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DB-Tjek 
Så nærmer vi os opstart af DB-Tjek-runden for 1. halvår 2018. Og det er faktisk tæt på 20 år siden, at DB-

Tjek blev lanceret af den lokale svinerådgivning, og ja.. DB-Tjek holder stadig … som det gode værktøj til at 

få ”afsløret”, hvad der går godt i din produktion, men også hvor der er indsatsområder, der kan gøre 

indtjeningen bedre. 

Det er et unikt værktøj som supplement til rådgivningen og der er mulighed for at få valide sammen-

ligningstal – både mellem evt. flere egne bedrifter – men også mellem andre besætninger. 

I det hele taget er DB-Tjek kendt for valide og gennemarbejdede tal – hele vejen igennem. Det giver 

troværdighed – ikke mindst til jeres eksterne samarbejdspartnere, banker etc. 

DB-Tjek bruges også til medarbejdermotivation – ikke mindst til driftsledere, som får syn for sagen med 

økonomiske konsekvenser i produktionen. 

 

Der laves DB-Tjek for: 

• Sohold med 7 kg’s grise 

• Sohold med 30 kg’s grise 

• Smågrise; 7- 30 kg 

• Slagtesvin 

• Frats-produktion 

Kontakt Team Produktionsøkonomi – og hør mere om DB-Tjek, hvis du ikke kender det i forvejen. Du kan 

også få tilsendt et ”produktblad” – som eksempel og vi sammen kan gennemgå dette telefonisk – hvis du 

har spørgsmål. 

 

 

 

 

Indhold: 
• DB-Tjek 

• Optimal slagtevægt 

• Hitlister 

• Pas på højt proteinindhold i nyt 

korn 

• Overbrusningsstrategi 

• Erfa-gruppe for udenlandske 

driftsledere 

• Økologiske svineproducenter 

• Økologi; Erfa-gruppe for 

udenlandske medarbejdere 

 

 

Sommerferietid – men der vil være 

medarbejdere på kontoret hele sommeren.  
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Team produktionsøkonomi 

                             

 Karin Næsby                       Birgitte Mikkelsen            Pernille Elkjær                  Michael Frederiksen 

 tlf. 4030 5712                      tlf. 3031 0473                    tlf. 4026 3988                   tlf. 2288 8213 

 

Optimal slagtevægt 
Tingene ændrer sig hele tiden – og det har slagtesvinenoteringen også gjort – desværre i nedadgående 

retning.  

Hvad er den optimale slagtede vægt? Og skal man fokusere mere på kødprocentniveau end på daglig 

tilvækst; slagtet vægt? Og hvordan kan man gøre det? 

 

Det er meget besætningsafhængigt, men med udgangspunkt i nedenstående: 

• FEsv/ kg tilvækst 2,80; gns. kødpct. 60,4; slutfoderstyrke 3,3 FEsv/dag 

• Nuværende notering på slagtesvin 

• Foderpris på kr. 1,60 pr. FEsv 

• Smågrisepris: ½ ”pulje;½beregnet notering” + kr. 40 pr. gris. (30 kg) 

• 13 ugers omgangstid 

Hvis slutfoderstyrken reduceres til 3,0 FEsv/dag, vil det give en lavere tilvækst men også et marginalt 

lavere foderforbrug og en øgning i kødprocenten. 

Og så er der slagteriernes forskellige afregningsmaske at tage hensyn til – og om der er UK-produktion. 

Den korte konklusion p.t. er, at man har mulighed for at opnå et højere DB pr. stiplads på 15-17 kr. ved at 

reducere slutfoderstyrken. Man accepterer derved en lidt lavere slagtet vægt på ca. 1-1½ kilo (pga. lavere 

daglig tilvækst), men man opnår en højere gns. kødprocent. 

Ved Tican Fresh Meat er den optimale slagtet vægt 1 kg højere end ved DC, da DC har ”hårdere” 

overvægtsfradrag. 

Og har man UK produktion vil gevinsten ved at reducere slutfoderstyrken være større, da kødprocenten 

betyder mere for afregningen. 

Bag den korte konklusion ligger der en del omfattende beregninger og scenarier, som vil fylde for meget i 

Nyhedsbrevet, MEN kontakt undertegnede, hvis du vil have tjek på den optimale slagtet vægt i din 

besætning – med dine konkrete forudsætninger. 

 

 
Bjarne Knudsen 
tlf. 2033 1110 

 

 

Hitlister 
Det er kvartalsskifte og dermed også tid til Hitlister. Plejer du ikke at få dem, skal du bare ringe ind og 

tilmelde dig. Det er op til jer selv at sørge for, at vi har de sidste nye tal. Sender du ikke webbackup ind, 

kommer du ikke på hitlisten.  

Vi taster i løbet af juli måned, så laver du store ændringer, efter at vi har fået en sikkerhedskopi, så send 

lige en mail.  

Deadline for indsendelse af webbackup er 26. juli. 
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Team E-kontrol/hitliste 

                                                                    

 Karin Næsby                   Inge Furholt              Birgitte Mikkelsen           

 tlf. 4030 5712                 tlf. 2125 1720            tlf. 3031 0473                             

 
 

Overbrusningsstrategi; grise i vægtintervallet fra 20 kilo til slagtning 
Det er varmt – også i staldene!  Fungerer overbrusningsanlægget? 

Generelle anbefalinger: 

Brug fladdyser beregnet til marksprøjten 

1. Placer overbrusning over gødearealet 

2. Overbrusning virker gennem afkøling af grisene - ikke staldluften 

3. Overbrus efter følgende anbefalinger: 

Smågrise over 20 kg: 

Udetemperatur,° C  
Hyppighed, 

gange / time 

Varighed, 

Minutter 

Fra 16-18 1-2 1-2 

Fra 18 - 2-3 2-3 

Der overbruses i tidsrummet kl. 9-20 

Slagtesvin:  

Udetemperatur,° C  
Hyppighed, 

gange / time 

Varighed, 

Minutter 

Fra 14-18 1-2 1-2 

Fra 18 - 2-3 2-3 

Der overbruses i tidsrummet kl. 9-20 

                                                                                                     Foto: Korrekt placeret overbrusning med fladdyser. 

 

Bliv i stalden og kontroller, at vandet rammer, hvor det skal! Kontroller at alle 

grise, der ønsker det, når at blive kølet i det tidsrum, anlægget kører. 

 

Og hvis overbrusningen IKKE sker, som ønsket – så vær opmærksom på: 

• Bruses der om natten? Tjek, om uret i styringen passer! (i nogle styringer er uret følsom for strømsvigt)  

• Vinddrift, der giver fugt på gange og i lejer 

• Til-kalkede dyser 

• Manglende overbrusning trods rigtigt indstilling i styringen kan skyldes, at kuglehanen er lukket! 

 

Team Grise i Vækst 

                                        

Jes Callesen                      Bjarne Knudsen              Birgitte Mikkelsen           Flemming Laursen           

tlf. 4017 5310                   tlf. 2033 1110                  tlf. 3031 0473                   tlf. 4074 1030                     
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Pas på højt proteinindhold i nyt korn 
Høsten nærmer sig. Mange steder bliver det en høst med reduceret udbytte. Det betyder normalt stigende 

indhold af protein.  

Det betyder, at du skal justere iblandingen af sojaskrå eller anden proteinkilde ned ret hurtigt, når du 

begynder at bruge af det nye korn, for ikke at få problemer.  

Det er en god idé at få lavet en hurtig analyse af proteinindholdet i kornet, for at få en mere fast 

fornemmelse af proteinindholdet i netop dit korn.  

Den gennerelle anbefaling er fortsat, at du udtager en prøve af hvert læs, som samles i en spand/tønde 

med tætsluttende låg. Der samles en spand for hver kornsilo/lager. Når høsten er overstået, indsendes der 

prøver til analyse for tørstof, protein og fosfor. Så har du et godt grundlag for sammensætning af foder.  
 

Team Ernæring 

                                       

Jes Callesen                     Bjarne Knudsen             Jens Korneliussen          Flemming Laursen         

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

 

      

Dorthe Carlson               Pia Sørensen 

tlf. 2031 5768                  tlf. 2949 6850 

 
 

Erfa-gruppe for udenlandske driftsledere 
Det er nu muligt at udvide deltagerantallet i vores nuværende erfa-gruppe for udenlandske driftsledere.   

For yderligere information; kontakt Pia. 

 

 
Pia Sørensen 

tlf. 2949 6850 
 
Økologiske svineproducenter!  
Har du den ”skarpe” pris på din færdigfoderblanding? Og indeholder blandingen det du regner med, som er 

aftalt?  

FærdigfoderTjek og decideret foderlicitation er absolut også relevant for økologer.  

Yderligere information – og grundig information om, hvad både FærdigfoderTjek og foderlicitation 

indeholder – kontakt: 

 

TeamSpecialgrise  

 

        
Pia Sørensen                    Birgitte Mikkelsen 

tlf. 2949 6850                   tlf. 3031 0473  

 



 

Side 5 af 5                                                                                                  - Herning - Vojens - Kolding  ·  7015  1200 

 

 

 

Økologisk svineproduktion; Erfagruppe for udenlandske medarbejdere 
Vi har forespørgsler om erfagruppe for udenlandske medarbejdere i økologiske svineproduktioner – og ja, 

vi har en sådan gruppe, men der er p.t. plads til flere deltagere – så derfor ring og hør, hvad emner, 

mødeintervaller, pris etc. er for deltagelse. Erfaringen viser – at det er god motivation for medarbejdere at 

være i erfa-grupper. 

Yderligere information; kontakt Pia. 

 

 

Pia Sørensen 

tlf. 2949 6850 

 

 

 
 

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. 


