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Noteringen
Noteringen for slagtesvin, søer og orner er steget 20 øre/kg. Smågrise stiger 8 kr. i
beregnet notering i kommende uge. De fleste puljenoteringer på smågrise stiger fra
10 til 30 kr./gris ved 30 kg.
Danish Crown og Tican
Slagtesvin
Søer
Orner
Polte
45-49,9 kg
SPF beregnet
Økologisk smågris
UK-tillæg
Antonius tillæg

11,70
8,50
7,50
8,70
7 kg
263
15
23

30 kg
434
759
17
37

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.

210
214
215
255

1,70

2,27

390
385
400
435
440
455
SlagteSvin
1,73

245

181
412

147
11,90

Smågrise

Nyt fra slagterierne
Ticans vægtgrænse er nu 70,0-85,9 kg og fra uge 2, 2014 bliver de fremadrettet
70,0-91,9 kg. Danish Crowns vægtgrænse er nu 70,0-85,9 kg og fra uge 2, 2014 er
den 74,0-93,9 kg. Noteringen er denne uge midlertidigt steget 20 øre pr. kg på
grund af fremrykning af svin før jul, og det er oplyst at noteringen alt andet lige
forventes at falde 20 øre i uge 51. Danish Crown oplyser at kontraktrenten falder
fra 4,5 procent til 4 procent på finansiering af indkøbte smågrise.
Udtørring af stalde
Energirådgiver i LandboNord fortæller at man ved udtørring af stalde
efter rengøring og vask bør bruge en
fugtfjerner frem for en varmekanon.
De fleste bruger en varmekanon med
et forbrug på 2 kWh pr. m2. Udtørrer
man en stald på 300 m2 hver 14. dag
er olieforbruget 1.560 liter olie pr.
år. Køber man i stedet en affugter til
17.000 kr. (Trotec TTK400) vil den
kun have et energiforbrug der svarer
til blæseren i varmekanonen. Det
giver en økonomisk besparelse på
ca. 10.000 kr. pr. år.

Smågrise til alt ind – alt ud
SPF-Selskabet etablerer griseringe mellem en smågriseproducent og et passende
antal slagtesvineproducenter med alt ind – alt ud produktion. I den forbindelse garanteres soholderen en aftalt tillægspris på smågrisene, når disse leveres til Danish
Crowns leverandører der producerer efter alt ind – alt ud princippet. Det kan være
interessant for større soholdere som eksporterer smågrise, hvis den aftalte pris
matcher eksportprisen.
Vægtgrænser efter nytår
Som tidligere beskrevet giver det en del udfordringer at få glæde af at man nu må
levere tungere slagtesvin. Først bliver det spændende om smågrisenoteringen stiger fordi slagtesvineproducenten får mulighed for at tjene på de ekstra kg, der
lægges på grisene. I dag indgår en gennemsnitlig slagtevægt på 83 kg i grundlaget.
Som slagtesvineproducent skal man tænke i dækningsbidrag pr. m2. Hvis grisene
skal være op til en uge længere i stalden for at udnytte de nye vægtgrænser og
undgå for mange undervægtige svin, skal man indkøbe færre smågrise. For leverandør af englandsgrise hæves vægtgrænsen også til 74,0-93,9 kg ved Danish
Crown. Tungere grise giver lavere kødprocent, og da man kun får UK-tillæg for grise med over 58 procent kød vil de fleste UK-leverandører ikke levere tungere grise,
men passe på at de vejer over 74 kg ved levering (find svinevægten frem). Efter
nytår vil det i endnu højere grad end tidligere være relevant først at levere de hurtigvoksende galtgrise ved en forholdsvis lav vægt over 74 kg slagtevægt, og så lade sogrisene hente så meget tilvækst, som der er plads til i stalden, inden nye
smågrise skal sættes ind.
Rodemateriale til søer
Til søer i bokse i løbeafdelingen kan kravet om beskæftigelses- og rodemateriale
opfyldes af eksempelvis en træklods i kæde mellem to søer, så længe at begge søer
har adgang til materialet. Det kan også opfyldes ved at man ligger halm på et rionet placeret over krybben i boksrækken.

Projekt minus 30 FE pr. gris
Projektet har til formål at vise at der ved godt håndværk og fokuseret rådgivning
kan optimeres på foderforbruget med 30 FE fra grisens udfangelse til slagtning. Til
projektet skal der bruges 50 super engagerede besætninger samt deres
konsulenter fordelt over hele landet. Besætningerne skal være integrerede
besætninger med minimum 300 årssøer, som producerer minimum 50 procent af
egne slagtesvin. Har du lyst til at være med, så kontakt Annette Lykke Voergaard
på mobil 40198559, SvinerådgivningDanmark.
Hitliste 1. juli – 20. november 2013 Nordjylland
Nr. 1 på sohitlisten fravænner denne gang 35 grise pr. årsso. Der er kun 8,6 procent døde i farestalden og 8 spildfoderdage, og der er 16,4 levendefødte pr. kuld.
Nr. 1 på slagtesvinelisten har præsteret en daglig tilvækst på 1.161 gram og et foderforbrug på 2,65 FEs/kg. Gennemsnit af alle 75 slagtesvinebesætninger viser et
foderforbrug på 2,76 FEsv/kg, så noget tyder på foderforbruget er på vej ned.

