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Toksinbinder som forsikring
I skrivende stund er årets høst endnu ikke
helt i hus alle steder. Dem der mangler at få
kornet bjærget, bør kraftigt overveje at
tilsætte toksinbinder i foderet. Allerede i
ultimo august meldte flere foderstoffer om
røde kerner byg. Det kan være tegn på
toksintilstedeværelse. Prisen for tilsætning af
toksinbinder koster ca. 3-5,- kr. pr. 100 kg
foder. Det svarer til 60 kr. pr. årsso. Det må i
et år som i år antages at være en billig pris på
en forsikring. For slagtesvin skal f.eks.
dødelighed kun øges med 1,5 % før det kan
betale
sig
at
tilsætte
toksinbinder.
Toksinudfordringer ses ofte som ædevægring
og udskudte endetarme. Så overvej om ikke
der bør tilsættes toksinbinder i årets høst.

Korn- og foderpriser indtil nu
Det er uden tvivl sjovere at være indkøber af
både korn og færdigfoder i denne sæson. På
nuværende tidspunkt er der ved at blive
åbnet op for kornpriser til hjemmeblandere.
Primo september er der flere firmaer der
tilbyder hvede leveret basis hele træk tip, til
122-124,- kr. pr 100 kg. Dette som fastpris
frem til medio januar 2020. Herefter med
månedlig stigning på 0,50 kr. pr 100 kg. For
byg er der en noget større spredning i
prissætningen. De priser vi har set, er mellem
1-6,- kr. lavere end hvede, og med samme
betingelser som hvede.
Kan man dække korn af til en
gennemsnitspris tæt på 120 kr. pr 100 kg for
hele høståret 2019/20 bør man kraftigt
overveje om det ikke er tid til som minimum
en delafdækning på mindst 50 %.

Er din besætning smittet med
PRRS via sæd fra Hatting
Horsens?
Hvis du har været så uheldig, at på PRRS ind
med sæden, bør du hurtigst muligt efter

smitten er konstateret, sende en kort mail til
Hatting med krav om erstatning. Der er sandsynligvis ikke chance for dækning af tabet,
idet Hatting i deres salgs- og leveringsbetingelser begrænser erstatningsbeløbet til
max. kr. 50.000 pr. besætning. Men det er et
lille plaster på såret. Mailen sendes til:
info@hatting-as.dk
For at få overblik over tabene, vil SEGES
gerne have indberetninger fra de ramte
besætninger. I tilfælde af, der rejses retssag
senere,
skal
tab selvfølgelig
kunne
dokumenteres. Ring gerne til Mogens
Bækgaard mobil 4088 4890.

Licitation på mineraler
Rigtigt mange mineralkontrakter udløber
lige straks, og det er en god anledning til at
få
testet
priserne.
En
fair
prissammenligning laves ved at vi
optimerer dine blandinger, og elektronisk
sender recepterne til udbyderne. Så er det
nøjagtigt det samme du får tilbud på fra alle
udbydere, og priserne bliver derfor meget
”skarpe”
Det er under alle omstændigheder tid til at
få dit foder genoptimeret. Korn fra den nye
høst er meget forskelligt fra sidste års, helt
usædvanligt tørre og proteinrige korn. Du
skal formentlig også have andelen af de
enkelte kornarter tilpasset i blandingerne,
så det går op med de mængder du har
høstet.
Henning Bang og Søren P Larsen hjælper
dig gerne, så tøv ikke med at ringe.

Det sker i SvineXperten
Vi har fået ny hjemmeside. Find den her:
www.svxp.dk
9/9 Erfa Farrowing
18/9 Erfa Thy (farestald)
24/9 Erfa Salling (farestald)

