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Noteringen  
Noteringen for slagtesvin, søer og orner er uændret i den kommende uge. Smågri-
senoteringerne er ligeledes uændret. Både beregnet og puljenotering er uændret. 
 
 Danish Crown og Tican 

 
Slagtesvin 10,60 
Søer  7,50 
Orner  6,50 
Polte  
45-49,9 kg 

 7,60 

 7 kg 30 kg 
SPF beregnet 231 391 
Økologisk smågris  769 
UK-tillæg, DC 14 15 
UK-tillæg, Tican 15 17 
Antonius tillæg 21 42 

Vestjysk Pulje 225 440 
Nordjysk pulje konv. 224 440 
SPF pulje konv. 195 445 
SPF pulje –PRRS 240 470 
Porc-Ex pulje –PRRS  485 
Porc-Ex pulje–ren blå  500 
 Søer Små-

grise 
Slag-
te- 
svin 

Foderpriser 
Kr./FE 

1,73 2,35 1,75 

DB/gris  131 100 
0-pkt. 247 418 12,02 

 
Hæv dit foderforbrug! 
Her får du 3 af de mest dårlige undskyldninger for et højt foderforbrug. Kan du 
undgå dem? 
 
Nr. 1.: ”Fint foder fungerer ikke i vores foderanlæg” 
Der er nogle fabrikater af foderautomater som har problemer med brodannelse når 
foderet formales fint. Nye foderautomater vil ofte være betalt hjem i løbet af 1-2 
år. Siloer, hvor foderet hænger, skal løses enten med vibrator eller nye siloer. 
 
Nr. 2.: ”Jeg har lidt høj dødelighed pga. lav sundhedsstatus” 
En gris, som dør ved 60 kg, er spild af 70 FE. Derfor er der god grund til ikke at 
acceptere de mange døde, men arbejde med forebyggelse og behandling. Forebyg-
gelse er typisk, at staldene skal være ordentligt klargjort. Det gælder udtørring, 
inden grisene sættes ind, og at minimumsventilationen sænkes mest muligt ved 
opstart af grisene. Forebyggelse er også at foderblander, siloer, sneglerender m.m. 
skal være pinligt rene.  
 
Nr. 3.: ”Sygestier er spild af penge og tid” 
Der er desværre langt fra en sygesti som overholder loven, til en sygesti, som vir-
ker. Lejearealet skal være med en ”hule” og lukket ordentligt/tæt i siderne. Trem-
mer inde i hulen duer ikke. I overdækning monteres 2 varmelamper, som tændes 
til grise under 50 kg. Forsiden af lejet skal have den rigtige åbning fra gulvet op til 
overdækningen. En gris på 15 kg skal ikke være i en ”hule” med 70 cm åbning 
imellem forkanten og gulvet. Det er som at bo i et hus hvor fordøren altid står 



åben. Smågrisehulerne skal have en åbning på ca. 40 cm og slagtesvin en åbning 
på 50 cm.  
 
Der er yderligere 7 dårlige undskyldninger og uddybning af disse i Hyologisk i april 
side 36-39.  
 
Tre foderblandinger til søer 
Anvendelse af fasefodring til søer reducerer både foderpris, ammoniakfordampning 
og fosforoverskud og effekten har vist sig størst ved 3-fasefodring, hvor der også 
anvendes en speciel blanding i løbeafdelingen. Blandingen er en mellemting mellem 
en diegivningsblanding og en drægtighedsblanding. 
 
Etablering af nye soanlæg bør derfor i fremtiden tænke 3-fasefodring ind. Det giver 
en mere fleksibel fodring og en ekstra mulighed for at kunne regulere ammoniak- 
og fosforudledning. Gødningsværdien falder, men dog betydeligt mindre end bespa-
relsen på foderprisen. 
 
Ved at ændre fra én til 3 sofoderblandinger reduceres ammoniakfordampningen 
med 16-20 procent og fosforindhold i gødning reduceres med 10-11 procent. 
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Har du tænkt på? 
Foder på gulv i klimastalde er ikke rode- og beskæftigelsesmateriale, men foder på 
gulv til pattegrise i farestier er rode- og beskæftigelsesmateriale. 
 
Der kan fås energitilskud til at lægge gummimåtter ind i smågrisehjørnerne i fare-
stierne, når man hermed kan slukke tidligere for varmekilden i hulen.  
 
Lægemidlerne Noropen og Ethacilin indeholder det samme aktive stof i samme kon-
centration, men alligevel er der kun 4 døgns tilbageholdelsestid på grise sprøjtet 
med Ethacilin og 15 døgn på grise sprøjtet med Noropen.  
 
Medicin der forhandles i Danmark er godkendt af Sundhedsstyrelsen, og dokumen-
tationen for tilbageholdelsestiderne fremskaffes af firmaerne som ønsker at sælge 
produkterne. Det må anbefales at undlade medicinsk behandling af svin, hvis disse 
skal slagtes 1 eller 2 uger efter behandlingen. Tilbageholdelsestiderne skal respek-
teres, men der er ofte brug for længere tilbageholdelsestid. Især hvis dyret ikke er 
kommet sig helt. I så fald kan restkoncentrationer findes ophobet i nyrerne.  
 
Danish Crown opretholder 70 kg som undervægtsgrænse 
Herfra sendes en stort tak til de landmænd som har arbejdet for at opretholde 70 
kg som undervægtsgrænse. Beslutningen betyder, at det for de fleste vil være en 
fordel at opretholde deres nuværende omsætningssystemer og dermed opretholde 
deres produktionsomfang, eller udvide produktionen ved at øge den gennemsnitlige 
slagtevægt i forhold til 2013. Det er altså en beslutning uden tabere, og med man-
ge vindere. Har man under 80 kg gennemsnitlig afgangsvægt skal tilvæksten øges 
eller intervallet mellem indsættelse øges, så der bliver plads til at lave grisene tun-
gere. Tal med konsulenten om, hvilken løsning som er bedst i det enkelte tilfælde. 
 
Nye afregningsregler belønner den dygtige udvejer yderligere 
Som kompensation for at opretholde 70 kg som undervægtsgrænse har Danish 
Crown valgt at øge fradraget for at levere grise udenfor basis intervallet. Det bety-
der, at har man i dag 93 % i Basis, vil der efter 5. maj være ca. 2 kr. i ekstra 
vægtfradrag pr. gris. Det er ærgerligt, men det kan hentes hjem igen ved at være 
bedre til at ramme vægten. Værdiforskellen mellem 93 og 97 % i basis er efter 5. 
maj 3-4 kr./gris, og dermed i stand til at give en OK timeløn til vejning. 
 
 



Optimal slagtevægt er lidt lavere med nye vægtfradrag ved Danish Crown 
Når vægtfradragene øges bliver værdien af at lave grisene tunge mindre. Et regne-
eksempel med almindelige ”udvejningsevner” og generelt gennemsnitlig omkost-
ningsstruktur viser, at den optimale slagtevægt falder 2 kg med de nye fradrag, og 
nu er vægten på samme niveau som ved Tican. Inden slagtevægten sænkes skal I 
dog være opmærksom på, at den optimale slagtevægt falder fra 89 til 87 kg. Det er 
derfor ikke mange, som har så høj slagtevægt, at det vil være aktuelt med en ge-
nerel sænkning af slagtevægten. Desto bedre man er til at udveje desto højere 
slagtevægt kan man sigte efter. Øgning af intervallet mellem indsættelserne for at 
øge slagtevægten vil kun sjældent være en fordel, og da kun hvis man ikke kan 
komme over 80 kg med den eksisterende omsætning. Har man begrænsninger i 
dyreenheder vil en slagtevægt på 80-84 kg ofte være lige så godt som 87 kg. 
 
ERFA udenlandske - grise i vækst  
ERFA gruppe startes for erfarne udenlandske medarbejdere i smågrise- og slagte-
svinebesætninger. Har du en medarbejder der vil være med i en erfagruppe i Midt- 
og Vestjylland hører vi gerne om det. Målet med gruppen er at give sparring og 
motivation til de medarbejdere, som har arbejdet mindst et par år med svinepro-
duktion. Sproget vil være engelsk på erfamødet og er med besøg (på skift) hos del-
tagerne i gruppen. Kontakt Marianne Christiansen, mail: mac@srdk.dk eller 
29496850.  
 
Aktiviteter 
Møde om mælkeanlæg.  
Tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 9.00-15.00 Pris 795 kr. 
 
VSP seminar om smittebeskyttelse – Hold sundheden oppe og sygdommene ude! 
Tirsdag den 27. maj 2014 kl. 13.00-16.30. Mødet er gratis 
 
Se mere på vores hjemmeside www.srdk.dk 


