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Det betaler sig at investere i
ledelse!
Er besparelsen på majs stor nok?
Krydsoverensstemmelseskontrol – ”Hvide biler”
Hold din vådfodring i topform
Specialgriseproduktioner
Nu er reglerne trådt i kraft –
faldende kobberindhold i
smågrisefoderet

SvineRådgivningen og SEGES Økologi Innovation afholdt Temadag for udendørs
svineproduktion den 26. februar 2019.
Der var ca. 100 deltagere, som hørte mange
spændende indlæg.
Se alle indlæg på vores hjemmeside
www.svineraadgivningen.dk – se under
nyheder

Det betaler sig at investere i ledelse!
Det koster både at skifte medarbejdere og at beholde dem, der ikke passer ind.
Så tænk dig om, før du vælger at fyre en medarbejder eller en medarbejder siger op pga. utilfredshed.
Omkostningen ved at skifte folk kan beregnes på mange måder. Der er dog følgende punkter, du bør tage med
i dine overvejelser:
FØR skiftet:
• De-motivering på medarbejderens egen indsats
• Negativ indvirkning på øvrigt personale
UNDER skiftet:
• Rekrutterings omkostninger, både egen tid og tilkøb
• Opsigelsesvarsel, skal medarbejderen blive eller fritstilles?
EFTER skiftet:
• Oplæring af den nye medarbejder, tidsforbrug ved de andre ansatte
• Indkøring og nedsat ansvar hos den nye medarbejder
• Nedsat effektivitet og fejl under indkøring af den nye medarbejder
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Der er flere, der har regnet på, hvad det koster at skifte en medarbejder, og det ligger typisk mellem 80.000 –
300.000 kr. pr. gang.
Det er god personaleledelse at løse konflikter løbende og få gode, ansatte udviklet og opgraderet, samt
rettidigt at få skiftet de medarbejdere ud, der ikke passer ind.
Team produktionsøkonomi

Karin Næsby
tlf. 4030 5712

Birgitte Mikkelsen
tlf. 3031 0473

Pernille Elkjær
tlf. 4026 3988

Michael Frederiksen
tlf. 2288 8213

Martin K.Jakobsen
tlf. 2992 5697

Er besparelsen på majs stor nok?
Mange har hen over vinteren fået optimeret majs ind i deres foderblandinger for at strække
kornbeholdningerne.
Der har indtil nu været ca. 2,7 øre pr. FEsv i besparelse, når man optimerede en enhedsblanding til slagtesvin
med 30% majs, som erstatning for hvede.
Der blev regnet med 1,25 FEsv pr. kg og 7,5% protein i majsen.
I optimeringen er byg og hvede prissat til henholdsvis 156 kr. og 158 kr. pr. hkg; sojaskrå til 255 kr. og majs
145 kr. pr. hkg. Majs skulle på daværende tidspunkt være 3,50 kr. pr. hkg billigere end hvede til slagtesvin, for
at være prisneutral.
Analyser på det senest indkomne majs viser dog et fald i både energi og protein, hvor niveauet her har været
på 1,20 FEsv og 7,1% protein. Samtidig er prisen på både majs, hvede og byg steget.
En prisberegning med samme blanding, som tidligere viser, at besparelsen nu ligger på 1,7 øre pr. FEsv, når
både byg og hvede er prissat til 160 kr.; sojaskrå 255 kr. og majs 146 kr. pr. hkg (primo februar 2019).
Majs skal nu være 8 kr. pr. hkg billigere end hvede.
Før man bestemmer sig for, om siloen skal fyldes op med majs, skal man overveje, om gevinsten er stor nok til
at tage en ekstra råvare ind. Der er også risiko for toksiner, men toksinproblemer har vi dog ikke set indtil nu.
Team Ernæring

Jes Callesen
tlf. 4017 5310

Bjarne Knudsen
tlf. 2033 1110

Jens Korneliussen
tlf. 2145 1404

Dorthe Carlson
tlf. 2031 5768

Pia Sørensen
tlf. 2949 6850

Krydsoverensstemmelses-kontrol; ”Hvide biler” i gårdspladsen, behøver ikke betyde
store bøder
Der er ikke nogen grund til at være nervøs ved tanken om ”hvide biler” i gårdspladsen. Du kan forberede dig.
Få hele dit anlæg og procedurerne gået igennem med dit personale og din rådgiver.
På den måde får man lige genopfrisket, hvad lovgivningen siger, og hvad det betyder for den daglige drift i din
besætning.
Det er også vigtigt at få fokus på de procedurer, der er i besætningen, så de bliver hensigtsmæssige i forhold til
lovgivningen.
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Tit ser vi også, at det faktisk giver bedre overblik og højere succesrate på behandling af syge dyr, at have styr
på de 3 følgende hovedpunkter:
•
•
•

Hvordan behandler vi syge dyr? Hvordan skal det noteres?
Hvordan skal sygestierne indrettes? Hvordan udnyttes de bedst muligt, så I får flest raske grise ud
igen?
Hvordan er arealkrav til stier? Fast leje? Evt. med notat om, hvor mange dyr må der gå i de enkelte
stier i besætningen

Ligeledes giver det tryghed for alle, at der er en fast aftale om, hvad der skal ske, når der kommer uanmeldt
kontrol. Hvem lukker op? Hvem må gå med kontrollørerne rundt? Skal der ringes efter en bisidder?
Du er velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål til ovenstående eller ønsker et ”Før KO- kontrol”- besøg.

Pernille Elkjær
tlf. 4026 3988

Hold din vådfodring i topform
Opblanding
En betingelse for korrekt indvejning og opblanding er, at vejecellerne under blandetankene vejer korrekt.
Dette tjekkes med 3 dunke, som hænges på tankkransen.
Udover det direkte tjek af vejecellerne bør man løbende kontrollere indvejningen med ”silokontrol”.
Ved indtastning af blanderecepter skal man være ekstra opmærksom på at få tastet syretilsætningen korrekt.
Kontrollér om fodertiderne reelt ligger, hvor det er planlagt. Hvis der køres med mange foderfaser, kan
anlægget få svært ved at følge med, og fodringen bliver ustabil.
Opblanding bør ske så tæt på udfodring som muligt for at reducere fermenteringstabet af aminosyrer.
Udfodring
For korte recirkuleringstider giver uhomogent foder til grisene, og man risikerer nedsat
ædelyst.
En halv time efter fodring vurderes, om foderet er ædt, eller mængden skal reduceres
ved næste fodring.
Hvis der står vand i krybben, får grisene ved krybbeenderne meget tyndt foder!
Det optimale er at placere drikkekoppen på inventaret modsat krybben.
Ovenstående er ”klip” fra fagbladet SVIN; februar, hvor Bjane Knudsen har skrevet artikel.
Læs hele artiklen i ”SVIN”.
Skal du have tjekket dit vådfoderanlæg? – kontakt Team Ernæring
Team Ernæring

Jes Callesen
tlf. 4017 5310

Bjarne Knudsen
tlf. 2033 1110
Side 3 af 5

Jens Korneliussen
tlf. 2145 1404
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Specialgriseproduktioner; godkendelsesprocenten er afgørende for bundlinjen
Uanset hvilken type af specialgrise man producerer, er godkendelsesprocenten meget vigtig.
Parametre, der kan påvirke godkendelsesprocenten negativt er bl.a.:
• for dårlig udvejning; for mange grise, med vægtfradrag – både over- og undervægt
• kødprocentniveau
• sygdomme, eksempelvis salmonella
• andre bemærkninger; som giver fradrag.
Som slagtesvineproducent med specialgriseproduktion bør godkendelsesprocenten altid være i fokus og der
skal være opfølgning efter hver levering, så man hurtigt kan nå at ændre f.eks. kommende uges leveringsvægt
og mindske vægtspredningen. Det er det nemmeste parametre hurtigt at ændre på – og gevinsten vil også
være synlig hurtig. Færre grise med fradrag p.g.a. vægt!
Husk også at fortælle evt. medarbejdere, som har ansvar i slagtesvinestalden, om resultaterne!
Ved de øvrige parametre tager det længere tid at se effekt af indsatsen, bl.a. kødprocent, men her er både
fodring, foderstrategi og grisens genetik i fokus. Det ændrer dog ikke ved, at der skal gøres en indsats for at
forbedre godkendelsesprocenten – og som slagtesvineproducent skal man hele tiden huske på, at der ER
betalt et tillæg på den købte smågris!
”Opfølgning” er nøgleordet for hurtigt at kunne reagere på faldende godkendelsesprocent.
Kontakt os, hvis vi en kortere eller længere periode ”løbende” skal følge dine afregninger på skærmen – og
sammen lave opfølgning på igangsatte tiltag.
Team Grise i Vækst

Jes Callesen
tlf. 4017 5310

Bjarne Knudsen
tlf. 2033 1110

Birgitte Mikkelsen
tlf. 3031 0473

NU ER REGLERNE TRÅDT I KRAFT! VÆR OPMÆRKSOM PÅ ÆNDRINGER HOS DINE GRISE
SE NEDENSTÅENDE FRA SVINEPRODUKTION.DK. ( DEN 18. FEB. 2019)
NU FALDER KOBBERINDHOLDET I SMÅGRISEFODERET
Indtil nu har det tilladte indhold været op til 170 mg kobber pr. kg foder til grise, der er op til 12 uger
gamle. I februar 2019 ændres reglerne både med hensyn til foderblandingernes kobberindhold, og i hvilke
perioder de forskellige kobberindhold må anvendes.
Ændringen i regulativet om tilsætning af kobber i foder til smågrise betyder, at der må være et
totalindhold (summen af tilsat og naturligt indhold) op til:
•
•
•

150 mg kobber pr. kg foder frem til 4 uger efter fravænning
100 mg kobber pr. kg foder fra 5. – 8. uge efter fravænning
25 mg kobber pr. kg foder fra 8 uger efter fravænning.

Der er således ikke længere en 12 ugers regel, men doseringen vil fremover udelukkende afhænge af
antallet af uger efter, grisene er fravænnede.

Side 4 af 5

- Herning - Vojens - Kolding · 7015 1200

De nye regler træder i kraft fra:
• 13. februar 2019 ved produktion af nye forblandinger
• 13. august 2019 ved produktion af foderblandinger til dyr
• senest den 13. august 2020 skal foder produceret efter de gamle regler være opbrugt.
I praksis betyder det, at kobberindholdet i færdigfoder snart vil overholde de nye krav som følge af, at alle
forblandinger skal leve op til reglerne pr. 13. februar.
Da omsætningshastigheden af forblandinger til iblanding af færdigfoder er kort, vil det i praksis betyde, at
indkøbt færdigfoder relativt hurtigt efter 13. februar vil indeholde de nye koncentrationer af kobber.
KONSEKVENSER FOR DIG SOM SVINEPRODUCENT
Du skal være opmærksom på, at der nu er to tidspunkter i smågrisestalden, du skal have fokus på:
1. 2 uger efter fravænning, hvor brug af fravænningsfoder med medicinsk zink skal ophøre
2. 4 uger efter fravænning, hvor der nu skal skiftes til en smågriseblanding med lavere
kobberindhold.
I praksis anvender mange svineproducenter 3 blandinger, så blandingernes indhold af øvrige
næringsstoffer skal så blot tilpasses grisenes vægt ved hhv. 2 og 4 uger efter fravænning, afhængig af
hvornår grisene fravænnes.
VÆR OPMÆRKSOM PÅ ÆNDRINGER HOS DINE GRISE
Da kobber har en positiv effekt på grisens tilvækst, kan en kobberreduktion i foderet påvirke tilvæksten.
Der er risiko for lidt lavere tilvækst i perioden 4 til 8 uger efter fravænning, når kobberindholdet
reduceres til 100 mg pr. kg foder. Ydermere vil der i mange tilfælde kunne observeres en lidt lysere
gødning hos grisene. Begge forhold er en forventelig effekt af kobberreduktion, som altså ikke skyldes, at
foderet i øvrigt er blevet af ringere kvalitet.

Vi åbner for muligheden for at annoncere i vores nyhedsbrev. Prisen er 500 kr. pr. stk. – min. 3 gange – i alt 1.500 kr.
Da annoncørerne betaler for annoncen og vi er uvildige, kan vi ikke gøres ansvarlige for indholdet af de reklamer, der er trykt i vores nyhedsbrev.

Side 5 af 5

- Herning - Vojens - Kolding · 7015 1200

