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Ny norm til diegivende søer – hvad
har vi lært?
Af: Jens Korneliussen, SvineRådgivningen
Den store stigning, vi har set i normerne til
diegivende søer, skyldes den kraftige stigning i ydelsen på søerne og at det reelt er
en noget anderledes so, vi har i dag end for
10 år siden. Der er forskel i det optimale
indhold af protein og lysin, og forskellen ligger i om målet
er kuldtilvækst, minimalt vægttab eller optimal rygspæktykkelse. Ser man både på den øgede kuldtilvækst og det
reducerede foderforbrug er der en merindtjening på 53,80
kr. pr. kuld, når man tager højde for den øgede foderpris og
her er værdien af kuldtilvækst lavt sat! Det kan derfor godt
betale sig.
Der blev i SvineRådgivningen tyvstartet for knap 2 år siden
med de første besætninger, hvor man hævede proteinindholdet i foderet, men dog ikke var helt så højt oppe i aminosyrer. Tilbagemeldingerne fra besætningerne, som er i
gang med 2 fasefodring, er positive.

Det skal bemærkes, at det ikke kun er proteinindholdet, som ligger til grund for de gode resultater, men at den øgede
mængde af fibre i foder til søer, også skal have en del af æren. Fibre giver energi til faringen og sikrer en god start på
råmælksproduktionen. Men som vi sagde tilbage i 80’erne – husk den gode vandforsyning, da den stadig er alfa omega.
Bør vi også begynde at kikke på blandingen til drægtige søer? Hvis der de sidste uger af drægtigheden kan fodres, så
antallet af dødfødte kan reduceres, er det værd også at være på forkant her. Samarbejdet omkring udvikling af nye metoder er vigtigt og det kan måske være en idé at afprøve 2 blandinger i drægtighedsstalden og se om der er en effekt på
dødeligheden. Vi søger altid besætninger, der er villige til at arbejde med udviklingen af nye metoder i praksis.

Fødevarestyrelsens kontrolkampagne
Af: Lone Danholt, SvineRådgivningen
Fødevarestyrelsen kører fra 1. marts til 30. juni kontrolkampagne med fokus på, hvordan syge og tilskadekomne dyr bliver håndteret i besætningen.
Der bliver udvalgt 100 slagtesvinebesætninger, der vil få uanmeldt besøg af Fødevarestyrelsens kontrolenhed. Fokus vil være på, om syge dyr i besætningen bliver opdaget i tide, og hvordan de bliver håndteret - herunder om de er sat i sygesti, om sygestien er indrettet og brugt korrekt, om dyrlægens anvisninger følges, om der er korrekte medicinoptegnelser og registreringer af døde dyr.

Vær især opmærksom på brok, prolaps og halebid!
Sygestier skal generelt indrettes og anvendes korrekt - men man bør være særligt opmærksom på underlaget, hvor
mindst to tredjedele af dyrenes minimumsareal skal være blødt. Det bløde underlag i sygestien kan udgøres af en blød
og eftergivelig gummimåtte og/eller tilstrækkeligt strøelse. Underlaget skal vurderes i forhold til det enkelte dyr i sygestien - f.eks. når der er dyr med navlebrok, er det afgørende, at de er i sygesti med tilstrækkeligt blødt underlag, så der
ikke opstår sår på brokposen.
Dyr med prolaps skal isoleres i sygesti. Grisen skal behandles med smertestillende medicin og vurderes dagligt for, om
det er forsvarligt fortsat at lade den leve. Er der ikke sket en væsentlig bedring i løbet af den første uge, skal grisen aflives.
Hvis man oplever halebid i sin besætning, skal man finde og fjerne den eller de grise, der bider haler. Man skal behandle
og evt. indsætte grisene med halebid i sygesti, og finde de fejl i nærmiljøet, der kan være årsag til halebid. Det kan f.eks.
være forkert klima i stien, fodringsfejl eller utilstrækkeligt beskæftigelses- og rodemateriale, der er årsag til, at grisene
begynder at bide i haler.

Dyrlægens anvisninger og medicinoptegnelser
Fødevarestyrelsen vil have fokus på om dyrlægens anvisninger generelt følges, om der er korrekte medicinoptegnelser
på den ordinerede medicin, og om døde dyr er noteret i registreringsskema. Det skal fremgå af medicinoptegnelserne,
hvilken dato behandlingen starter/slutter, hvilke og hvor mange dyr der er behandlet, årsagen til behandlingen, hvilket
lægemiddel der er brugt, og hvilken dosering og tildelingsmetode der er brugt.
Har du spørgsmål vedrørende lovgivning inden for svineproduktion, er SvineRådgivningen klar til at hjælpe dig i forskellige situationer for at sikre at lovgivningen overholdes.

Nyt fra kontoret
Lone Danholt går på barsel fra den 8. april. Pia Sørensen overtager Lones foderopgaver og Leif Vestergaard hendes plads
på TestGris holdet samt Lones ERFA-gruppe.

SVINEexpressen

Bliv ny leverandør til Friland A/S
Friland A/S og den lokale DLBR rådgivning inviterer til info møder om
fordelene ved at være leverandør af frilands- og økologiske grise.
Kom og hør om:
•
•
•
•

Tilskud på 1.000 kr. pr økologisk so
Finansiering af søer og smågrise
Afregning og tillæg til slagtesvin og søer
Produktionsrådgivning og meget mere…

Onsdag d. 30. marts kl 12-15 start med frokost, Landbonord, Brønderslev
Tirsdag d. 12. april kl 10-12 + frokost, Gefion, Sorø
Tirsdag d. 19. april kl 10-12 + frokost, Svinerådgivningen, Herning
Tirsdag d. 19. april kl 18-20 start med aftensmad, LMO, Søften
Torsdag d. 28. april kl 10-15 start med bedriftsbesøg hos
frilandsproducent Bo Bejer, Krusåvej 11, 6240 Løgumkloster.
Herefter frokost og møde hos Syddansk Svinerådgivning i Vojens.

For yderligere info kontakt Henriette Guldager tlf. 8919 2348
eller se på www.friland.dk. Deltagelse er gratis.
Tilmelding på tlf 8919 2763 eller inan@friland.dk tre dage før.

