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Af miljø- og svinerådgiver Kira Langkjer, Jysk Landbrugsrådgivning – tlf. 7660 2191

Videncenter for Svineproduktion har nu afholdt
de regionale møder vedr. PattegriseLIV og har oplevet en
overvældende interesse for projektet. Dette vidner om, at
der er mange, der ønsker at øge overlevelsen hos pattegrisene. Til møderne var der i alt 650 deltagere, og nu skal de
30 besætninger, der skal være med i projektet, findes. Hvis
du oplever, at totaldødeligheden over en længere periode
har ligget højt, anbefales det, at der kommer nye øjne på
problemet.

Prognose for svinenotering 2015
Af miljø- og svinerådgiver Kira Langkjer, Jysk Landbrugsrådgivning – tlf. 7660 2191

For 2. kvartal 2014 er den forventede notering
opskrevet med 0,50 kr./kg, mens 3. og 4. kvartal er opskrevet med henholdsvis 0,25 kr./kg og 0,50 kr./kg.

Det medfører en samlet opjustering af prognosen for
svinenoteringen i 2015 på 0,35 kr./kg til 9,35 kr./kg
ekskl. restbetaling.

Vær forberedt til de kommende handler med råvarestyring
Af Preben Rohde Rasmussen, SvineRådgivningen
tlf.: 9642 4615 & Bjørn Asmussen, JL Finans & Råvarer A/S –
tlf. 7660 2349

Tidspunktet, hvor der skal handles foder, mineraler eller
tilskudsfoder, nærmer sig.

Årsager til revidering af prognosen
Opskrivningen af prognosen skyldes en gunstig udvikling
i dollarkursen. Siden prognosen fra december 2014 er
dollaren steget mere end 15 pct. overfor den danske
krone og euroen. Dette gavner konkurrencesituationen
på eksportmarkederne i forhold til amerikansk svinekød. Herudover forventes ordningen med EU støtte til
oplagring af svinekød af få positiv indflydelse på noteringen i andet kvartal.

Revideringens påvirkning af svineproducentens indkomst
En opskrivning af den forventede gennemsnitlige notering i 2014 fra 9,00 kr./kg til 9,35 kr./kg betyder, at
driftsresultatet for en gennemsnitlig svineproducent
forventes at blive forbedret med 338.000 kr. og likviditeten forbedres med 265.000 kr. i forhold til forventningen i seneste indkomstprognose fra december 2014.

Dette kan vi mærke i SvineRådgivningen, hvor det er
kommet os for øre, at der er flere aktive sælgere, som
allerede nu ønsker at forlænge dele af kontrakterne,
f.eks. sojadele i færdigfoder/tilskudsfoder.
Selvom det kan være fristende at slå til hurtigt, er det
altid en god idé forinden at have overvejet sin egen
strategi for, hvordan man ønsker at handle. Låser man
sin sojadel (som typisk kun udgør en mindre del), er ens
handlefrihed kraftigt reduceret.
Derfor arbejder vi bl.a. for, at vores kunder i god tid får
lagt en handelsstrategi for at agere i markedet, så man
ikke lader sig friste af "gode tilbud".
Handelsstrategien gør dig i stand til at time dine indkøb
i forhold til markedsfakta, hvilket er altafgørende for at
gøre en god handel.
Med til handelsstrategien hører at få lagt en foderstrategi, da der som ofte er flere parametre, som kan optimeres. Fx kan man overveje behovet for "overflødige"
tilsætningsstoffer, for skånsomme blandinger som ikke
giver nok tilvækst mm.
Samarbejdet mellem SvineRådgivningen og Jysk Landbrugsrådgivning gør, at vi mener, at vi besidder alle de
fundamentale kompetencer, der skal til for at lave en
god handelsstrategi.

En notering på 9,35 kr. forventes at forbedre driftsresultatet for smågriseproducenterne i 2015 med 463.000
kr., mens likviditeten forbedres med 376.000 kr., sammenlignet med indkomstprognosen fra december 2014.
Tilsvarende forventes driftsresultatet for slagtesvineproducenterne at blive forbedret med 238.000 kr.,
mens likviditeten forbedres med 175.000 kr.

Forudsætninger
Ovenstående prognose for noteringen er foretaget under forudsætning af et fortsat lukket marked i Rusland
for fødevarer fra EU m.fl. Hvis det russiske marked åbnes igen, kan der forventes et højere prisniveau end i
prognosen. Der er ikke taget højde for eventuelle ændringer i valutakurser.

Der kan være rigtig mange penge at spare – derfor er du
velkommen til at kontakte os.

Finans og råvarer
Euroens kraftige fald, positivt
nu men på sigt et problem
Af direktør og finansrådg. Per Sveistrup, JL Finans
& Råvarer – tlf. 7660 2348

I fredags kom min søn og fortalte mig, at han gerne ville
have en IPhone6 og at det skulle være nu, da den ville
stige med 700 kr. om mandagen. At en IPhone stiger i
pris, er ikke fordi Apple skal tjene flere penge, men fordi
danske kroner er faldet med næsten 30 % over for USD.
Det samme vil man opleve, hvis man skal bestille en tur
til Nordamerika, hvor opholdet under ferien omregnet i
danske kroner også er blevet tilsvarende dyrere.

SVINEexpressen

Set fra en amerikaners side er det nu blevet billigere at
holde ferie i Europa eller købe produkter, der er produceret i Europa.
De europæiske lande er med den løbende devaluering
af euroen det seneste år blevet markant mere konkurrencedygtige.
Jeg ved, at valutaens påvirkning er et tema, jeg har berørt nogle gange, men tager man en tur op i helikopteren og skuer tilbage i tiden, er devalueringer noget, der
virker på både vækst og inflation.
Denne nedskrivning af euroen kan dog blive et kæmpe
problem for Europa på grund af, at den økonomiske
situation, som de enkelte eurolandene er i, er vidt forskellige.
Når man ser på de sydeuropæiske lande, virker det fornuftigt med en markant svagere valutakurs, da disse
lande har svært ved at få gang i reformer, selv om de
har forbedret produktiviteten meget. Der er langt op til,
at kapacitetsudnyttelsen er i nærheden af at være under pres, hvilket blandt andet ses af en meget høj arbejdsløshed. En devaluering af euroen bør derfor være
en hjælp til mere vækst og vil ikke give de store problemer.
Når vi ser på lande som Tyskland, Holland, Østrig og
Danmark, kan euroens (kronens) svækkelse give store
problemer, da der her er forholdsvis lav arbejdsløshed.
Den vækst som alt andet lige vil komme, vil meget nemt
kunne skabe overophedning af økonomien, som igen vil
medfører lønpres og dermed en usund inflation.
Hvis jeg var den tyske centralbankchef, ville jeg være
meget bekymret over nuværende situation og den negative effekt, en overophedning vil påvirke tysk økonomi.
På længere sigt står vi derfor over for nogle nye problemstillinger med et opdelt Europa, hvor de lande, der
pt. klarer sig fornuftigt, vil blive hårdt ramt af boligbobler, inflation samt vigende konkurrenceevne. Det vil
presse ECB til at handle, da Centralbankens vigtigste
opgave er at holde inflationen i ro på omkring 2,5 %.
Nogle vil synes, at det er lidt for tidligt, jeg bringer inflationsproblemer op, når Europa rent faktisk kæmper
med deflation. Hvis markedet så det samme "skræksenarie", som jeg gør, ville de lange renter stige, men
markedet har en vis træghed. Ellers også er jeg helt
forkert på den, vil nogen måske mene.

Aktier
Til aktieinvestorerne vil der være gode tider et stykke
tid endnu, så her er ikke ændret noget. Der er nu blevet
mere positiv fokus på de europæiske aktier, netop af
den grund jeg beskriver omkring konkurrenceevnen,
som er blevet markant forbedret for europæiske eksportvirksomheder.

Valuta
USD/DKK er nu i kurs 710 og markedet er meget fokuseret på kurs 745. Omvendt er USD voldsomt overkøbt og
burde korrigeres ned, før den genoptager opturen.

Råvaremarkedet
Af råvarerådgiver Bjørn Asmussen, JL Finans &
Råvarer A/S – tlf. 7660 2349

WASDE rapport – ingen nyheder,
der ændrer billedet
I sidste uge udkom så igen en månedsrapport, og som
normalt for denne periode var der ikke meget nyt at
hente. Hveden stod for meget beskedne ændringer.
Markedet havde forventet en større lageropbygning af
hvede i USA som følge af svage eksporttal – men lagerne forblev de samme. De globale majslagre blev nedjusteret med nogle få mio. tons, og stod dermed for den
største "overraskelse", hvis man kan bruge det ord om
små ændringer. Sojabønne-avlen blev ikke nedjusteret i
Sydamerika som forventet, og dermed blev det igen
slået fast, at der er masser af soja på "hylderne".

Dollaren stjal billedet
Næsten i takt med udgivelsen af månedens WASDE
rapport, kom der nøgletal fra USA, der bekræftede væksten i stærk kontrast til Europa. Nyhederne sendte dollaren kraftigt op på meget få dage, og selvom WASDE
rapporten slog fast, at der er sojaskrå nok – så betød
stigningen, at sojaskråen i DKK steg med 15 kr. på en
uge. Sojapriserne er stadig i nedtrend, og dollaren kan
nemt "risikere" at korrigere lidt efter så markante stigninger. Derfor kan der være argumenter for, at "klappe
hesten" på kort sigt, hvis man ikke fik afdækket før de
seneste dollarstigninger.
Kornet burde heller ikke reagere på WASDE rapporten,
men faktisk har vi set nogle kroners stigning – igen mest
som reaktion på dollaren, der gør europæisk korn mere
konkurrencedygtig – og sikrer dermed fortsat pæne
eksportdata ud af Europa.

Min helikoptertur gør faktisk, at jeg er blevet endnu
mere overbevist om, at det er utrolig vigtigt at få renten
låst fast i 30 årige fastrente lån.
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Dyrlægen
Undervurderer vi haltheder
hos søerne?
Af dyrlæge Anja Kibsgaard, Ø-vet – tlf.: 2393
7474

Haltheder hos søer er den hyppigste årsag til aflivninger
og dermed også den primære årsag til sodødeligheden i
mange besætninger. Tit og ofte ser vi, at en halt so sættes i sygesti uden en konkret diagnose. Hævelse i klovregionen er eks. ikke nødvendigvis grundet en klovbyld,
men kan også skyldes mekanisk skade. Stilles der ikke
en konkret diagnose, kan der ikke etableres de fornødne forebyggende tiltag, og problemet fortsætter.
Haltheder kan opdeles i to kategorier:


Ikke-infektiøse



Infektiøse

De ikke-infektiøse årsager
Disse typer af haltheder kan have mange årsager – slåskampe, glat underlag, genetik og ernæring (ubalanceret
eller utilstrækkelig fodring).
Som eksempler kan nævnes:
Ledmus/osteochondrose, som er ændringer i ledbrusken. Denne lidelse kan medføre lettere halthed eller
søer, som springer på tre ben og søer, der sidder som
en hund. Lidelsen skyldes en kombination af miljø og
genetik. Høj tilvækst, uhensigtsmæssig fodersammensætning samt opstaldning på glat underlag er nogle af
de forhold, som kan bidrage til udvikling af osteochondrose.
Lammelse af bagparten, som typisk skyldes en fraktur i
bækkenregionen. Bagbenene forbliver delvist bøjet.
Dels er der en genetisk disponering, men der er også en
fodringsmæssig faktor i forhold til fosfor og vitamin D3.

tidlige aflivninger blandt unge søer. Den primære årsag
er manglende fokus på benstillingen hos polte og avlsdyr.
Klovproblemer. Den primære årsag til haltheder hos
søer. Her ses både afrevne biklove, overvækst af horn
og generel irritation i vævet omkring klovene. Fokus på
benstilling, gulve, ammoniakkoncentration og ikke
mindst klovbeskæring er nogle af de vigtige parametre i
de besætninger, hvor problemet er særlig udtalt.

Hyppige infektiøse årsager
Rødsyge. Findes i en akut og kronisk form. Ved den
akutte form ses ofte samtidig knuderosen, og den kan
behandles med penicillin. Den kroniske form kan derimod ikke behandles og opstår, hvis der ikke er taget
korrekt eller rettidig hånd om det akutte stadie.
Mycoplasma ledbetændelse. Soen bliver pludseligt halt
– ofte på flere ben. Behandling kan f.eks. foretages med
stoffer som lincomycin og tiamulin. Vaccination er ikke
mulig.
Generel ledbetændelse. Denne lidelse forårsages af
bakterier i miljøet. Bakterierne kommer ind i kroppen
gennem sår, og de bosætter sig i leddene, hvor de forårsager betændelse. Behandling kan foretages med
penicillin, men helbredelse er ofte vanskelig.

Konklusion
Vi har nu kort ridset de typiske årsager til haltheder op.
For at forebygge problemet er det yderst vigtigt, at
hvert enkelt dyr undersøges omhyggeligt, så snart haltheden erkendes. I Agrosoft kan afgangskoden "halthed"
med fordel opdeles yderligere, så I får et overblik over,
hvilken type halthed der oftest giver anledning til aflivning i lige præcis jeres besætning. Kun på denne måde
vil vi fremadrettet være i stand til at sænke den andel af
sodødeligheden, der skyldes haltheder.

Generelle brud. Her ses ofte højgradig halthed og ingen
effekt af behandlingen. Skyldes ofte rangkampe og glat
underlag.
Dårlig benstilling. Dette er en af hovedårsagerne til

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

