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Noteringen
Noteringen for slagtesvin, søer og orner stiger 20 øre/kg i den kommende uge.
Beregnet smågrisenotering stiger 9 kr./stk. ved 30 kg. De fleste puljenoteringer på
smågrise stiger 15-20 kr. pr. stk. ved 30 kg.
Danish Crown og Tican
Slagtesvin
Søer
Orner
Polte
45-49,9 kg
SPF beregnet
Økologisk smågris
UK-tillæg
Antonius tillæg

10,40
7,50
6,50
7,40
7 kg
228
15
18

30 kg
384
745
17
39

Vestjysk 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.

220
199
195
240

1,71

2,29

425
405
420
445
460
470
SlagteSvin
1,72

246

129
414

97
11,88

Smågrise

Aktuelle tilskudsordninger- i korte træk
Tilskud til etablering af løsdrift i farestalde
Forventet ansøgningsperiode: 4. maj – 7. juni 2014
Tilskud til investering
Min. 300.000 kr. i tilskudsberettigede udgifter
Tilskud maks. 7.000 kr./sti
Forventede, typiske tilskudsemner: vandsystem, ventilation, inventar, fodringssystem/krybber, inkl. elarbejde, rådgivning, gulvprofil.
Miljøteknologi-ordningen
Forventet ansøgningsperiode: 4. august – 3. september 2014
Tilskud til investering
Min. 300.000 kr. - 500.000 kr. i tilskudsberettigede udgifter
Forventede, typiske tilskudsemner: vandsystem, ventilation, luftrensning, fasefodringssystem ved søer, smågrise og sl.svin, krybber, inkl. elarbejde, LED-lys og lignende som giver elbesparelse, rådgivning, højtrykskøling, delvis VVS-arbejde.
Energibesparelsen kan sælges
Energisparetilskud
Tilskud til investering i udstyr, som sparer energi, sammenlignet med forbruget til
den nuværende løsning.
Typiske energispareinvesteringer: Ventilationsanlæg, Belysning, Cirkulationspumper, Isolering af varmerør, Kedel- & varmeforsyningsanlæg med større nytte virkning end dagens anlæg.

Også muligheder for at opnå energisparetilskud ved etablering af nye bygninger –
forhør !
Tilskuddets størrelse: Den årlige energibesparelse ved et givent projekt kan sælges.
VE-proces
Ansøgningsperiode: løbende (indtil videre)
Konvertering af anlæg fra fossile brændsler til vedvarende energi, eks. biomasse,
varmepumper, solfangere, solceller, vindmøller og biogas.
Typisk tilskudsforløb: udsætning af oliefyr eller gasfyr og indsættelse af pillefyr,
flisfyr, halmfyr eller varmepumpe.
Overvejer du eller er i gang med et investeringsprojekt, så kontakt din rådgiver og
bliv skrevet på listen, så du er klar når ordningerne bliver endeligt vedtaget.
Lean på bedriften
Lean betyder ”trimmet” og handler om at skabe mere værdi med færre eller samme ressourcer.
Lean er for de svineproducenter, som kan og vil tage ledelsen, og som også ønsker
struktur i hverdagen. Grundtanken er at involvere medarbejderne, så de tager ansvar for deres arbejde og engagerer sig helhjertet i at skabe forbedringer. Det
handler således om at engagere medarbejderen i at skabe løbende forbedringer, se
spild i produktionen, skabe mere værdi for kunderne og mere indtjening til virksomheden. Med Lean sætter man arbejdet i system, f.eks. ved at skabe synligt
overblik over de daglige opgaver og sætte vedligehold, forslag til forbedringer, mål
og handlingsplaner i system.
Lean består af en række værktøjer, som kan tages i brug et ad gangen. Men Lean
er også en måde at tænke på, og tankegangen kommer efterhånden som flere
værktøjer bliver en naturlig del af arbejdsdagen. Udbyttet ved at bruge værktøjerne vil fremstå, så snart de tages i brug.
Lean-værktøjerne er
· Weekplanner- hvem er der hvornår/laver hvad/har tid til ad hoc opgaver/
hvilke ad hoc opgaver er der mv.
· Tavlemøder – kort og effektivt ugentligt møde med fokus på forbedringer,
gode oplevelser, mål og handlingsplaner.
· 5S – et system som bringer orden i tingene.

Har du lyst til at vide mere om Lean holder vi kursus i Landbonord d. 1. maj 2014.
Se mere på hjemmesiden www.landbonord.dk
Stald tip fra Holland
Lars Winther er netop hjemvendt fra en tur med en Erfagruppe til Holland. På et af
besætningsbesøgene så gruppen dette tip. En colaflaske med rottegift sat fast i
loftsbeklædningen i staldens mellemgang. På den måde kunne de hele tiden følge
med I om der var gift til rådighed på loftet, og holde bestanden af gnavere nede.

Gulkort – medicinforbrug
I sidste uge fortalte vi at grænsen bliver nedsat fra 1. november 2014 med baggrund i forbruget de foregående 9 måneder, men også beregningen er ændret.
For nogle antibiotika betyder de nye beregninger, at en behandling nu tæller dobbelt sammenlignet med tidligere for det samme lægemiddel. Det betyder, at en behandling af f.eks. en gris mod diarre i 5 dage, som tidligere gav 5 ADD nu vil tælle
med 10 ADD, selvom der er brugt præcist den samme mængde medicin ude i stalden.
De lægemidler, der specielt er berørte, indeholder de aktive stoffer tiamulin og
doxycyclin, som bruges i stor udstrækning til behandling af bl.a. diarre via vandet
hos smågrise og slagtesvin. Ændringerne gælder blandt andet lægemidlerne Denagard, Tiamvet, Vetmulin, Ladoxyn, Powdox og Supradox.

