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Belægning, skovl, overbrusning og klimastyring

Sviner dine grise i det faste leje?

Der er ingen rigtig nemme løsninger. Ofte kan man ved korrekt
brug af overbrusning undgå tilsølede lejer, hvis man samtidig
undgår høj belægning og bruger kost og skovl, når det er ved at
gå galt.

Så overtræder dine grise KO-krav 3.36
Af Jordbrugsteknolog Henrik Bech Pedersen

Mangler du hjælp til indkøring af overbrusning eller
højtrykskøling, kontakt Bjarne Knudsen eller Henrik Bech
Pedersen.
Mangler du hjælp til KO eller regler på din bedrift, Kontakt
Henrik Bech Pedersen.

Fødevarestyrelsen har kontrolleret besætninger og fundet
overtrædelse af KO-krav 3.36. Delkrav 2.
”Svin skal have adgang til et fysisk og temperaturmæssigt
behageligt lejeareal, der er tilstrækkeligt drænet og rent, og som
gør det muligt for alle dyrene at ligge ned samtidig.”

Henrik Bech Pedersen sidder i den landsdækkende KO-gruppe,
hvor man sammen med jurister fra Skejby og konsulenter fra
VSP indsamler sager og erfaringer fra hele landet og herved
har mulighed for at sammenholde og kalibrere sager til gavn for
svineproducenterne.

En besætning i Østjylland blev i efteråret kontrolleret. Her blev
det konstateret, at stierne var tilsølede i to sektioner, henholdsvis i 75 % af stierne i den ene sektion og 50 % i den anden.

Velfærdsbesøg på bedriften

Tilsølede lejer gav i dette tilfælde en bedømmelse på
Alvor: Væsentlig ulempe samt uforsvarlig behandling, uden
behov for opfølgende kontrol = Karakteren 2
Omfang: Ca. 2 – 10 % af dyregruppen = Karakteren 2
Varighed: Kortere end en måned = Karakteren 2
Samlet karakter = 6, svarende til et træk på 1 %

Få dyrevelfærd på din ejendom gennemgået sammen med dine
medarbejdere. Vi tager snakken i stalden og med billeder om,
hvad er acceptabelt, lovligt eller påbudt? Hvordan påvirker
dansk og EU lovgivning dagligdagen? samt hvorledes man i
praksis kan opfylde de forskellige krav. Der bruges ca. 3 timer,
fordelt på stald og opfølgning med dias, diskussion og
spørgsmål. VSP yder tilskud på 2750 kr. Ring til Henrik Bech
Pedersen og hør om dine muligheder.

Lovgivning på området
I den danske Bek. nr. 323 og I
EU-lovgivningen er der flere
henvisninger til, at tilsølede
lejer er en overtrædelse på
flere måder:

Slagtesvin – en mangelvare!!
Af cand. agro Bjarne Knudsen

Bek. nr. 323
Svin skal have adgang til et fysisk og temperaturmæssigt
behageligt lejeareal, der er tilstrækkeligt drænet og rent, og
som gør det muligt for alle dyrene at ligge ned samtidig.
Stalde, stier, inventar og redskaber til svin skal regelmæssigt
rengøres og desinficeres for at forebygge tilstedeværelse af
sygdomsbærende organismer.
Gulvene må hverken være glatte eller ujævne, så der er risiko
for, at svinene kommer til skade.
Gødning, urin og spildfoder skal fjernes så ofte som nødvendigt
for at forhindre lugt.
KO-krav 3.5
Luftcirkulation, støvindhold, temperatur, relativ luftfugtighed og
koncentration af gasarter skal holdes på et niveau, som ikke er
skadeligt for dyrene.
KO-krav 3.36
Svin skal have adgang til et fysisk og temperaturmæssigt
behageligt lejeareal, der er tilstrækkeligt drænet og rent, og
som gør det muligt for alle dyrene at ligge ned samtidig.

Der høres for tiden meget om, at de danske slagterier mangler
grise på grund af stor eksport af smågrise tidligere på året. DC
har på den baggrund varslet lukning af slagteriet i Esbjerg, og
Tican slagter i øjeblikket ikke om fredagen. I Svinerådgivning
Vest oplever vi stor aktivitet fra forskellige slagterier og
grisehandlere for at få fat i ”frie” grise på markedet. Vi oplever
også, at afregningsbetingelserne hos de forskelige slagterier er
til forhandling, så man som attraktiv leverandør kan opnå en
bedre aftale, end standardbetingelserne ellers giver mulighed
for.
De forskellige slagteriers afregningsmodeller henvender sig til
forskellige typer af producenter. Tican belønner grise uden
sygdomsbemærkninger, som er godt udvejet og har høj
kødprocent.
Danish Crown har mange forskellige afregningsmodeller, som
passer til forskellige producenter, men fælles for dem er, at der
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er lidt større spillerum vægtmæssigt end hos Tican. Desuden får
store producenter et tillæg til noteringen.
Slagteriet Brørup har en enkel afregningsmodel, hvor der
afregnes udelukkende efter vægt, kødprocent og mængde, og
hvor fradraget for at bevæge sig ud over overvægtgrænsen ikke
er så voldsomt.
Hos flere private slagterier kan man vælge imellem at få
udbetalt restbetaling/bonus med det samme eller at vente til
december.
Alt i alt er markedet for afsætning af slagtesvin i øjeblikket lidt
broget og uigennemskueligt. I Svinerådgivning Vest har vi en
god dialog med de forskellige slagterier og kender deres
afregningsmodeller. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du får den
bedste afregning for dine grise, kan du kontakte Henrik Bech
Pedersen eller Bjarne Knudsen.
Husk afsætningen af slagtesvin er sælgers marked i øjeblikket!!

Hvordan ligger din besætning i forhold til
DB-tjek og landsgennemsnit?
Af cand. agro Dorthe Poulsgård

De besætninger, som var med i DB-tjek 1. og 2. halvår 2011, har
vi sammenlignet med de nyeste tal fra VSP, som viser
produktiviteten i dansk svineproduktion 2011 (Notat nr. 1212).
Sohold

Landgns.
2011

Antal besætninger
Levende fødte/kuld
Dødfødte/kuld
Fravænnede/kuld
Døde indtil fravænning
Spildfoderdage
Farings %
Frav. grise/årsso
Kuld/årsso
Pattegrisedødelighed %

664
14,8
1,8
12,7
13,9
13,8
87,3
28,8
2,26
23,5

*DB.tjek
1. halvår
2011
70
15
??
13
13
14
90
30
2,3

*DB-tjek
2. halvår
2011
53
15
1,7
13
14
14
90
30
2,3
22,8

Hvor er
dine tal?

Landgns.
2011

Antal besætninger
Daglig tilvækst g
Foderforbrug/kg tilv.
Døde, %
Vægt ind
Vægt ud

574
443
1,95
2,9
7,2
31,1

*DB.tjek 1.
halvår
2011
70
430
1,9
4
7
30

*DB-tjek
2. halvår
2011
53
450
1,9
3
6,5
31

Hvor er
dine
tal?

*Ca. tal fra sohold til 30kg ©

Ligeledes ved smågrisene er der en udfordring omkring
overlevelse. Flytter man for mange problemer over fra
farestalden? Kvaliteten af den gris, der bliver lavet, skal hæves,
for ellers er arbejdet spildt. DB på en smågris (i DB-tjek 2.halvår
2011) lå omkring 40 kr. Nedsættes dødeligheden med 0,5 %, så
kan det let betyde omkring 30.000 kr. for en gns. størrelse
besætning (+/- 0,5 % i dødelighed = 1,75kr./gris i DB). VSP har
sat en målsætning, der siger 2,5 % for 2020 – er du med til at
trække i den rigtige retning?
Slagtesvin

Landgns.
2011
746
898
2,87
3,7
31,7

*DB.tjek
1. halvår
2011
61
910
2,8
4
31

*DB-tjek
2. halvår
2011
51
900
2,9
3
32

Antal besætninger
Daglig tilvækst g
Foderforbrug/kg tilv.
Døde og kass., %
Vægt ind
Gns. slagtevægt

81,6

82

81

Hvor er
dine
tal?

* Ca. tal ©

Slagtesvinene har en stor udfordring i at få en gevinst både ved
dødelighed og foderforbrug. Foderforbruget har ikke ændret sig
væsentligt igennem årene, selvom det er meget i fokus – især
med de foderpriser, vi har nu. Dødeligheden har fået et lille dyk
ned ad på 0,3 %, men målet fra VSP er 2,0 %, så der er et stykke
vej endnu. Men det er ikke umuligt, for ser man på de 25 %
bedste besætninger i landsgns. og top 5 i DB, så ligger de med
henholdsvis; 2,66 FEsv og 2,7 % døde, og 2,8 FEsv og knap 3 %
døde.

ERFA-gruppe for soholds-medarbejdere

*ca. tal fra sohold til 30kg ©

Der sker en fortsat stigning i antal grise fravænnet/kuld, men
variationen mellem top og bund er omkring 2 grise i
landsgennemsnittet, så der kan være noget at arbejde med.
Kigger man på den totale pattegrisedødelighed (dødfødte +
døde indtil fravænning), så ligger den på 23,5 %, hvor VSP har
sat en målsætning for 2020 på 20 %. Dødeligheden bevæger sig
ned ad, men der skal kæmpes for at nå målet.

Sommerferie
Kontoret er bemandet hele sommeren,
så du kan ringe ind som du plejer på
tlf.7015 1200.
SRVEST ønsker alle en god sommer!

Smågrise
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På grund af efterspørgsler vil der efter sommerferien starte et
ERFA-hold for medarbejdere/fodermestre. Dog kræver det, at
der kan samles et hold på min. 8 deltagere. Gruppen henvender
sig til medarbejdere, som arbejder med sohold og er dansk
talende. Så har du en medarbejder/fodermester, som kunne
tænke sig noget inspiration og sparring, så ring til tlf. 70151200.

Personalemeddelelse
Annette Lykke Pejtersen går den 10. juli på barsel.
Heidi B. Wentzlau, Michael L. Kjær og Sofie Hyldgaard vil stadig
være parate til at dække de miljømæssige opgaver.
Rikke L. Jensen overtager ansvaret for HACCP opgaver.

