SvinerådgivningDanmark
SvineInfo
Uge 5

31. januar 2014

Noteringen
Noteringen for slagtesvin er uændret søer og orner stiger 30 øre/kg i kommende
uge. Beregnet smågrisenotering er uændret. De fleste puljenoteringer på smågrise
er uændret.
Danish Crown og Tican
Slagtesvin
Søer
Orner
Polte
45-49,9 kg
SPF beregnet
Økologisk smågris
UK-tillæg
Antonius tillæg

10,70
7,80
6,80
7,70
7 kg
234
15
18

30 kg
393
705
17
39

Midt-Vest Pulje
Nordjysk pulje konv.
SPF pulje konv.
SPF pulje –PRRS
Porc-Ex pulje –PRRS
Porc-Ex pulje–ren blå
Søer

Foderpriser
Kr./FE
DB/gris
0-pkt.

230
224
225
265

1,74

2,30

430
430
430
470
490
500
SlagteSvin
1,74

247

136
416

104
11,96

Smågrise

Videncenter for svineproduktion
Det er i denne uge kommet frem, at der er konstateret alvorlige fejl i håndteringen
af tilskud fra EU´s Landdistriktsprogram i perioden 2007-2013. Pengene er gået til
projekter i VSP under L&F. En sag som i tirsdags kostede VSP-direktør Nicolai Nørgaard jobbet og en række afdelingschefer en advarsel, foruden der tilbagebetales et
større millionbeløb. Onsdag valgte den mangeårige formand for VSP Lindhart B.
Nielsen så at stoppe som formand, han afløses af Erik Larsen, der er svineproducent ved Dalmose på Vestsjælland.
Vi er rigtig ærgerlige over at miste to gode samarbejdspartnere, der gennem årene
har gjort en kæmpe indsats for dansk svineproduktion.
Vi følger sagen nøje, samt hvilke konsekvenser det evt. vil få for igangværende
projekter gennem VSP.
Årsmøde i SvinerådgivningDanmark
Vær selv med til at skabe lys for enden af tunnelen
SvinerådgivningDanmark inviterede til årsmøder i både Brønderslev og Aulum onsdag den 29. januar og der deltog i alt 400 nordjyske og midtjyske landmænd. Undervejs på møderne fik de fremmødte landmænd præsenteret et væld af faglige
indlæg. Indlæggene gav inspiration til, hvordan man hver især kan gøre en forskel
på sin bedrift, som fremadrettet kan være med til at forbedre resultaterne i en
branche, der ikke altid kan se meget lys for enden af tunnellen. Derfor fik alle deltagerne også en lommelygte som symbol på, at man selv skal gøre et stykke arbejde for at skabe lyset for enden af tunnellen.

Årets svineproducenter
På årsmødet blev årets producenter kåret. I Nord gik prisen for årets soholder til
St. Vognsbæk, årets slagtesvineproducent blev Erik Gade fra Saltum, mens årets
FRATS-producent blev Verner Nielsen fra Løkken.
I Syd blev prisen for årets soholder overrakt til Engholm I/S ved Anders Nykjær fra
Struer, mens årets slagtesvineproducent blev Kristian Høj Hansen fra Nørre Nebel.
På sporet af høfligheden
Som afrunding på dagens årsmøder holdt journalist Thomas Skov et underholdende
og tankevækkende indlæg under overskriften: ”Undskyld, hvor er høfligheden”. Her
lagde han vægt på, at man med en smule høflighed i hverdagen kan skabe mere
glæde på sin vej. Han har gennem tilblivelsen af tv-programmet ”Høflighed på 100
dage” gennemført nogle eksperimenter, der blandt andet har vist ham, at man får
meget mere høflighed igen, hvis man selv er høflig. Så opfordringen ”Smil til verden, så smiler den igen” blev afslutningen på en inspirerende dag.
Ad libitum fodring af polte
På årsmøderne i denne uge var et af de faglige indlæg om ad libitum fodring af polte fra 30 kg til løbning. I mange besætninger er den eneste mulighed at fodre poltene ad libitum ved foderautomater eller foderkasser. Dette betyder, at der er stor
risiko for at dyrene vokser for hurtigt, da valget af blanding også tit ligner en slagtesvineblanding. I en besætning i det nordjyske bliver det afprøvet at tildele poltene, det der ligner en drægtighedsblanding. Blandingen har et højt indhold af havre,
roepiller samt byg, hvilket giver en god mæthedsfølelse hos dyrene. Blandingen
ligger lavt i protein samt energi, hvilket er med til at holde væksten nede. Erfaringerne indtil nu er, at det er lettere at styre poltenes huld og tilvæksten er reduceret
væsentligt. Resultatet er, at antallet af totalfødte grise og fravænningsresultaterne
ved 1. lægs søerne er uforandrede i forhold til tidligere. Der er stadig en usikkerhed, da antal faringer endnu er begrænset. Men vigtigst af alt: Det er ikke gået
galt! Har du spørgsmål eller lyst til selv at ændre foderstrategi ved dine polte så
kontakt Fodergruppen i SRDanmark.
Nye ansigter i SvinerådgivningDanmark
Pr. 1/2 2014 starter 3 nye konsulenter i SvinerådgivningDanmark.
Konsulent Preben Høj starter på kontoret i Brønderslev. Arbejdsopgaverne vil primært være strategi og bygningsrådgivning og vi er glade for at kunne styrke vores
rådgivning, indenfor dette felt med ansættelsen af Preben. Preben kommer fra en
stilling hos Svend Aage Christiansen A/S og tilknyttes teamet ledelse & strategi.
Preben Rohde Rasmussen er ligeledes ansat med base i Brønderslev og med start
1. februar 2014. Preben er uddannet jordbrugsteknolog og kommer fra en stilling
som afdelingsleder på Sandager Skovgaard Opformering. Preben skal hovedsagligt
arbejde med grise i vækst og tilknyttes foderteamet.
Louise Christine Oxholm er ansat med base på Herning kontoret og med start 1.
februar. Louise blev uddannet agronom i sommeren 2012 og har siden arbejdet hos
VSP i afdelingen for stalde og miljø. Louises arbejdsområder bliver produktionsrådgivning sohold og hun tilknyttes ligeledes foderteamet.
Vi håber, I vil tage godt imod dem og glæder os til den nye styrkelse af holdet.
Farvel til
Konsulent Rikke Lassen Jensen, der har været tilknyttet kontoret i Herning, - er pr.
1/1 2014 blevet ansat som konsulent ved DC´s ejerservice. Vi ønsker god vind i det
nye job. Niels Ove Nielsen overtager Rikkes foderkunder og Bjarne Knudsen, Marianne Christiansen og Preben Rohde overtager slagtesvinerådgivningen.
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