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Indhold:
Sommerhilsen
Ny fosforregulering
Mælkekop-anlæg
Serviceaftale på foder
(se vedlagte)
Er du klar til høsten?
Ny Sigte App
Annonce: Sl.svin stald

DB-Tjek første halvår 2017
Priser for DB-Tjek er:
Sohold m. 7 kg’s grise
Sohold m. 30 kg’s grise
Smågrise; Slagtesvin; Frats

5.500 kr.
6.500 kr.
4.500 kr.

Rabat på 1.000 kr. pr. rapport ved valg af
aflevering og gennemgang af potentiale sammen
med ex. driftsøkonomikonsulent eller på
bedriften

Sommerferien står for døren - husk at nyde det!
Det er svært at bevare pessimismen, sådan som bytteforholdet og priserne på specielt smågrise har
udviklet sig – sagt på Jysk ”det har før været værre”. Husk nu at nyde det, men bevar overblikket og sørg
for, at produktionen er fuldt optimeret, således at indtjeningen er i top, ikke bare med baggrund i de gode
priser, men også grundet en høj effektivitet.
Hvad sker der med foderhandlerne?
Færdigfoderhandlerne er godt i gang. Vær parat og sørg for at holde øje med markedet. De
færdigfoderhandler, der er gennemført, er på samme prisniveau som sidste sæson eller til svagt faldende
priser. Byttehandler korn/færdigfoder ligger tæt på 40 kr. pr. hkg. Vær opmærksom på diverse fradrag og
prøv, om der kan handles om dem.
Danish og de hvide biler
Fra høst og fremad køres der kampagne på fravænningsalder. Det vil sige, at Danish-kontrol og de ”hvide
biler” har fravænningsalderen som fokusområde. Herunder reglerne - bare så de er i frisk erindring. De kan
læses i hele deres ordlyd på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.
EU-reglerne lyder på, at pattegrise ikke må fravænnes før dag 28, medmindre det ellers vil gå udover soen
eller pattegrisenes velfærd.
Dog har vi en særregel i Danmark. Det betyder, at pattegrise kan fravænnes indtil 7 dage tidligere, altså
mindst dag 21. Dette dog kun, hvis de flyttes til specialiserede stalde, der tømmes, renses og desinficeres
grundigt og er adskilt fra stalde, hvor der holdes søer – dvs. alt ind alt ud.
Spændende udfordringer i SR
Det sidste halve år har budt på spændende nye udfordringer i SvineRådgivningen. Vi er fusioneret med
svinerådgivningerne i SLF og KHL og indgået samarbejdsaftale med LandboSyd. I forbindelse med
fusionerne blev vi 6 ansatte mere. Samtidig er der kommet et par nye ansigter til i vores Herning-afdeling
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og et par stykker har søgt nye udfordringer. Sammenføringen er sket med bravur og jeg er stolt af hele
teamet, der er ved at blive godt sammentømret – vi er forskellige og respekterer hinanden herfor, det giver
styrke i SvineRådgivningen, så vi matcher Jeres behov.
Til slut vil jeg ønske Jer alle en rigtig god sommer. HUSK SvineRådgivningen er på
tlf. 7015 1200 –også i sommerferien!

Kjeld Askjær
tlf. 2479 1182

Ny fosforregulering; brug e-kontrol, som dokumentation!
Fra 1. august 2017 kommer der en ny fosforregulering. Det betyder bl.a., at du i e-kontrollen kan bruge
egne tal, hvis de er bedre end standardtal - ligesom du allerede er vant til fra kvælstof.
Du skal indtaste total-P ligesom N på alle dine fodermidler i e-kontrollen, for at de kommer frem på
udskrifterne, som dokumentation for det faktiske P-tal.
Total-P indhold i råvarer er standardtal fra fodermiddeltabellen, mens total-P indholdet i indkøbte,
mineral-, koncentrat-, tilskuds- og færdigblandinger står på indlægssedlen.
Da der skal dokumenteres ”bagud”, er det en god idé allerede nu, at få tilrettet det, som er indtastet for
første kvartal 2017 og få total-P indsat på dine fodermidler og blandinger. Så kommer oplysningerne
automatisk med i e-kontrollen for andet kvartal 2017.
Man vælger selv, om man vil bruge standardtal eller egne tal for P og N uafhængigt af hinanden, så vælg
det, som er bedst for din opgørelse.
Har du spørgsmål til, hvordan man taster oplysningerne i dit program, er du velkommen til at kontakte
vores e-kontrol gruppe.

Karin Næsby

Ellen M. Hansen

Inge Furholt

Leif Vestergaard

tlf. 4030 5712

tlf. 2029 8803

tlf. 2125 1720

tlf. 2349 0507

Mælkekop-anlæg, mini-vådfodringsanlæg eller lavere soantal?
Flere og flere smågriseproducenter har maximalt pres på deres
farestald, da levendefødte grise pr. kuld er eksploderet over de
sidste 12 mdr. Det resulterer i mange ammesøer og det går bl.a.
ud over grisenes vægt ved fravænning.
Og hvad skal vi så gøre?
Mælkekop-anlæg, og på det seneste mini-vådfodringsanlæg, er
mere og mere omtalt, som forsøg på at tage trykket af den
pressede farestald. Og det virker!
Men ,hvad kan smågriseproducenten reelt tjene ved at investere i ét af de to anlæg?
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Vil fravænningsvægten stige? fravænnet pr. fravænning gå op? og dødeligheden falde?
Det er SvineRådgivningen klar til at hjælpe med at regne på.
SvineRådgivningen har beregningsmodellen ”i værktøjskassen” parat, som vi med smågriseproducentens
egne tal kan beregne et forventet produktivitetshop og ud fra forudsætningerne finde den forventede
tilbagebetalingstid på investeringen.
Eller få afklaret, om et lavere soantal vil være mere rentabelt.
Kontakt Kasper Gade Panduro, tlf. 2926 8249 og få en uforpligtende snak om
beregningen.

Nyt nyt nyt! – serviceaftale på foder
SvineRådgivningen tilbyder nu et nyt foderrådgivningskoncept.
Konceptet hedder ”Serviceaftale på foder” og med denne aftale får du mulighed for fast pris på
foderrådgivning hele vejen fra kornet er høstet, til det færdige foder ligger i truget. Vi kalder det
”Rådgivning der rykker - hele vejen ud i truget.”
Se vedhæftede.
Kontakt: http://svineraadgivningen.dk/ansatte/

Høsten står for døren – er du klar til at modtage den?
Rengøring siloer, analyser korn, bekæmpelse skadedyr
Inden vi får set os om, kører mejetærskeren i årets høst og som
hjemmeblander skal du være klar til at modtage afgrøderne, samt overveje,
hvordan du vil sikre et ordentligt optimeringsgrundlag for dit foder til
kommende fodersæson.
• Inden høst er det vigtigt, at man får tømt og rengjort sine
oplagringsfaciliteter fuldstændigt.
• Undersøg om der er skadedyr i form af kornsnudebiller til stede. Disse skal bekæmpes før ny høst
ind-lagres.
• Ligeledes får vi meldinger om, at der mange steder er udfordringer med gnavere. Det er vigtigt, at
disse bekæmpes, da de ofte er smittebærere af blandt andet salmonella.
En økonomisk og faglig optimal fodring starter med et ordentligt optimeringsgrundlag. Kornet udgør op
mod 80 % af det samlede foder. Derfor er det vigtigt at få udtaget repræsentative kornprøver, som skal
analyseres.
Ved gastæt silo udtages kornprøver løbende i forbindelse med indlagring.
Mærk de enkelte prøver efter deres placering i siloen – f.eks. ring 1, ring 2, ring 3 etc. eller top, midt, bund.
Så er der mulighed for at differentiere optimeringerne alt efter, hvor langt man er med at udtage korn fra
den gastætte silo.
Kornprøve fra amerikaner-silo udtages løbende med en prøve fra hvert læs. Prøverne homogeniseres efter
høst. Alternativ er at udtage prøve efter amerikanersiloen er rørt endeligt op.
Ved planlager udtages prøve med spyd eller støvsuger, der når hele vejen ned gennem dyngen af korn.
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Husk at de enkelte kornarter skal analyseres hver for sig.
NIT-analyse kan ikke håndtere blandkorn. Ved blandkorn skal der anvendes kemisk analyse fra f.eks.
Eurofins.
NIT-analysen er ofte gratis ”på foderstoffen”. NIT-analysen giver en god indikation af råprotein og vand i
kornet. Hvis du efterfølgende tørrer kornet, så husk at korrigere for det, når du afleverer dine analyser til
vedkommende, der skal optimere dit foder.
Kan man ikke sikre en homogen, repræsentativ prøve af sit korn, er det bedre at anvende årets
landsgennemsnit, som oftest offentliggøres i oktober måned.
Kontakt Svinerådgivningen allerede nu for at planlægge analysestrategi for dit korn.
http://svineraadgivningen.dk/ansatte/

Ny sigte-app!
SEGES-VSP har lavet en ny gratis app, som kan bruges i
forbindelse med, at man laver sigteprøver af sit formalede
korn i Bygholm 2-sigten.
App'en kan findes ved at søge på "sigteprofil" i app-store eller
google-play.
Udover at den kan omregne resultaterne til 100 %, er der
mange nye smarte funktioner. Den vigtigste er, at resultaterne
kan gemmes i telefonen, så man bliver fri for at skrive på
skemaer. Desuden er der indbygget et stopur, så man kan sigte
i præcis 2 minutter. Det er også muligt at indtaste en
målsætning for sigteprofilen for hver kornart.

Bjarne Knudsen
tlf. 2033 1110

Slagtesvinestald udlejes
•
•
•
•
•
•
•

Perstrup gardinstald (naturlig ventilation)
1/3 spalter + 2/3 fast gulv
2-strengs tørfoderanlæg
4 sektioner á 30 stier (16 grise pr. sti)
1.920 stipladser
Ledig fra 1/9-2017
Henvendelse til Peter Holdesen, Tjæreborg, på tlf. 2326 1103

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.
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