Marts 2013
Hæmmer din miljøtilladelse også en øget
slagtevægt?
Af Jordbrugsteknolog Sofie Hyldgaard
Er du slagtesvineproducent med en
miljøtilladelse af ældre dato på din bedrift, oplever
du måske også udfordringer med at efterkomme
det stadigt øgede krav om højere slagtevægt fra
slagteriets side. I ældre miljøtilladelser er der oftest
tilladelse til at producere svin med en levendevægt
på mellem 100-105 kg. Dette stemmer ikke helt
overens med tidens produktion af 107-110 kgs
slagtesvin. I sådanne tilfælde har du mulighed for
at anmelde ændringen via §19d ”Skift af dyretype”.
Ved denne ordning skal der ikke kigges på jord eller
natur - den baseres udelukkende på beregninger af
miljøpåvirkningen fra din bedrift som helhed i dag.
Din bedrift må, efter anmeldelsen, udlede den
samme mængde lugt, ammoniak, kvælstof og
fosfor som før.
Ved en ”Skift af dyretype”, hvor slagtevægten øges
markant, vil det betyde et fald i antallet af tilladte
producerede slagtesvin, herunder en mindre
reduktion af DE. Til gengæld får du tilpasset din
produktionstilladelse efter nutidens standarder, og
det kan være en god fornemmelse at vide, hvilke
rammer man har at producere indenfor.
For yderligere information ring til Miljøgruppen på
tlf. 7015 1200.

Farestaldskursus
- Få styr på farestalden
(på dansk)

Tirsdag d. 12. marts 2013 kl. 15-17.30
Birk Centerpark 24, 7400 Herning
Pris: 450 kr.
Program
Kl. 15.00 Velkomst
Kl. 15.05 Gør det rigtige
v/Leif Vestergaard, SRVest
Kl. 15.25 Brug af analyseværktøjer
Kort om sofodring
v/ Kristian Juul Mikkelsen, SRVest
Kl. 15.55 Pause
Kl. 16.05 Passer temperaturen?
v/ Henrik Bech Pedersen
Kl. 16.35 Sikker diegivning
v/Dyrlæge Pia Heiselberg, Hyovet
Kl. 17.10 Opsamling og spørgsmål
Kl. 17.30 Afslutning og gå-hjem-sandwich
Tilmelding på www.srvest.dk eller på tlf. 7015 1200

Ruth Rishøj 25 års jubilæum
Vores sekretær Ruth Rishøj har været ansat hos
Svinerådgivning Vest i 25 år. Vi ønsker hende stort
tillykke og ser frem til flere gode år med hende i
sekretærstolen.

Ny hjemmeside

Forberedelse til foderhandel

Vores hjemmeside har ændret udseende. Kig forbi
siden og bliv opdateret på nyheder, arrangementer
m.m. Her kan du også tilmelde dig vores SMS
service og få en nyheds SMS hver 14. dag.

Af fodergruppen ved SRVest

Den 25. februar blev der sendt følgende SMS:
”Der handles en del majs som erstatning for hvede
for tiden. Vi har set flere partier, som ikke holder
det forventede indhold af foderenheder. Derfor er
det ikke i alle tilfælde, det kan betale sig at købe
majs frem for hvede. Få fodergruppen hos SRVest til
at vurdere din situation, inden du handler.”
Adressen er stadig www.srvest.dk

’Den gode ide’
De bedste idéer til fremtidig
rådgivning opstår tit rundt om
kaffebordet ude på bedrifterne.
Mange af disse idéer kommer aldrig
videre, og der spildes derved
mange gode idéer hver dag. Dem
vil vi gerne samle op hos
Svinerådgivning Vest. På vores
nye hjemmeside er der, som
noget nyt, en direkte og nem mulighed for
at påvirke rådgivningen og skyde løs med gode
idéer. Gå ind på hjemmesiden, klik på ’Den gode
idé’ og beskriv din idé. Det kan være hvad som
helst inden for rådgivning for svineproducenter.
Lige fra forslag om en faglig udflugt til en ny måde
at lave rådgivning på. Eksempler kan ses på
hjemmesiden. Hvis der er andre landmænd, der
synes, at din idé er god, og de gerne vil betale for at
få løst det problem, der beskrives, er guleroden til
idémageren, at man er gratis forsøgskanin. Det vil
altså også sige, at du kan gå ind og se, om der er
nogen, der har beskrevet et problem, du også selv
rigtig gerne vil have løst, og dermed gå ind og vise
interesse for en anden landmands idé. Hjælp os
med at hjælpe jer!

Første forudsætning for at få en god foderhandel i
hus er at vide, hvad man egentlig har brug for at
handle. I stedet for at gro fast i det man plejer at
gøre, kan det være en god idé at teste sine grise og
finde ud af, hvad de kan holde til. Hvad sker der,
hvis grænsen for indhold af ford. råprotein
presses? Eller hvad sker der, hvis der tilsættes
alternative råvarer? Test dine dyr uanset om det er
polte, drægtige eller diegivende søer, smågrise
eller slagtesvin, men gør det med sund fornuft og
fokus på, hvad du gerne vil opnå. Reducerede eller
øgede udgifter til foder skal kunne måle sig med
ændringer i produktiviteten.
Eksempel - poltefoder
Polte skal vokse langsomt for at opnå høj
holdbarhed. De skal aflejre mindre kød, så vi får
mindre kødfyldige søer med et mindre behov for
foder til vedligehold resten af livet. Desuden skal
de aflejre mere fedt, der vil fungere som
energidepot, som gylten kan tære af, når den når til
første diegivningsperiode. Dvs. at polten til venstre
på billedet er at foretrække frem for polten til
højre.
Forslag til polteblanding (60 kg til løbning):
- 100-110 g ford. Råprotein
- 3,8-4,0 g ford. Lysin
- 2,7-3,0 g ford. Fosfor
- 0,5 – 1 % fedt
- Min. 100 FE pr. hkg
- Højt indhold af byg, havre og andre fiberrige
fodermidler
Ændring i blandinger skal vurderes ud fra hvilke
muligheder og begrænsninger, der er i din
besætning. Derudover er det en god idé at tage
udgangspunkt i den nuværende blanding og ud fra
den blanding lave ændringer i mindre trin.
Gode råd er at hente fra fodergruppen ved SRVest
på tlf.: 7015 1200

