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Noteringen
Noteringen for slagtesvin, søer og orner samt beregnet smågrisenotering er uændret i næste uge. Puljenoteringer falder 10-20 kr./stk.
Danish Crown og Tican
Slagtesvin
Søer
Orner
Polte
45-49,9 kg
SPF beregnet
Økologisk smågris
UK-tillæg
Antonius tillæg

11,90
9,00
8,00
8,90
7 kg
267
15
24

30 kg
445
781
17
40

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.

214
210
260

1,67

2,34

410
390
430
435
460
SlagteSvin
1,71

243

191
413

157
11,85

Smågrise

Faldet i puljepriser betyder nu, at ved de fleste omsættere er den markedsbestemte
puljepris nu under den beregnede notering på 30 kg’s smågrise. Basisprisen er
f.eks. 436 kr. for en konventionel smågris i Danmark i beregnet notering, og markedsprisen ved +PRRS er 390 kr., og er den fri for PRRS er eksportværdien højere
og nu 430 kr.
PRRS
Der er lavet et skøn over omkostningerne til PRRS på nationalt plan, og man mener, at det koster mellem 69-177 kr. pr. årsso, mellem 1-4 kr. pr. smågris og mellem 3-10 kr. pr. slagtesvin. Værdien af PRRS smågrise kommer tydeligt frem, når
man eksporterer smågrise. Ca. 35 procent af søerne har PRRS, og skønnet for hvad
det koster på landsplan varierer fra 47 mio. kr. til 325 mio. kr. årligt.
Salmonella
Der findes over 2.400 forskellige typer salmonella, og det er sjældent. at den er
sygdomsårsag hos svin i Danmark. Det giver en vandig, ofte karry gul diarre ved
udbrud ved slagtesvin, og ved smågrisene ses det som betændelse i tyktarmen.
Der er pt. en stigning i sygdomstilfælde med salmonellabakterier, og det ses overvejende 1-3 uger efter fravænning. Hvis dyrenes immunforsvar er svækket, f.eks.
pga. PRRS eller svineinfluenza optræder salmonella lettere.
En af salmonellatyperne (salmonella cholerasuis) giver blodforgiftning, hvor de andre salmonellatyper kun giver diarre. Cholerasuis er igen påvist i Danmark, hvor vi i
flere årtier har været fri for denne. Undersøgelse i den nyligt angrebne besætning
har vist, at smitten måske havde været til stede i op til 2 år, men ingen ved hvordan smitten er kommet ind til grisene.

Landmænd opfordres til at være meget opmærksomme på smittebeskyttelse. Sygdommene afrikansk svinepest og klassisk svinepest findes i Rusland tæt på den
polske grænse. Kommer der lastbiler på gården som har været i udlandet, skal man
altid efterspørge vaskecertifikat.
Smittebeskyttelsesregler
1. Normalt 24 timers karantæne fra den danske grænse krydses til man må gå
ind i besætningsområdet. Kommer man fra et lavrisiko område er karantænetiden 12 timer
2. Inden adgang til besætningsområde skal der skiftes tøj og sko, og man skal
have været i bad
3. Fødevarer, jagttrofæer og levende dyr medtaget fra udlandet må ikke være i
besætningsområdet. Der er dog en undtagelse, som går på at ved ankomst
fra udlandet uden, at der har været kontakt med klovbærende dyr, er der ingen karantæne, såfremt der er et indgående kendskab til personerne. Husk
at alt værktøj skal rengøres og desinficeres, inden det kommer ind i stalden,
og alle personer der kommer fra udlandet skal registreres i stalden og med
underskrift bekræfte, at de har opfyldt reglerne.
Nye forsøg
VSP planlægger nye forsøg vedrørende Altresyn til polte, og man ønsker at afklare
den produktionsøkonomiske gevinst. Altresyn er et præparat man giver poltene i
munden, og det synkroniserer brunsten. Ved holddrift er det svært at sikre det ønskede antal polte kommer i brunst på en given løbedag, og løsningen har i nogle
besætninger vist sig at være anvendelsen af Altresyn.
Endvidere planlægges en vurdering af æde- og insemineringsbokse til løsgående
søer i løbeafdelingen. Vurderingen skal især lægge vægt på søernes sikkerhed og
arbejdsforhold for personalet. VSP forventer, at der fra 1. januar 2015 bliver et lovkrav om, at man etablerer løsgående søer i løbeafdelinger, og at dette vil gælde for
alle besætninger fra 2035. I dag lever besætninger med UK grise op til dette.
Endvidere er der givet bevilling til at undersøge økologisk hangriseproduktion. Der
har tidligere været iagttagelser, som tyder på at cikorie, jordskokker, roepiller og
kokoskager giver færre lugtende hangrise. Blandt andet har et forsøg hvor hangrisene fik jordskokker, som de selv gravede op af jorden, vist at det kunne reducere
skatol indholdet. Der er langt større frasortering af lugten af hangrise ved økologisk
produktion i forhold til konventionel indendørs produktion.
Dyrlægekontrol
Fødevarestyrelsen har oplyst, at i oktober/november måned gennemføres kontrolbesøg hos 20 udvalgte svinedyrlæger. Under kontrollen vil der ske en dokumentgennemgang af ordinationsgrundlag og rapporter. Om nødvendigt kan der suppleres med kontrolbesøg i dyrlægernes tilknyttede besætninger.
PRRS vaccination af orner
Hidtil er orner blevet vaccineret med en dræbt og en levende PRRS vaccine ved ankomst til isolationsstalde. Det ændres nu til en levende vaccine mod europæisk
PRRS og en levende vaccine mod amerikansk PRRS. Levende vacciner giver erfaringsmæssigt en bedre beskyttelse.

Opsæt mål
Hvis alle medarbejdere vedtager fælles mål i besætningen, er der også en fælles
forståelse for, hvad der skal gøres for at forbedre resultaterne, og hvem der har
ansvaret for opgaverne. Sæt f.eks. mål om at nedbringe foderforbruget og lav så
handlingsplaner om hvordan det skal opnås. Ved smågrise bruges måske for meget
fravænningsfoder, og det kan være en ide at give ekstra vand til smågrisene efter
fravænning. Alle skal være med til at lave en korrekt foderopgørelse, for herved at
vise at der bliver gjort, som der er aftalt. Driftslederen kan hver måned vise hvor
meget fravænningsfoder, der bliver indkøbt, og når ejeren eller driftslederen jævnligt følger op på hverdagens hændelser, så ved den enkelte medarbejder også netop, at hans eller hendes arbejde er en vigtig brik i den samlede produktion.

