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Erfagruppe til zinkfrie
besætninger
Vi ønsker at sætte fokus på
udfasning/stop af brug af zink ved
fravænning, inden det forbydes i 2022.
Derfor vil vi gerne oprette en erfagruppe,
med 4-5 deltagere, hvor der sættes fokus
på udfordringerne i den enkelte
besætning. Har du lyst til at gå foran i et
nært sparringssamarbejde med andre der
brænder lige så meget for en løsning som
dig, så kontakt Mads Waidtløw på tlf.
40607200 og hør nærmere.

Fodermøde
Vi afholder fodermøde torsdag den 18.
juni på Morsø Landbrugsskole og
mandag den 22. juni hos AgriNord i
Aalborg.
Der vil, som altid være tilmelding, men i
år er setuppet lidt anderledes. Pga.
Coronavirus vil der være begrænsede
pladser, så det er derfor efter ”først til
mølle” princippet. Programmet vil blive
sendt ud senere.

Xylanase skaber ikke merværdi!
Det kulhydratspaltende enzym xylanase,
bliver tilsat mange foderblandinger for at
øge fordøjeligheden af kulhydraterne og
dermed øge foderudnyttelsen.
SEGES Svineproduktion, Rullende
Afprøvning har undersøgt xylanasens
effekt i et forsøg, hvor der indgik 3.800
slagtesvin fra 32 til 115 kg.
Der var ikke statistisk sikker effekt af
tilsat RONOZYME WX (200 FXU/kg),
RONOZYME WX (400 FXU/kg) eller
Danisco Xylanase (4000 U/kg) målt på
produktionsværdi, kr. pr stiplads. Der
var heller ikke statistisk sikker effekt på

dødelighed eller øvrige produktionsresultater. Der var tendens til lavere
foderforbrug pr. kg tilvækst (p-værdi =
0,06) og kødprocent (p-værdi = 0,07)
ved tilsætning af xylanase.
Fire forsøgsbehandlinger blev
sammenlignet:
1. Foderblanding uden tilsat
xylanase
2. Tilsat RONOZYME WX (200
FXU/kg)
3. Tilsat RONOZYME WX (400
FXU/kg)
4. Tilsat Danisco Xylanase (4.000
U/kg)
Foderet var pelleteret færdigfoder
sammensat efter danske normer for
næringsstoffer til slagtesvin, og der
indgik i gennemsnit 49,2 pct. hvede og
28,8 pct. byg i færdigfoderet.
Produktionsniveauet var i gennemsnit
1.110 g daglig tilvækst, 2,66 FEsv pr. kg
tilvækst og 61 pct. kød.

Business Check 2019 er
publiceret
Business Check Svineproduktion 2019
kan findes på www.svineproduktion.dk
under publikationer.
Det er interessant læsning, som uden
tvivl kan inspirere mange
svineproducenter til at optimere
produktionen yderligere.
Analyserne omhandler både sohold og
slagtesvineproduktion med forskellige
besætningsstørrelser. F.eks. ses meget
store variationer i foderpriser og
foderudnyttelse. Læs det og se hvordan
din produktionsøkonomi er
sammenlignet med tilsvarende bedrifter
og find de gode og mindre gode
punkter.

