Nyhedsbrev september 2020
Erfamøder
Vi genoptager erfamøder for
medarbejdere følgende datoer:
16/9-20 Farrowing erfa
22/9-20 Erfa Thy
24/9-20 Driftsleder erfa
29/9-20 Erfa 16 og erfa Vest
6/10-20 Erfa 17
7/10-20 Erfa Salling
Grundet Covid 19 situationen og
forholdsregler omkring dette vil alle
møderne i 2020 i disse erfagrupper
blive afholdt på vore landbocentre Agri
Nord, Landbo Limfjord, Landbo Thy.
Vi ser frem til igen at kunne give
medarbejderne efteruddannelse og ny
viden de kan tage med hjem og udnytte i
deres besætninger.
Det første emne på næste erfamøde vil
omhandle sodødelighed.

Målsætningen er på landsplan at ligge på
9 %.
Foreløbige kornanalyser og
kornkvalitet
I skrivende stund er der ikke et overblik
over årets kornanalyser, men de analyser
vi har modtaget, indtil videre, viser
forholdsvis lave proteinprocenter, men en
tendens til højere energiindhold. Vær
derfor særligt opmærksom på at få
tilpasset jeres foderoptimeringer.
Vi har erfaret at der er høstet en del korn,
der nok har været tørt ved høst, men ikke
har været modent. Sådanne kornpartier
udvikler varme og udvikler
harskningsprocesser, hvis ikke det tørres
og køles ned.
Harskningsprocesser kan nedbryde Evitaminer i foderblandinger, og dermed
kan der opstå akut mangel på E-vitaminer
hos dyrene med høj dødelighed til følge.

Soliv 2.0.
Sodødeligheden er et vigtigt emne der
har stor betydning for produktionen,
dyrevelfærden og økonomien for den
enkelte landmand.
Ligeledes er vores omdømme som
svineproducenter på spil.
På landsplan har Seges svineproduktion
stor fokus på emnet med kampagnen
Soliv 2.0, derfor tager vi det op og gør
emnet brugbart, praktisk og konkret, for
hver af de deltagende medarbejdere i
ovenstående erfagrupper.
På landsplan har Seges svineproduktion
stort fokus på emnet med kampagnen
Soliv 2.0. Det er på baggrund af at
sodødeligheden er steget. Sidste år lå
den på 14 %, året før på 12 %.

Hold derfor øje med kornets temperatur
og vandprocent. Modent korn er lagerfast
ved 15 pct. vand, men stiger
temperaturen til mere end 25-30 grader
skal det køles og tørres.
Tilsæt ekstra min. 50 mg E-vitamin pr. kg
foder indtil omkring 1. november, og hvis
der ses øget dødelighed anbefales at
tilføre drikkevandet 1-2 ml flydende E50.000 pr l drikkevand.

