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Svineproduktion
SVINEexpressen ændrer form og indhold
Af Jan Rodenberg, direktør, SvineRådgivningen, tlf.: 9642 4604
og
Bjarke Poulsen, Udviklingsdirektør,
Jysk Landbrugsrådgivning, tlf.: 7660
2380

Efter 7 år med SVINEexpressen i sin velkendte 4-siders papiropsætning, ændrer vi nu koncept fra abonnement til gratis
udgave i E-mail version.
Produktionen af SVINEexpressen foregår fortsat i et samarbejde mellem Jysk Landbrugsrådgivning og SvineRådgivningen i Herning.
Vi vil gerne nå ud til nogle flere, og vi vil gerne gøre den endnu mere aktuel. Da vi dropper abonnementet, skal vi også
skære i vore omkostninger, hvorfor vi reducerer fra de nuværende 25 numre til fremover 12 årlige numre. Indholdet reduceres til 1-2 sider, hvilket betyder at bagsiden med dyrlægen udgår, ligesom input fra Finans- & Råvarer konsulenterne
gør det.

I stedet kommer fokus 100 % på svinerådgivning samt aktiviteter, kurser og arrangementer aktuelt for svineproducenten. De svinefaglige indlæg vil primært komme fra SvineRådgivningen, mens andre mere generelle økonomiske eller
miljømæssige input også kan komme fra Jysk Landbrugsrådgivning.

Strategi for indkøb af mineralske foderblandinger
Af rådgiver Preben Rasmussen, SvineRådgivningen, tlf.: 9642 4615
Ligesom når der handles færdigfoder, er der også ved køb af mineralblandinger penge at hente ved at
udnytte konkurrencen mellem firmaer. Der er dog en del forhold, som kan gøre det vanskeligt at
sammenligne tilbuddene. Derfor bør man lade sin foderrådgiver forestå optimeringen af blandingerne og
derefter sende mineralblandingerne i udbud hos firmaerne, som så får fuldstændigt enslydende materiale
at give tilbud ud fra.
I løbet af de senere år har vi set en skarp konkurrence firmaerne imellem, hvor prisforskellene mellem tilbuddene i en
del licitationer kun har været få tusinde kroner. I en del tilfælde, hvor den nuværende leverandør har givet et tilbud om
at forlænge kontrakten, har vi dog oplevet, at avancen i samme omgang får et pænt nøk opad i størrelsesordenen 20 –
70 kr. pr. hkg. Få derfor som minimum din rådgiver til at lave et pristjek for at fastslå, om avancen er rigtig. Et pristjek vil
også være relevant, hvis mineralblandingen er blevet ændret i perioden som følge af en ændring i blandingssammensætningen.

Bliver 80 % af dine søer løbet 3. gang?
Af rådgiver Michael Frederiksen, SvineRådgivningen, tlf.: 9642 4618

Fokus på større overlevelse på de unge søer (1.-3. læg) i besætningen er aktuel for alle soholdere, om de er
hjemmeavlede eller indkøbere. Mange søer i de danske sostalde farer ikke 3 gange - vi ser, at op til 35-40 %
af de udsatte søer ligger mellem 1 og 3. læg. Dog med stor spredning mellem besætningerne.
Et for stort tab i de første læg giver en øget omkostning til introduktion af nye polte i staldene samt for lav
kuldstørrelse pr. årsso, da en for stor del af søerne ikke har ydet i deres livs optimum. Omkostningen til at introducere
en polt inden den er løbet, er tynget af indkøbspris, opstaldning, foderomkostninger, vaccineomkostninger og andel af
indkøbte polte, der ikke farer.
Det har længe været sodødeligheden, som har haft fokus. Ved at se på andelen af søer, som er løbet 3. gang, får vi også
"fat" i de søer, som man er nødsaget til at slagte. De besætninger, som har mere end 30 % udsatte inden 3. løbning, bør
få gennemgået hele dyreflowet og få rådgivning til at få iværksat handling, så nogle af de uhensigtsmæssige oplevelser,
som søerne udsættes for, bliver minimeret eller forhåbentlig elimineret. Beregninger viser, der er et økonomisk potentiale på 127 kr./so for hver 5 % flere søer, som er løbet 3. gang.
Den lokale svinerådgivning laver i samarbejde med SEGES et projekt med henblik på at øge overlevelsen af de unge søer
i sostaldene og ad den vej reducere udskiftningsomkostningen pr so. Redskaberne til at øge overlevelsen på de unge
søer er på rådgivningskontorerne.
Så har du mere end 20 % af søerne, som ikke er løbet 3. gang, er der penge at tjene.
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