
Vælg layout 

1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop ned” 

menuen 

Vis hjælpelinjer 

1. Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

2. Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

4. Vælg OK  

Indsæt et baggrundsbillede 

1. Indsæt et billede ved at klikke på den  

hvide billedepladsholder 

2. Via ”indsæt” – Vælg ”billede” og ”billede fra 

fil” – Herfra vælger du billedet, fra din 

computer, som skal indsættes  

3. Højreklik på billedet og send det bagud 

4. Fortryder du dit billede, så skal du nulstille 

dias efter du har fjernet det for at indsætte nyt 

DANBRED – hvad kan vi? 

Billund 26. feb. 2019 

 

Martin Mølgaard Pedersen, Avl & Genetik, SEGES 



 
DanBred er et fælles avlssystem 

Danske svineproducenter sætter avlsmål 
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Avlsmålet tilgodeser danske fremtidige  produktionsniveau og -
vilkår 

DanBred Landrace & Yorkshire DanBred Duroc 
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Avl for LG5 er også avl for forbedret overlevelse 
- og bidrager til fortsat forbedret produktionsøkonomi 
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Vores avlsprogram har vedvarende fremgang i tilvækst, 
foderforbrug og kødprocent 
 

04.03.2019 

5 

DanBred Duroc, DanBred Yorkshire, DanBred Landrace  



Tekstslide med punktopstilling 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige tekst niveauer 

 

Vælg layout 

1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop ned” 

menuen 

Skift farve på LF bjælkerne 

1. Klik på bjælken 

2. Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden” 

3. Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

temafarvene for at farvelægge bjælken 

Økologiske økonomiske vægte 
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Muligheder i DanBred 

• Mulighed for at bestille orner fra Hatting og Mors efter det 
økologiske indeks 

 

• Mulighed for økologisk kernestyring 

 

• Mulighed for indkøb af polte efter økologisk indeks 
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Effekt af økologisk indeks 

• 0,8 færre fødte grise 

 

• Fastholde de fantastiske slagtesvineegenskaber 

 

• Gevinst på 10 kr. mere pr. slagtesvin  



Hvad bringer fremtiden? 
9... 

Sociale grise / sociale interaktioner 

Flere foderregistreringer (gruppe målinger) 

Overlevelse fra fødsel til slagtning 

 

Kuldtilvækst & Holdbarhed 
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TAK og husk!  

Vær altid opdateret på den seneste faglige viden  

 

Tilmeld dig Nyhedsmail fra  

SEGES Svineproduktion på 

www.svineproduktion.dk 

 

        

     facebook.com/SegesSvineproduktion 

 

 


