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SVINENYT 
September  2017  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis fyraftensmøde -> Fagligt Nyt til smågriseproducenter! 

 

Program: 
• Udfasning af zink v/Pia Sørensen, rådgiver Team Ernæring, SvineRådgivningen 

• Nye miljøregler v/Birgitte Madsen, miljøkonsulent, SLF 

• Politiske udfordringer v/Kjeld Askjær, direktør, SvineRådgivningen 

• Rust dig økonomisk til det kommende år! v/Andreas Gram, cheføkonom svin, SLF 

 

 

Tid til at overveje handel af mineralblanding – hvordan gør vi det? 
I sidste nyhedsbrev beskrev vi, hvorledes man forberedte sig til modtagelse af årets høst. I skrivende stund 

snurrer mejetærskerne sig gennem de sidste marker og årets avl ser umiddelbart vurderet fornuftig ud.  

Som hjemmeblander er der basis for at få lavet nye foderrecepter med korn af god kvalitet, og grundlaget 

for godt foder er til stede.  

For mange hjemmeblandere er det også tid til at overveje fremtidig afdækning af mineral-forblandinger.  

Prisniveauet på aminosyrer, E-vitamin og mikromineraler er stadig interessant og afdækning langt frem skal 

overvejes. Vi oplever, at der i markedet ”ved hurtig handel” tilbydes afdækning frem til ultimo juni 2018 til 

ca. samme prisniveau, som man handlede til sidst. Men træk lige vejret, hvis du som hjemmeblander 

tilbydes dette! De seneste pristjek, vi har lavet i markedet, viser, at der godt kan være plads til et prisfald 

i.f.t de priser, man handlede hjem i efteråret 2016.  

 

Indhold: 

• Gratis fyraftensmøde 

• Tid til at overveje han-

del af mineralblanding  

• Si en lort! 

• Hygiejne, dysefiltre 

• Mød os på kongressen! 

 

Gratis fyraftensmøde -> Fagligt Nyt til 

smågriseproducenter! 

 

Torsdag, den 12. oktober 2017  

kl. 16.00 – 18.00 hos 

 

Sønderjysk Landboforening 

Billundvej 3, 6500 Vojens 

 
Efter mødet er der en sandwich og øl/ vand 

Af hensyn til forplejningen -> tilmelding til Sønderjysk 

Landboforening på tlf. 7320 2600 senest den 5.10. 
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Kontakt derfor allerede i dag SvineRådgivningen og få lagt en plan for optimering af nye foderrecepter samt 

hjemtagning af tilbud på mineraler til ny fodersæson.  

Vi anbefaler det som en del af SvineRådgivningens nye foderrådgivningskoncept – Foderrådgivning med 

fokus på hele forløbet fra mark til trug. 

 

                                    

Jes Callesen                   Bjarne Knudsen              Jens Korneliussen        Flemming Laursen          Pia Sørensen 

tlf. 4017 5310                tlf. 2033 1110                 tlf. 2145 1404                tlf. 4074 1030                   tlf. 2949 6850  

 

 

Si en lort! 
Vi oplever for tiden, at partikelfordelingen på fabriksfremstillet foder er skæv.  

En del af kornet er alt for groft formalet, samtidig med at en stor del af foderet er alt for fint formalet. 

Andelen af groft formalet korn hænger med stor sandsynlighed sammen med, at vi i de senere år har slået 

hårdt på, at foderet skal være groft formalet for at undgå mavesår. Det skal vi fortsat være opmærksomme 

på, MEN vi skal heller ikke helt over i den anden grøft, hvor det går ud over produktiviteten.  

Hold øje med om I kan se kerner i grisenes afføring. Kvarte og halve kerner udnyttes ikke og grisene får ikke 

det optimale ud af foderet. Ved at si afføringen kan man få en god indikation om, hvordan det står til i ens 

besætning.  

Pia Sørensen, Team Ernæring  

 

 
Fototekst: Er der kvarte eller halve kerner i lorten? Jens Corneliussen og Pia Sørensen fra Team  Ernæring,  

tjekker ☺ 

 

 

Hjemmeblander – har du styr på hygiejnen ved dysefilteret? 
Det omskiftelige vejr samt begyndende fodring med nyhøstet korn medfører megen 

kondens i miljøet omkring fodermøllen.  

I SvineRådgivningen har vi i den seneste tid flere gange oplevet udfordringer omkring 

kondens i blandeanlæg, herunder specielt tilstoppede dysefiltre.  

Vi anbefaler derfor, at man ofrer et øjebliks opmærksomhed på dysefilteret og tjekker 

om det er tørt, rent og funktionelt.  

På billedet nedenfor ses et dysefilter fra et nyligt besøg SvineRådgivningen var på og 

viser, hvordan et dysefilter IKKE skal se ud. 

Flemming B. Laursen, Team Ernæring 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 Fototekst: Beskidt dysefilter!  

                                                                                                                                                                 Akut behov for rengøring. 
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Mød os på Svinekongres den 24. og 25. oktober 

 
 Vi er gået i det praktiske hjørne og er blevet gavmilde 

 Medbring prøve af dit formalede korn fra høsten ’17 og få en gratis formalingsprofil  

 Hør om vores nye Foderrådgivningskoncept – ”Rådgivning, der rykker hele vejen ud til truget”. Vi 

følger kornet helt fra marken til truget og du er hele tiden opdateret på nyeste viden 

 Kan du tage en udfordring? - hvordan samler du kroner op fra staldgangen?  

 Der er flere områder med store økonomiske potentialer. Er du hjemmeavler, skal du med i 

KerneStyring. Indtjening pr. årsso kan øges med op til 435 kr. pr. årsso 

 På vores Hitliste kan du meget let benchmarke dine produktionsresultater mod dine kolleger – kom 

og meld dig til  

 Vi vil og kan udfordre dig og dine medarbejdere i ERFA-grupper eller virksomhedsledernetværk. Vi 

har ca. 24 ERFA-grupper og der er altid én, der passer til dig eller dine medarbejdere 

 Mød også Cathrine M. Bak Pedersen og Flemming Hedegaard - begge fra Byggeri & Teknik - hør om 

nye stalde eller renovering af de gamle, eller hvilke muligheder der er i ”tilskuds- junglen” 

 Vi ses på Svinekongres 2017 

 

 

 
 

 
 

Vi åbner for muligheden for at annoncere i vores nyhedsbrev. Prisen er 500 kr. pr. stk. – min. 3 gange – i alt 1.500 kr. 
Da annoncørerne betaler for annoncen og vi er uvildige, kan vi ikke gøres ansvarlige for indholdet af de reklamer, der er trykt i vores nyhedsbrev. 


