Nyhedsbrev Maj 2019
Kontrolbesøg
Den konstante fokus på dyrevelfærd
betyder, at fødevarestyrelsen har planlagt
ca. 1500 kontrolbesøg i svineproduktioner
i løbet af 2019. Ud over de generelle
kontrolbesøg, er besøgene delt op i
temaer. Besætningerne vælges
uafhængigt af hinanden indenfor de
forskellige temaer. Dette betyder at den
samme besætning godt kan få flere
kontroller. Der er følgende
temaer/fokuspunkter:
- Generelle kontroller.
- Smittebeskyttelse på friland.
- Registrering i CHR -registret.
- Risikovurdering af halebid.
- Flokbehandling af smågrise.
Ved kontrolbesøg har I altid ret til en
bisidder under besøget. Vil I gerne have
det, kan I altid ringe til:
Mogens Bækgaard: 40884890 eller
Mads Waidtløw: 40607200.
Vi kan også hjælpe med at få lavet en
risikovurdering i forbindelse med
halekupering eller hvis I skal have styr på
indberetningerne til CHR- registret.

Medicinhåndteringskursus
Har du fået nye medarbejdere, som
endnu ikke har medicinhåndteringskursus
eller kursus i lokalbedøvelse? Så har du
muligheden nu, hvor SvineXperten og
LVK i samarbejde laver et opsamlingskursus på den teoretiske del tirsdag den
28/5 på Morsø Landbrugsskole.
Det er muligt at tilmelde sig kurserne hver
for sig eller begge samlet, da de kører i
forlængelse af hinanden.
Den praktiske del skal laves i samarbejde
med jeres besætningsdyrlæge på det
næste rådgivningsbesøg.

Se vores hjemmeside for yderligere info.

Nye fodernormer
SEGES offentliggjorde i april ændrede
fodernormer. I år var det især ændringer i
normerne til smågrise der blev
fremhævet. I den korte version har man
dels sænket niveauet af fordøjeligt
råprotein og dels ændret på
aminosyresammensætningen i forhold til
mængden af fordøjeligt lysin.
Ændringerne har stor betydning for
foderhandlerne i år. Der er flere der
allerede nu har handlet foder til ny
sæson, men husk at det er gjort ud fra
normerne før april 2019. Her er der tilsat
større mængde protein i foderet, end det
der reelt vil blive leveret fra den nye
fodersæson.
F.eks. kan der være solgt en 9-15 kg
blanding med 145 gram fordøjeligt
råprotein/FEsv, blandingen er optimeret
med 15 % sojaskrå, 1 % fiskemel, 1 %
kartoffelprotein og 3 % sojaproteinkoncentrat. Med den nye norm fra 9-15
kg vil man kunne overholde alle
aminosyrekrav allerede ved 135-137
gram fordøjeligt råprotein/FEsv. Det
betyder at der kan tilsættes mindre
protein, og der kan spares på de dyre
kilder hertil. Det SKAL give en reduktion i
kontraktprisen, men hvor stor? Skal man
reducere andelen af sojaskrå? Skal man
spare det dyre fiskemel eller
kartoffelprotein? Der er mange faldgruber
ved dette års foderhandel til smågrisene.
Vi anbefaler på det kraftigste at man får
hjælp til at gennemskue blandingerne i år.
En blanding til smågrise kan indeholde fra
134-144 gram råprotein og stadig holde
sig inden for normen? Er det fair at
sammenligne dem 1:1 overfor hinanden?
Lad os sammen hjælpes ad og få
foderhandlen sikkert på plads.

Det sker i SvineXperten
14/5-19 Fodermøde, Brønderslev.
15/5-19 WinPig net kursus, Aalborg.
(Få pladser tilbage, kontakt Tom på
21189324, hvis du vil med).
20/5-19 Møde i Erfagruppe 17.
21/5-19 Møde i Erfagruppe Salling 1.
21/5-19 Fodermøde, Nykøbing Mors.
27/5-19 Slagtesvine Erfamøde.
28/5-19 Medicinhåndteringskursus

