhold
Indretningen af stalden kan i høj grad forebygge skader på ben og klove. Spalterilning, tørt leje og hvilearealer er vigtigt.

9. Desinfektion af gødningsarealet
Gør det til en vane at vaske og desinficere gødningsarealet samt udtørre stierne mellem hvert hold.

10. Sygesti
Når skaden er sket, sørg for at få dyrene rettidig i sygesti og ikke lade problemerne udvikle sig.

Reproduktion
Af Svinerådgiver Leif Vestergaard, SvineRådgivningen

Reproduktion i soholdet er et område, som aldrig bliver til rutinearbejde. Bedst som reproduktionsanalysen og ugemanagement bare kører afsted med stabile tal, kommer problemerne. Hvad kan vi så gøre for
at holde problemerne fra døren? Det er nødvendigvis ikke altid selvforskyldt, når resultaterne svigter. Det
kan i nogle tilfælde være ornestationen, hvorfra sæden har givet problemer, men ofte må vi kikke indad
for at finde årsagen.
Hvert efterår oplever vi besætninger, hvor der begynder at komme flere og flere søer, der står over og hvor de søer,
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som bliver løbet hen over efteråret og vinteren, kvitterer med færre totalfødte.
Få hanket op i løberutinerne…. Bruger I duftornen, så effekten er størst? - og ligger løbningen på det rigtige tidspunkt,
så søer og polte er på det rette sted i brunsten?
Det plejer jo altid at virke....
Sædskabet er desuden ofte roden til mange problemer. Det er et sted, som man overser, fordi det altid plejer at fungere, men for nu at være helt sikker på at temperaturen ligger mellem de 16 og 18 grader, vil det være en rigtig god
investering at hænge et ekstra termometer ind i skabet som kontrol.
Til sidst skal lyset i løbeafdelingen vaskes og det bør kontrolleres, at timeren står, så lyset er tændt fra kl. 6.00 til kl.
22.00.

Hvorfor er der krise i dansk landbrug?
Af Agrarøkonom Torben Lauridsen, SvineRådgivningen

Artiklen har været bragt i Ugeavisen, september. TEMA Landbrug.
”Nå, er der nu krise i landbruget igen”.. tænker mange sikkert.
Vi hører gentagne gange i dagspressen at de danske landmænd er forgældede og bankerne står til store
tab. Men der er en grund til, at økonomien strammer til ude på landet.
Landmændene bestemmer ikke altid selv, hvor meget der skal investeres. Der har, for svineproducenternes vedkommende, været EU-bestemte lovkrav om investeringer i dyrevelfærd, som skulle være gennemført senest i 2013 eller
2015. Det drejer sig om nye stalde til løsgående søer, hvilket typisk er store millioninvesteringer, nye gulvtyper til slagtesvin og smågrise, og investering i dyr miljøteknologi. Disse investeringer giver i sig selv ikke noget afkast. Grisene kan
ikke sælges til en merpris pga. dyrevenlige stalde, det vil forbrugerne ikke betale for. Faktisk får landmanden det samme for sit svinekød i dag som for 30 år siden!
Landmændene investerede kraftigt op gennem 00’erne for at være klar med nye dyrevenlige stalde inden 2013. Vi har
i Danmark tradition for at overholde gældende lovgivning, noget som de måske tager lidt mere let på i Sydeuropa.
I Danmark har der været en tendens til faktisk at overimplementere EU-lovgivning, vi har bl.a. strengere miljøkrav end
resten af EU-landene.
Desværre kom der en finanskrise i 2008, som betød at landmændenes aktiver pludselig var meget mindre værd, bl.a.
blev deres jord halveret i værdi. Det vil sige, at deres egenkapital pludselig var væk, eller i hvert fald kraftigt reduceret.
Samtidig har bankerne fået skærpet solvenskravene fra finanstilsynets side, så bankerne har, siden finanskrisens indtræden, været meget forsigtige med udlån.
Oven i alt dette begynder Putin at spille med musklerne. Vi ved alle, det ender med, at Rusland annekterer Krim, EU
indfører sanktioner og Rusland boykotter landbrugsprodukter fra EU.
Dette betyder, at der pludselig er en overproduktion af landbrugsprodukter, med faldende priser til følge. Samtidig er
væksten i Kina aftagende. Kina har været stor aftager af danske landbrugsprodukter, dette forstærker ovenstående
problematik yderligere.
Alt i alt har vi nu en situation, hvor to kæmpe nationer skruer ned for forbruget, hvilket giver en overproduktion af
landbrugsvarer på verdensplan, med kraftige prisfald til følge.
Tilbage står den danske landmand med sin nye stald, som lever op til EU’s lovkrav om løsdrift, dyrevelfærd, strøelse
osv. men med en stor gæld og faldende priser på produkterne pga. overproduktion.
Denne krise vil desværre betyde at nogle landbrug må lukke. Vi må fra dansk side, og som danske forbrugere, håbe at
det ikke bliver de danske landbrug, der må lukke, da vi har investeret i dyrevelfærd og miljøteknologi, og har mange
gode arbejdspladser. Når produktionen er tilpasset forbruget, vil vi igen se stigende priser på landbrugsprodukter.
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Syd for Herning holder SvineRådgivningen et usædvanligt rejsegilde
Af direktør Jan Rodenberg, SvineRådgivningen.

40.000 smågrise årligt kan ikke tage fejl. Derfor slog Svinerådgivningen i Herning sig sammen med svineproducent Sven Agergaard, da han ville bygge en ny smågrisestald. Planen var nemlig at anvende
stalden som forsøgsstald.
»Vi får installeret et meget avanceret foderblandingsanlæg, så vi kan køre foderafprøvninger i stil med
VSP,« forklarer direktør Jan Rodenberg, SvineRådgivningen. Han peger på, at der er et stigende behov
for hurtigt at få testet, om nye råvarer eller nye vitaminer har en effekt eller ej. Et privat foderstoffirma kan i løbet af
blot 10-12 uger få et fingerpeg om, hvorvidt et nyt fodermiddel er værd at arbejde videre med. »Svineproducenter
jagter de sidste 50 øre pr. gris. Derfor er det vigtigt hurtigt at kunne teste nye fodermidler og enten dømme dem inde
eller ude,« forklarer direktøren.

Samarbejde
Muligheden for at etablere forsøgsfaciliteterne opstod, da svineproducent Sven Agergaard ville bygge en ny smågrisestald til en årlig produktion af 40.000 smågrise 7-30 kg. Efter SvineRådgivningens mellemkomst blev foderladen bygget
dobbelt så stor og der blev installeret et meget moderne og nøjagtigt fodringsanlæg. Det kan udfodre med 10 g nøjagtighed. »Vi tilbyder private foderfirmaer at få lavet en hurtig, men absolut sikker test af et nyt fodermiddel eller et nyt
vitaminprodukt,« forklarer Jan Rodenberg. Han forventer, at SvineRådgivningen skal bruge, hvad der svarer til halvanden mand til at drive forsøgsgården, der i det daglige kører integreret med Sven Agergaards produktion. »Vi opfatter
det som et supplement til VSPs foderafprøvninger. Med vores tiltag øger vi kapaciteten til gavn for alle svineproducenter,« siger Jan Rodenberg.
Der var rejsegilde på byggeriet i går den 30. september, og der planlægges med åbent hus 10. december.
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