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Svineproduktion
Årsmøde i SvineRådgivningen
Af direktør Jan Rodenberg, SvineRådgivningen tlf.
2963 6636

SvineRådgivningen afholder Årsmøde mandag d.
23. februar kl. 17 – 22.
Indlæg ved blandt andet direktør SEGES-VSP Claus Fertin,
der orienterer om VSP´s situation, om samarbejdet med
myndighederne, om vigtigheden af erhvervets image og om
hvor han ser dansk svineproduktion, når vi ser nogle år
frem.
Aftenen sluttes af med indlægget "at skabe motivation via
engagement" ved Flemming Dybbøl, en del af ledelsen på
SMUKfest, og en mand med klare holdninger til, hvordan
man bedst muligt får folk til at arbejde sammen. Han har
måske en arbejdsplads, som for nogle unge virker mere
attraktiv end en svineproduktion, til gengæld skal han have
folk til at arbejde gratis, så motivation og holdånd er lige så
vigtige begreber som i en svineproduktion.
Invitation sendes ud i løbet af uge 6. Mødet er gratis og vi

glæder os til at se jer.
Tilmelding senest torsdag d. 19. februar på tlf. 7015
1200.

Kuvøse til svagfødte
Af virksomhedsleder Leif Vestergaard, SvineRådgivningen, tlf. 2349 0507

Vi har i denne måned besøgt en svineproducent, der selv har fremstillet en kuvøse til
nyfødte pattegrise. Kuvøsen bruges aktivt til alle svagfødte grise og til "kolde grise", der ikke selv har været i
stand til at komme til yveret. Hver gris, som lægges i
kuvøsen, får tildelt 10 ml varm mælk ca. hver anden
time og grisene lægges tilbage til soen allerede 3–4
timer senere. Tilbagemeldingerne på brugen af kuvøsen
er meget positive, op til 2/3 af grisene kommer tilbage
til soen.
Dette er en simpel og let måde at redde svage grise og
reducere dødeligheden ved faring og i de første dage
herefter.

Billede 1. Kuvøsen til svagfødte og kolde grise.

Spaltelukning og overbrusning
Af driftsøkonom Thomas Christensen, tlf. 7660
2379

Det er inden sommer, vi skal have styr på
spaltelukning og overbrusning i vores stalde.
Der er flere former for spaltelukkere, - der er plastlukkere i flere udformninger og så er der lukning med beton/epoxy.
Den løsning, man vælger, skal opfylde forskellige kriterier. Man skal vurdere levetiden af inventar, spalter og
bygningen. Hvis man står over for en kommende renovering af stalden, skal det med i overvejelsen, når der
vælges en løsning. Ved slidte spalter, men godt inventar, vil reparation af spalter være en god løsning. Man
skal dog altid undersøge, hvad nye/brugte spalter koster. Som altid er det en god ide at få flere tilbud.
Overbrusning skal også opsættes inden sommer, her
skal man afklare, hvilke behov det skal opfylde.

Har man overbrusning for at opfylde lovkravene eller vil
man bruge det til sænkning af temperaturen og fugtning af gødningsarealet?
Overbrusningen skal opsættes, så det også kan bruges
til iblødsætning af staldene, men vær opmærksom på at
der ikke komme vand i el-installationer.
Husk dette er et lovkrav, så det kan ikke spares væk.

Finans og råvarer
DKK under kraftig pres
Af direktør og finansrådg. Per Sveistrup, JL Finans & Råvarer – tlf. 7660 2348

Ugens opmærksomhed set fra dansk side
var på Nationalbanken, der endnu engang måtte sænke
indskudsrenten og denne gang til – 0,50 %. Man kunne
fristes til at tro, at det skyldes, at det går dårligt i Danmark og at man igennem rentesænkning prøver at stimulere økonomien. Men nej, Danmark er lige som
Schweiz blevet "sikker" havn. Uroen omkring Grækenland og det, at ECB har annonceret QE (stimulis) på EUR
1.600 mia., har svækket euroen over for de fleste andre
landes valutaer, men også kronen er kommet under et
opadgående pres. Danmarks fastpolitik står derfor over
for den største udfordring, siden den blev indført i
80'erne. For at begrænse udenlandske investorers mulighed for at købe danske obligationer og der igennem
styrke kronen yderligere, har Nationalbanken stoppet
for udstedelse af danske statsobligationer. Hvis udenlandske investorer vil have danske obligationer, hvor
der trods alt er en rimelig volumen, vil det sandsynligvis
blive realkreditobligationer i f. m. realkredittens refinansieringer af F lån. Bliver der tale om markante opkøb, kan dette presse de korte renter yderligere ned.
Et andet middel, Nationalbanken kan tage i brug, er at
kopiere ECB ved at indgå i den QE, som man har annonceret. Det er et pengepolitisk værktøj, som Nationalbanken nødigt vil tage i brug, men i nuværende situation kan det måske blive nødvendigt. Et andet værktøj,
som man kan tage i brug, kan midlertidigt være at udvide det kursspænd, som DKK kan bevæge sig i overfor
EU.
Fastkurspolitikken er absolut afgørende for dansk økonomi og skulle Nationalbanken blive nødt til at give op,
vil et bud fra mig være, at kronen kunne styrke sig med
op til 20 %.
For dem, der har lån i fremmed valuta, vil det umiddelbart være en fordel, da gældens værdi i danske kroner
vil blive mindre, men for dem, der har deres formue
placeret i udenlandske værdipapirer, vil det ramme
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hårdt. Dertil kommer, at det vil koste arbejdspladser og
gå hårdt ud over den danske vækst, som efterfølgende
sandsynligvis vil blive negativ.
Det er derfor ikke underligt, at Nationalbanken bruger
alle tilgængelige midler for at holde kronen stabil.
Risikoen er der og selv om kampen ikke er slut endnu,
tror jeg, Nationalbanken vinder slaget.
Tror eller frygter man, at Nationalbanken taber kampen, kan man overveje at omlægge sine lån til EUR.
Investeringsmæssigt skal man gå kontant i DKK og afvente, at det sker eller at situationen alternativt normaliseres. Der findes også (derivater)finansielle instrumenter, hvor man kan afdække risikoen ved at betale en
præmie.

Markedsorientering

spare på foderomkostninger. En so, der bliver for fed
inden faring, kommer dårligt i gang med at æde efter
faring, taber sig og skal fedes op igen i næste drægtighed. Hver 50 kg vægttab koster ca. 200 FEs at sætte på
igen. Der vil altid være et vægttab i farestalden, men
hvis det kan begrænses til fx 20 kg, spares 120 FEs per
cyklus, dvs. ca. 275 FEs pr. årsso.
Den teoretisk beregnede optimale foderoptagelse pr.
årsso er ca. 1.300 FEs ved 4 ugers fravænning. Hver
ekstra diegivningsdag koster 8 FEs mere.
Formålet med rygspækscanning er derfor at få ensartede søer i farestalden med korrekt rygspæktykkelse.
Tidspunkter, der anbefales til rygspækscanning:
 Ved fravænning – hvor meget skal der fodres for at
komme i huld igen?
 4 uger efter løbning – er huldet OK, indsættes soen
på den rigtige kurve i drægtighedsstalden.

Af Bjørn Asmussen, JL Finans & Råvarer A/S

Korn
Råvaremarkedet er generelt fortsat under
pres og faktisk slutter Chicagohveden af med et fald på
ca. 15 % for januar måned. Jeg er ikke overrasket over
disse markante fald, eftersom de hvedestigninger, vi så
frem mod nytår, virkede meget overgjorte og uden
egentligt begrundelse. Sågar i en verden, hvor økonomien kører i slæbegear, lave oliepriser og en afsluttet
fantastisk høst. Dollarkursen har også en vis indflydelse
på faldet i den amerikanske hvede, men Europa rammes også nu. Faktisk er de danske kornpriser til planteavleren faldet 10 kr. på en måned. Umiddelbart skal vi
have dårlige nyheder om den kommende høst før udviklingen vender.

Sojaskrå
Sojaskråen er også under pres, og rekordhøsten i USA
kombineret med en rekordhøst i Sydamerika, der er så
tæt på at den "næsten" ikke kan slå fejl – giver nu en
nedtur for sojaen. Det bliver spændende at se, om logistikken (eller mangel på samme) fra de sydamerikanske
havne kan bremse nedturen. Hvis ikke "markedet" fodres med nyheder, der kan bremse udviklingen, så virker
en fortsat nedtur for råvareindekset fortsat mest sandsynlig.

 60-70 dage i drægtighed.
 Ved faring – kontrol af kurver + management, her
afsløres evt. fejl.
Den første og sidste scanning er de vigtigste. Ved tidsnød kan scanningen ved 60-70 dage og evt. den 4 uger
efter løbning udelades.
Rygspækscanning er en meget mere præcis metode til
huldstyring end huldstyring på øjemål eller ved at mærke på søerne.
Mål fra VSP er, at søerne kommer ind i farestalden med
16-19 mm rygspæk og må tabe sig 3-4 mm i farestalden.
Hvis søerne scannes regelmæssigt, kan udviklingen i
besætningen følges og sættes op i en figur (Figur 1),
hvor andelen af tynde søer, fede søer og søer i passende huld sammenlignes over tid.

Dyrlægen
Rygspækscanning og huldstyring
Af svinefagdyrlæge Gerben Hoornenborg, VetTeam, gh@vet-team.dk

Rygspækscanning bliver brugt i nogle besætninger for at
sikre et ensartet huld igennem hele cyklus og dermed

Figur 1. Andelen af fede, normale og tynde søer sammenlignet over tid

Ved at måle rygspæk ved fravænning og sammenligne
det med antal totalfødte ved næste kuld, kan det afgø-
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res, om søerne taber sig for meget og dermed får færre
ægløsninger.
At det har en betydning, kan ses på Figur 2. Søer i normalt huld får næsten 2 grise mere i næste kuld end søer, der er for tynde eller for fede.
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Samtidig viste det sig, at søer, der var tynde ved faring
fravænnede flere grise (Figur 4):
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Figur 4. Fravænnede/fravænning i forhold til huld ved faring
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Figur 2. Totalfødte i forhold til huld ved fravænning

Rygspækscanning ved faring kan sammenlignes med
dødfødte. Kan det ses, at fede søer får mere farefeber
og dermed flere dødfødte? Eller mangler tynde søer
energi og har derfor en forlænget faring med flere dødfødte?
Et eksempel fra en besætning, hvor Vet-Team har lavet
rygspækscanning, viser faktisk, at tynde søer får færre
dødfødte (Figur 3).

Der skal flere målinger til, også i flere besætninger, for
at kunne konkludere, at søerne gerne må være tynde
ved indsættelse i farestalden. Men hvis dette passer,
kræver det stor fokus på fodring i farestalden for at
undgå, at søerne bliver for tynde og dermed mister
totalfødte i næste kuld.
Dyrlægerne i Vet-Team kommer gerne ud for at scanne
søer i din besætning. Hvis man så bliver overbevist om
brugbarheden af rygspækscanning, kan man selv anskaffe en scanner. Prisen ligger omkring 4.200 kr.
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Kursus i sygdomslære og obduktion
Torsdag den 26. marts afholdes et kursus for svineproducenter og deres ansatte, hvor de forskellige spørgsmål, der kan være i forbindelse med sygdom i staldene,
gennemgås.
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Kurset foregår på Majsmarken 1, 7190 Billund kl. 12.3017.30.

2
0
Tynd

Normal

Fed

Figur 3. Procent dødfødte i forhold til huld ved faring

Seneste tilmelding den 20. marts på tlf. 7660 2100.
Maks 12 deltagere. Yderligere info kan findes på
www.jlbr.dk

Artiklerne i nyhedsbrevet er udtryk for generelle forhold og kan ikke erstatte konkret rådgivning, hvorfor der i den konkrete situation bør rettes
henvendelse til den relevante rådgiver. Jysk Landbrugsrådgivning og SvineRådgivningen kan således ikke gøres ansvarlig for evt. direkte eller indiSVINEexpressen
rekte følger af anvendelse af artiklernes indhold.

