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Noteringen
Noteringen for slagtesvin, søer og orner er uændret i den kommende uge. Beregnet
smågrisenotering falder 1 kr./stk. på grund af lille stigning i foderpriser. De fleste
puljenoteringer på 30 kg’s smågrise stiger 10-15 kr. pr. stk.
Danish Crown og Tican
Slagtesvin
Søer
Orner
Polte
45-49,9 kg
SPF beregnet
Økologisk smågris
UK-tillæg, DC
UK-tillæg, Tican
Antonius tillæg

10,40
7,50
6,50
7,40
7 kg
225
14
15
21

30 kg
382
762
15
17
42

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.

225
225
195
240

1,73

2,35

440
440
445
470
475
490
Slagtesvin
1,75

247

127
417

96
12,01

Smågrise

Begræns staldlugten
En afprøvning af 10 procent punktudsugning i 3 slagtesvinestalde viser at det er
muligt at samle godt halvdelen af den samlede ammoniakudskillelse, samt knap
halvdelen af den samlede lugtudskillelse ved at lede de første 10 procent af staldens samlede ventilationsluft ud via punktudsugning. Ved punktudsugning samles
en stor del af staldens ammoniak og lugt i en begrænset del af staldens ventilationsluft, som suges ud under dyrenes lejeareal. Hvis dette princip godkendes i myndighedsbehandlingen kan man nøjes med at tilkoble en luftrenser på 10 procent af
staldens samlede ventilationskapacitet for at reducere halvdelen af luftforureningen, som kommer ud gennem skorstene. Langs ydervæggene føres et udsugningsrør ned under spalteniveau, og herfra ledes luften op på loftet, hvor luftrenseren
står.
Galtes slagtevægt
Mange ønsker at slagtevægten på galte er 1-2 kg lavere end sogrise. I praksis viser
det sig at galtene reelt har en højere slagtevægt end sogrise fordi man bliver snydt
af deres høje tilvækst. Dermed trækker de mere ned i kødprocent og op i foderforbrug end nødvendigt. Kontroller galtenes reelle slagtevægt ved hjælp af slagteriernes statistikker. Når man kigger grisene ud 3-5 dage før slagtning skal galtene veje
ca. 4 kg mindre end sogrisene for at opnå en slagtevægt 1-2 kg lavere end sogrise.
Udkigges eller vejes grisene 8-10 dage før levering skal galtene veje omkring 8 kg
mindre end sogrisene.
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Svage smågrise
Når gulvvarmen slukkes i smågrisestalden bør grisene sorteres og de mindste samles i en sti med læbræt og overdækning med ekstra gardin, eller med ekstra afskærmning, så halvdelen af åbningsarealet bliver dækket. Små grise har behov for
en temperatur der er 3-4 grader højere i forhold til større grise. Det gælder også i
slagtesvinestien, så gør en indsats for de små ved at give dem varme.
Kilde Svin marts 2014
Snavsede søer
Hvornår har du sidst vasket dine søer? Kunne man spørge sig, og de fleste siger
sikkert – ”aldrig”. I henhold til både dansk og EU lovgivning skal drægtige søer og
gylte gøres rene, når de anbringes i farestien. Inspireret af erfaringer fra Holland er
flere landmænd også begyndt at praktisere det i Danmark. Når pattegrisene skal til
yveret første gang er det erfaringen at der er færre diarre problemer, hvis soen er
ren. På samme måde er det vigtigt der ikke ligger en møgklat bag soen, når hun
føder grisene. I praksis er der nogle som spuler søerne, når de går fra drægtighedsstald til farestald. Enkelte vasker søerne i farestien, men det er bedst at bringe
en ren so ind i farestien.
Beundring af lavt dansk antibiotikaforbrug
Udenlandske journalister besøger for tiden Danske svinestalde for at fortælle, at
danskerne er blandt de bedste til at administrere og mindske antibiotikaforbrug.
Den canadiske videnskabsjournalist Margaret Munro, som for tiden er i landet, udtrykker at Danmark er flere årtier foran Canada med hensyn til at reducere antibiotikaforbruget. I Canada og USA har man slet ikke overblik over forbruget. Her kan
landmænd bestille antibiotika uden papirer så længe de bare bruger det på deres
egen gård. De kan også frit importere det.
I Canada er det stadig tilladt at bruge væksthormoner til dyrene og dyrlægerne tjener penge på at udskrive antibiotika. Margaret Munro fremhæver at det er gavnligt
for fødevaresikkerheden i Danmark når begge dele er ulovligt i Danmark.
I USA har industrien ofte stor succes med at fremhæve, at det skader fødevareerhvervet, hvis man regulerer for meget. Det kan blive for restriktivt og i sidste ende
være med til at hæve prisen på fødevarer.
Også tyske journalister har fået øje på at vi i Danmark er bedre til at regulere brugen af antibiotika. Det tyske magasin ”Der Spiegel” bragte i efteråret en artikel under overskriften ”Danmark viser vejen til sundere grisefarme”. I tyskland kan man
slet ikke på samme måde som i Danmark opgøre antibiotikaforbrug på dyrearter
eller på ejendomsniveau.
Foderpriser, DB-Tjek
Færdigfoder
Sofoder
FEso
Smågrisefoder
Slagtesvinefoder
kr./FEsv

1,84 kr. pr.
2,50 kr./FEsv
1,83

Hjemmeblandere
1,69 kr. pr. FEso
2,27 kr. pr. FEsv
1,67 kr. pr. FEsv

Strømforbrug

1,10 kr./100
kg
Arbejdsforbrug 2,10 kr./100 kg
Vedligehold
1,10 kr./100 kg
I alt
4,30 kr./100 kg
Korrigeret pris = + 4 øre/FEso.
Hertil skal lægges omkostninger til kornlager og investering i male-/blandeanlæg.
Optimal slagtevægt
De nye vægtgrænser ved Tican er 70-92 kg og ved Danish Crown pt. 70-94 kg.
Nedennævnte viser et beregningseksempel hvor der er 21 kr. mere pr. gris at tjene, hvis der er plads til at lave grisen 6,1 kg tungere ved slagtning.
Hvis miljøtilladelsen begrænser mulighederne, skal de ikke veje over 83 kg slagtet
vægt.
Beregningseksempel slagtevægt Tican
Levendevægt
103,4
Slagtevægt, kg
78,9
Kødprocent
61,2
Udbytte, kr.
977
DB pr. gris, kr.
142
Merudbytte, kr.
DB pr. dyreenhed
4.834

108,8
83,0
60,8
1.025
159
17
4.971

111,4
85,0
60,6
1.044
163
21
4.888

