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Samarbejde med henblik på fusion
LandboNord Svinerådgivning og Svinerådgivning Vest bliver til
Svinerådgivning Danmark
Turné - informationsmøde og influenza vaccine
8. oktober 2013
Tilmelding senest den 3. oktober
www.srvest.dk, www.landbonord.dk eller tlf.: 7015 1200
Kom til Informationsmøde om fusionen og bliv vaccineret mod influenza.
Influenza smitter fra mennesker til grise. Derfor kan risikoen for smitte med influenza til
besætningen reduceres ved at få vaccineret dig selv og dine medarbejdere. Læs mere om
svineinfluenza i dette nyhedsbrev.
Turnéplan:
09.00 - 10.30 LandboNord - Erhvervsparken 1 - 9700 Brønderslev
11.15 - 12.45 Lemvigegnens landboforening - Industrivej 53 - 7620 Lemvig
12.45 - 14.30 Vestjysk Landboforening - Herningvej 3-5 - 6950 Ringkøbing
15.00 - 16.30 Hedens og Fjorden - Birk Centerpark 24 - 7400 Herning
17.00 - 18.30 Jysk Landbrugsrådgivning - Majsmarken 1 - 7190 Billund
Program
•

45 min.

Information om samarbejdet med henblik på fusion
v. folkevalgt svineproduktionsudvalgsmedlem
Svineinfluenza… hos mennesker og svin!?
v. Henrik Bech Pedersen, Merial

•

45 min.

Bliv vaccineret - 100 kr. pr vaccine (Normalpris 185 kr. pr. vaccine)
Spørgsmål om fusionen til ledende konsulent Jan Rodenberg
Gratis at deltage i mødet

Der serveres kaffe under mødet og sandwich til frokost i Lemvig og Ringkøbing.

Svinerådgivning Danmark
Birk Centerpark 24 • 7400 Herning • Tlf.: 7015 1200 • Fax: 9722 4341• svin@srvest.dk • www.srvest.dk
Erhvervsparken 1 • 9700 Brønderslev • Tlf.: 9624 2424 • Fax: 9624 2426 • mail@landbonord.dk • www.landbonord.dk
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To s vinegiga nt er slår sig sammen
Ledende k ons ulent J an Rodenber g, Sv inerådgiv ning Danmark

Svinerådgivning Vest og
LandboNord Svinerådgivning
bliver til Svinerådgivning Danmark. Den 12/9 2013 begynder et samarbejde med henblik på fusion pr. 1/1 2015
mellem svinerådgivningerne i
Herning og Brønderslev.
Samarbejdet kaldes Svinerådgivning Danmark.
Formål med samarbejdet.
Formålet er at lave en mere
kompetent og fremtidssikret
forretning. Ved at differentiere
sig fra de øvrige spillere på
markedet på antallet af ansatte og kompetencer har vi mulighed for at lave en forretning, der er mere effektiv og
mere dybdegående, end det
ellers vil være tilfældet. Organisationen bliver også stor
nok til at stå alene både i
henhold til samarbejdet over
til VSP, men også i forhold til
opkvalificering, oplæring og
efteruddannelse af egne
medarbejdere. På sigt opnår
vi altså en mere uafhængig
og lokal forankret rådgivning,

der vil have til formål at få vores kunder til at tjene flere
penge end øvrige producenter. Vi samler to svinerådgivninger, der komplementerer
hinanden godt, så vi hver især
kan yde endnu bedre rådgivning til vore kunder, end vi
kan i dag.

ne kørt sammen tilstræbes det,
at Jan Rodenberg vil være i
Brønderslev 1-2 dage pr. uge.
Generelt er det ikke hensigten,
at der skal være meget trafik af
ansatte mellem husene, der
ligger 160 km fra hinanden,
ligesom det ikke er intentionen
at samle rådgivningen under et
tag.
Indtil fusionen holder de to svineproduktionsudvalg, suppleret af direktøren i LandboNord
og én af direktørerne i Landboforeningerne MidtVest, fællesmøder og fungerer som et
samlet udvalg.

Arbejdet hen imod og opbygning efter fusionen.
I perioden frem mod fusionen
arbejdes der på at ensrette
kundemapper, kontormiljø, ITsystemer, rådgivningsprodukter og økonomisystemet mellem de to rådgivningskontorer.
For at ensrette og få tingeVision
Med Svinerådgivning Danmark vil vi
◊ Skabe merværdi og konkurrencekraft for vores kunder
◊ Drive og udvikle Danmarks førende svinerådgivning

Konkrette mål og succeskriterier
Der er opstillet nogle konkrette mål, der ønskes opfyldt inden 2016.
⇒

⇒

⇒

I 2012 lå kun én producent i Svinerådgivning Danmarks ejerkreds over 35 grise pr. årsso
som gennemsnit. Følger vi avlsudviklingen vil dette tal være øget til 15 i 2016. Det er målet, at mindst 50 kunder fravænner over 35 grise pr. årsso som gennemsnit i 2015.
I 2012 lå 25 slagtesvineproducenter i Svinerådgivning Danmarks ejerkreds under 2,6
FEsv/kg tilvækst. Foderudnyttelsen har ikke forbedret sig i en årrække på trods af bedre
genetik. Det er målet, at mindst 50 kunder kommer under dette mål som gennemsnit i
2015.
Rådgivningerne yder i dag rådgivning til 75 svineproducenter, der køber svinerådgivning
for over 50.000,- pr. år. Det er målet, at dette tal fordobles, da længere rådgivningsforløb
giver mere værdi for både landmand og rådgiver.
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Svineinfluenza.. Hos mennesker og svin!?
Af Henrik Bech Pedersen og Preben Mortensen, Merial

Hvad er det, og hvem smitter hvem?
”Svineinfluenza”, som vi hører om den i medierne, er ikke en svineinfluenza, men en menneske-influenza. Den hedder pandemisk influenza A/H1N1(2009), forkortet pH1N1(2009). Dette
virus er beslægtet med Den spanske Syge:
pH1N1(1918), som smittede til grise og blev fundet her i 1930.

sker sker, når en immunitetsmæssigt ukendt
eller nydannet influenzatype rammer. Smitten
opformeres i vanvittigt høje antal og raser
igennem lynhurtigt og voldsomt, da der overhovedet ingen modstandskraft er til stede.

Smitten fra mennesker til grise med Den
spanske Syge blev den første SvineInfluenzaVirus kaldet SIV cH1N1. Virus fra mennesker
tilpassede sig hurtigt et liv blandt grise og kunne så smitte fra gris til gris.

Det tager 12 – 24 timer fra en influenza har
smittet, til der er sygdom og ny smitteudskillelse! Jo større smitte desto alvorligere sygdom og større ny smitteudskillelse! Det eneste der kan hæmme smitten er immunitet i
kroppen fra tidligere smitte eller vaccination
mod akkurat denne influenzatype.

I Norge, hvor man aldrig havde haft influenza
hos svin, fik man store problemer i 2009 med
pH1N1(2009) i svinebesætninger. Det viste sig i
ALLE tilfælde at være mennesker med influenza, der havde været inde i besætningerne
og smitte grisene. Det modsatte, at grise smitter tilbage til mennesker, er ALDRIG sket.
pH1N1 kan smitte fra en gris til en anden gris i
besætningen, men ikke fra en besætning til en
anden uden direkte kontakt.

Hvad er influenzasygdom?
Influenzavirus kan angribe og opformeres i
overfladecellerne i luftvejene fra øjensækkene og næsehule helt ned til bunden af lungerne. Mange forsvarsceller kaldes til for at udskille stoffer, der dræber de angrebne celler,
så virus ikke kan formere sig og udskilles. Jo
større smitte, jo flere forsvarsceller og dermed flere stoffer udskilt og jo flere celler
dræbt.

I dag har vi tre forskellige SIV samt pH1N1
(2009) i dansk svineproduktion. Influenza cirkulerer oftere i svinebesætninger end blandt
mennesker. Det skyldes, at der fødes MANGE
flere grise pr so og orne pr år, end der fødes
børn pr voksen. Således kommer der hele tiden nye ubeskyttede grise til, der kan smittes.

Stofferne fremkalder, ud over skaderne på
øvre luftveje og lunger, en masse reaktioner i
kroppen: Høj feber 40–42 - typisk 41.5, appetitmangel, kropssmerter, sløvhed, aborter,
nedsat modstandskraft og i yderste konsekvens død. Det sidste oftest samtidigt med
omfattende lungeskader.

Hvorfor er influenza farlig?
Normale sæsoninfluenzaer hos mennesker og
dyr er farlige for svage og belastede individer
samt især helt ubeskyttede, oftest unge individer.

Hos svin – især søer og pattegrise – ses hyppigere og hyppigere en form, hvor en influenza etablerer sig kronisk i en besætning. Der
ses nysen, tåreflåd, utrivelighed, immunsvækkelse og øget dødelighed.

Meget alvorlige, voldsomme udbrud af influenza i en svinebesætning eller blandt menne-

Smitten overføres med udåndingsluft og spyt
hos grise og med hænderne hos mennesker.

Tiltag der begrænser smitte og sygdom
Svin

Vaccination mod svinets 3 influenzatyper (SIV)

Personer Bør være regelmæssigt vaccineret mod sæson influenza, herunder pH1N1(2009)
Er man syg med influenza symptomer, bør man IKKE komme i svinebesætninger
I perioder med influenzaepidemi blandt mennesker bør man desinficere hænder efter
hånd-vask, inden man går ind i svinebesætninger.
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Trivsel hos medarbejdere – er der penge i det?
Af Ledelsesrådgiver Merete Lehmann Andersen, Svinerådgivning Danmark

Trivsel er meget svært
at gøre op i penge.
Der er dog ingen tvivl om, at
glade og motiverede medarbejdere er en fornøjelse for
enhver arbejdsgiver. Men
hvad er det egentlig værd i
kroner?
Flere undersøgelser har vist,
at de mest tilfredse medarbejdere også er dem, som i størst
udstrækning præsterer økonomiske resultater over gennemsnittet.
Dårlig trivsel koster penge
på bundlinjen. Det tydeligste
tegn på dårlig trivsel er, når
det ender med en sygemelding. Alt efter hvilken sektor
man arbejder i, så er folk i
gennemsnit syge 8-13 dage
om året, og det koster samfundet 37 milliarder kroner i udgifter til løn under sygdom. Knap
hver tredje sygedag kan tilskrives dårlig trivsel på arbejdspladsen. Der er ingen tvivl om,
at det altid koster noget på
den enkelte arbejdsplads, når
medarbejderne er syge. Én
ting er, at der mangler et sæt
hænder, og at det øger arbejdspresset på de tilbageværende medarbejdere, men
manglen på en medarbejder
vil uvægerligt også gå ud over
produktiviteten. Grisene bliver
ikke passet af dem, der plejer
at passe dem, og dermed vil
de oftest heller ikke blive passet på den måde, de plejer at
blive passet på, og det vil altid
gå ud over produktiviteten på
den ene eller anden måde.

Sygefraværet kan aldrig blive
nul procent, men det kan
sænkes, hvis der gøres en
målrettet indsats for at forbedre trivslen. Indflydelse på eget
arbejde er ifølge et Ph.d. studie den faktor, der har størst
betydning for sygefraværet.
Hvis medarbejdere har en høj
grad af indflydelse, betyder
det ofte også, at man har fleksibilitet og en god ledelse,
som er helt afgørende for
trivslen.
Erfaringer fra svineproduktion. I projektet ”Team SoLiv”
har der været fokus på, hvordan trivsel blandt medarbejderne påvirker trivslen hos
søer og dermed sodødelighed
og produktionsresultater. Projektet har vist, at kombinationen af HR rådgivning og faglig rådgivning i besætningen
gør det nemmere at opnå de
ønskede resultater. At reducere sodødeligheden (eller
andre produktionsmål) kræver
motivation, klare mål og vedholdenhed.
Ved at lave en målrettet indsats på ledelsen i besætningen vil man kunne måle effekten på følgende områder:
• Mindre udskiftning af personale
•

Færre sygedage

•

Færre fejl i produktionen

•

Bedre resultater

Ved at fokusere på trivslen
hos medarbejderne vil man
kunne forbedre alle disse om-

råder og derved vil der uden
tvivl komme et positivt aftryk af
dette på bundlinjen. Færre fejl
i produktionen pga. god ledelse og styr på dagligdagen kan
sagtens forbedre resultatet
med f.eks. 1 gris pr. årsso, og
i en besætning med 1000 søer
har man så allerede forbedret
resultatet med omkring
450.000, og det er da ikke så
ringe endda…...
Så spring ud i det….det betaler sig!

Medarbejderstatus
Den 19. september kommer
Marianne Christensen tilbage fra barsel. Hun kommer til
at varetage opgaver med
coaching, rådgivning på
staldgangen og lave Ekontrol. Vi ser
frem til at få Marianne tilbage i
svinerådgivningen.
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Kvalitetssikring af hjemmeblanderanlæg og E-kontrol
Af foderkons ulent J ens Kor neliuss en, Sviner ådgiv ning Danmark

Der er på landsplan
lavet en række hjælperedskaber til kvalitetssikring
af hjemmeblanding i form af
hjemmeblander- og vådfodermanagement. Når det udvides
med tilsvarende kvalitetssik-

ring af produktionskontroller,
har man mulighed for at se
effekten af selv små ændring i
fodring og andre tiltag. Man
kan hermed væsentligt mere
kvalificeret afgøre, om en ændring virker eller ikke virker.

Det er præcis det, der skal til
for stille og roligt at bevæge
sig ind i superligaen for svineproducenter. Læs mere om
emnet i nyeste nummer af fagmagasinet SVIN.

Når myndighederne banker på døren…
Af Agronom Annette Lykke Voergaard, Svinerådgivning Danmark

...kan det være godt
at kende sine rettigheder på forhånd. Her gives et kort overblik.
Bisidder. Du har altid ret til at
kontakte din rådgiver fra Svinerådgivning Vest, også ved
et uanmeldt kontrolbesøg.
Ønsker du at denne rådgiver
skal deltage i et kontrolbesøg, har du til enhver tid ret til
at få besøget udsat i en rimelig tidsperiode, så det er muligt for den pågældende rådgiver at nå frem.
Anmeldt kontrolbesøg. Et
anmeldt kontrolbesøg skal
være varslet min. 14 dage
inden besøget. Her skal det
begrundes, hvorfor der ønskes et besøg, og hvad formålet med besøget måtte
være. Du har altid mulighed
for at protestere mod et besøg, hvis du ikke mener, at
dette har sin relevans. Myndighederne har dog mulighed
for at fastholde ønske om
kontrolbesøg.

Et kontrolbesøg skal altid udføres, så det er til mindst mulig
gene for dig og dine daglige
gøremål. Besøget må ikke
vække unødig opsigt hos
hverken naboer eller andre
forbipasserende. Hvis kontrollanterne ønsker at medtage
materiale fra stalden, skal dette som udgangspunkt være
kopier af det originale. Ofte vil
kontrollanten tage billeder af
den aktuelle situation på kontroldagen. Er dette tilfældet, så
hav et kamera klar, så du kan
tage de samme billeder. Det
er ikke altid, man har ret til at
få udleveret billedmateriale
efterfølgende.
Uanmeldt kontrolbesøg. Et
uanmeldt besøg er altid sidste
udvej. Det vil sige, at det der
skal kontrolleres, ikke er muligt at gøre ved et anmeldt besøg. Dette kunne fx være ved
overtrædelse af dyreværnsloven, eller hvis der er mistanke
om, at der bliver manipuleret
med tingene ved et anmeldt
kontrolbesøg.

Også ved det uanmeldte besøg, skal de pågældende
myndigheder kunne fremlægge en skriftlig redegørelse for,
hvad der er formålet med besøget. Hvis myndighederne
anser dig for at have gjort noget strafbart, er de forpligtet til
at oplyse dig herom, og at det
er op til dig, hvorvidt du ønsker at deltage i sagens opklaring.
Et uanmeldt besøg skal ligesom ved et anmeldt besøg
udføres, så det er til mindst
mulig gene for dig og din dagligdag og ikke vække unødig
opsigt. Husk igen kopier af
bilag og at tage de samme
billeder som kontrollanten.
KO-konsulent Er du i tvivl,
om du har orden i tingene i
forhold til både dansk og EUlovgivning, kan du få gennemgået din besætning af en KOkonsulent. Ring ind til kontoret på 7015 1200 og forhør
dig om mulighederne.

Side 6

NYHEDSBREV

Udskiftning af avlsdyr
Af Mette Holst Tygesen, Svinerådgivning Danmark

I mange besætninger
er der alt for lidt fokus på hvilke dyr, der
bliver sat ud og hvilke dyr, der
får lov at fortsætte i besætningen. Det er rigtig ærgerligt,
fordi det i sidste ende handler
om kvaliteten af avlsdyrene og
dermed også har indflydelse
på produktionsresultaterne.

Mere end én om beslutningen. Det kan være en fordel at
være 2 til at diskutere hvilke
dyr, der skal udskiftes. På den
måde giver det en større sikkerhed for, at udskiftningen
ikke bliver tilfældig. Overvej
følgende for alle dyrene:

1. Er det en so, der kan klare
en hel drægtighedsperiode
uden at skulle i aflastningsUdvælg kriterier for udskifteller sygesti?
ning. Prøv at diskutere i besætningen, hvilke kriterier I 2. Er det en so, som man ønhar til de søer, der skal have
sker at se i farestalden
et kuld mere i netop jeres beigen? (er den god til at passætning. Man kan f.eks. fokuse grise?)
sere på antal brugbare patter,
ben, klove, sygdomshistorie, 3. Er det en so, som den, der
passer løbeafdeling, ønsker
faringsproblemer, huld og geat se i løbeafdelingen?
nerel sundhed. Er der et generelt problem i besætningen, så Langsigtet strategi. Det kan
sæt det øverst på listen og variere fra hold til hold, hvor
undgå at gå på kompromis mange søer der skal udskiftes.
med lige netop dette i besæt- Prøv at gøre det til en vane at
ningen.

lave et overblik over antal udskiftningsklare søer 1 uge efter faring. Kan man allerede
på dette tidspunkt se, at der
bliver mange søer, der skal
udskiftes, har man muligheden
for at få ekstra polte ”skubbet
frem” i systemet, så de er klar
til løbning, når holdet skal fravænnes. Det kan eventuelt
styres ved brug af Altresyn til
poltene.
Det er vigtigt, at man sikrer, at
løbeholdene bliver fyldt op, så
farestalden også bliver fyldt
hele tiden. Kommer man bagefter med udskiftningen, skal
man måske samtidig have revurderet sin polterekruttering,
så man sikrer, at man kan holde kvalitetsniveauet på søerne
i besætningen.

Tilsynsbesøg fra kommunen, -er din bedrift klar til fremvisning?
Af Miljøkonsulent Heidi Birch Wentzlau, Svinerådgivning Danmark

Med vedtagelsen af
d e n
n y e
”Tilsynsbekendtgørelse” skal
alle landbrug risikovurderes og
kategoriseres efter et nyt
”scoresystem”. Systemet risikovurderer og vægter forskellige parametre, der har afgørende betydning for sandsynligheden og konsekvensen af
en potentiel forurening fra din
ejendom.

onskrav til logbøger, vilkår til
driften og det ”gode landmandskab” i hverdagens gøremål.

Tilsynsmedarbejderne i flere
af kommunerne har meddelt
os, at der desværre stadig er
alt for mange, der ikke er rigtig
godt forberedt på deres besøg. Det er pokkers ærgerligt
at få en dårlig score på dette
punkt - for det er så nemt at
Dårlig score – flere tilsyns- gøre noget ved inden besøget.
besøg! Den ene af de 5 para- Har du en Miljøgodkendelse til
metre, der tæller ganske kraf- din bedrift, er der punkt for
tigt i din ”score”, er punkt skrevet op, hvad der for”Regelefterlevelse”! Det bety- ventes af dig - find den frem,
der for dig, at der er god grund læs den godt igennem og find
til at stramme lidt op på ruti- den dokumentation frem, der
nerne omkring dokumentati- er stillet krav om!

Har du IKKE en nyere miljøgodkendelse, kan der være
behov for at ”grave lidt i arkiverne” og finde tilbage til det
godkendelsesgrundlag, der er
for din produktion. Her får du
som hovedregel god hjælp af
kommunen - idet der af tilsynsbrevet vil fremgå en liste
over de punkter, man ønsker
at gennemgå ved besøget.
Er du en af de mange, som
har fået varslet et besøg i efteråret, er der altså god grund
til at bruge tid på forberedelse.
Ring til os - vi vil gerne hjælpe
dig med at få overblik over,
hvad der forlanges af din bedrift. Lad os sammen forbedre din ”score”… :-)
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Forbedre økonomien med idealprotein - spar op til 4 kr./smågris
Af foderkonsulent Rikke Lassen Jensen, Svinerådgivning Danmark

Hvad er idealprotein?
Det er et protein, hvor
balancen mellem aminosyrer netop svarer til grisens
behov. Det sikre en bedre udnyttelse af protein i foderet.
Hvis grise har god udnyttelse
af protein i foder, reduceres
foderforbruget, og samtidig
mindskes udledningen af kvælstof til naturen. Der er to foderbetinget måder, hvorpå udnyttelsen af protein kan øges:
• Vælg proteinråvarer med høj
fordøjelighed
• Tilsæt frie aminosyrer, så
man opnår idealprotein
Illustreret ved hjælp af figuren,
så gælder det om at sikre, at
pindene er lige høje. I dette
tilfælde er der en underforsyning med methionin. Methionin
bliver dermed først begrænsende aminosyre som forårsager, at de andre aminosyrer

ikke udnyttes fuldt ud. Var
der brugt penge på at tilsætte ekstra syntetisk aminosyrer fx lysin, ville det i dette
tilfælde være spildt.
Til svinefoder kan der tilsættes ren lysin, methionin, treonin, tryptofan og valin i
form af syntetisk fremstillet
aminosyrer. Det er derfor
relativt nemt at tilsætte disse
aminosyrer efter normsættet. Det er en større udfordring at få de resterende til
at passe, da det stiller krav
til råvarevalg. Forskellige
proteinkilder bidrager mere
eller mindre med de forskellige aminosyrer.
Smågrisefoder. Der hvor
der oftest opstår problemer,
er når smågrisefoder skal
leve op til normen for leucin.
Leucin kan ikke tilsættes
syntetisk, og normen skal
derfor opfyldes gennem det
naturlige indhold, der er i de
råvarer, der indgår i blandingen. Oftest ”løses” problemet ved at fjerne indholdet
af st. ford. leucin fra listen
over næringsstoffer på optimeringen. Det ændrer dog
ikke på, at leucin kommer i
underskud, som dermed forårsager, at de resterende
aminosyrer, der er tilsat efter

Årsmøde og kongres den 22.-23. oktober
I år med temaet ”mere for mindre”. Husk at få lavet en tilmelding inden den 8. oktober til både dig selv og dine medarbejdere (medarbejdere kan komme
med til nedsat pris).

de konsulent Jan Rodenberg.
Indlægget holdes begge dage.

Som noget nyt kan man i år
komme i eksperimentariet, hvor
man kan få ny viden ved at
mærke, lugte, se, prøve, høre
I år er der mulighed for at høre og spørge ind til de emner, der
om det nye DB-tjek ved Leden- er udstillet.

norm, ikke bliver udnyttet fuldt
ud. Blandingen bliver derfor
dyrere, end den kunne have
været.
I praksis er det normalt at finde 5 øre/FE i mellem og slutblanding blot ved tilpasning af
aminosyrerne. Omregnet pr.
gris bliver det til 4 kr.
Derfor! Sørg for at st. fordøjelighed af alle essentielle aminosyrer fremgår både af optimeringen til hjemmeblandere
og på indlægssedlen til færdigfoder, så det kan kontrolleres, at alle aminosyrer lever
op til den fastlagte profil for
idealprotein.
Hvis ikke den er afstemt, er
der to måder at justere ind på:
• Forøg indholdet af st. fordøjeligt råprotein til et niveau,
hvor grisenes maver kan
holde til det
• Nedjuster indholdet af de
tilsatte aminosyrer, så profilen er afpasset efter den
først begrænsende aminosyre. Det er muligt, at niveauet bliver lavt, men det
kan ikke betale sig at gå på
kompromis
Er du i tvivl om dine blandinger er optimeret efter idealprotein, så kontakt fodergruppen ved Svinerådgivning
Danmark tlf.: 7015 1200

Salg af DanAvl
Besætning

Aktuel sundhedsstatus

Udbud af salgsdyr

Tlf. / fax / mob. /mail / website

Arvadgaard

Rød SPF+myc

YL-polte

Tlf. 9718 1388 • Mob. 2145 0532
www.arvadgaard.dk

LY-polte

Tlf. 8686 2555 • Mob. 2045 2086

+Ap12+DK
Bording

Rød SPF+myc

frede.c@jensen.mail.dk
Fugdal

Rød SPF+myc

LY-polte

Tlf. 7533 5834 • Fax 7533 6512
fugdal@fugdal.dk

Grydholt

Rød SPF

LY-polte

Tlf. 9776 1134 • Mob. 2332 9234
nlynggaard@jubii.dk

Dybvad

Blå SPF+myc

YL-polte

Tlf. 8655 4001 • Mob. 2228 5041
stald@dybvad-agro.dk • www.dybvad-agro.dk

LY-polte/orner

Tlf. 8688 0010 • Mob. 4021 9110
rask@kauergaard.dk • www.kauergaard.dk

+Ap2+Ap12+DK
Avlscenter

Rød SPF

Kauergaard

LL-polte/orner

Kollund

Rød SPF

LY

Tlf. 9626 3560 • Fax 9721 4720
avlkoll@post12.tele.dk • www.avlscentret-kollund.dk

Kvartborg ApS

Rød SPF+myc

LY-polte

Tlf. 9726 7047 • 2041 5107
kvartborg@mail.dk
Tlf. 9711 9457 • Fax 9711 6357
lovlund1@gmail.com • lovlundnord@gmail.com

+Ap6+Ap12
Løvlund

Rød SPF+myc+Ap2

LY-polte

Løvlund Nord

Rød SPF+myc

LY-polte

Marslund

Rød SPF+myc

LL-/LY-polte

Tlf. 9786 1242 • Mob. 2028 8242
marslund@marslund.dk

Munkbro

Rød SPF

LL,DD,YL-polte/gylte

Tlf. 9743 5037 • Fax 9743 5403
munkbro@munkbro.dk

DD, LL –orner
Nyborg

Rød SPF

LY-polte

Tlf. 9743 5197 • Mob. 2088 5102
nyborg@mvbﬁber.dk

Nørredal

Rød SPF

YL-polte

Tlf. 9786 5058 • Mob. 2174 4558
noerredal@noerredal.dk

Overgaard
Multi-Site

Rød SPF

LY-polte

Mob. 2142 7112 • Mob. 4017 6267
gris@overgaardmul+site.dk

Trøllundgård
1998 ApS

Rød SPFmyc

LY-polte

Tlf. 7533 5427 • Mob. 2031 5427
opformering@trollundgaard.dk

Vesterlund

Rød SPF+myc +Ap6

LY-/YL-polte/gylte

Tlf. 8686 1537 • Mob. 2230 6072
vesterlund@dlgtele.dk

Østerbjergegård
ApS

Rød SPF+myc

LY-/YL-polte

Tlf. 2224 0591 • Mob. 2330 8119
bjergegaard@pc.dk • www.osterbjergegaard.dk

Øster Hallundbæk

Rød SPF

LY-polte

Tlf. 9747 6169 • Mob. 2013 6769
breinholt@post12.tele.dk

+Ap6+Ap12

Direkte salg – kontakt den enkelte besætning, der matcher din besætnings sundhedsstatus
og forhør nærmere vedrørende salgs- og leveringsbetingelser.
Skal din avlsbesætning med på listen så kontakt Svinerådgivning Danmark på tlf. 7015 1200

