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Har I styr på spæklaget? 
 
For at øge holdbarheden på søer i 
stalden, er det vigtigt at de polte som 
sættes ind, er stærke og i det rigtige 
huld. 

Der er kommet nye normer for spæklag 
til polte og søer, og efter de nye normer 
skal spæklaget ikke være så tykt mere 
som det skulle før. På trods af dette kan 
det dog stadig være svært at komme op 
i det rigtige spæklag, især med polte. 

De nye normer: 

Polte ved løbning:  13 – 15 mm 
Søer ved faring:  14 – 17 mm 
Søer ved fravænning: 12 – 15 mm 

Ud over spæklaget skal polte være 225 
– 255 dage ved første løbning og veje 
140 – 160 kg. Dette skal gerne passe 
med de er i 2. brunst. 

Vil I have et her og nu billede af hvor 
spæklaget ligger i jeres besætning, 
tilbyder SvineXperten at foretage en 
spækskanning i jeres besætning. Der 
udvælges et antal dyr ved løbeklare 
polte, søer til faring og nyfravænnede. 
Dette til den skarpe pris á 995 kr. 

Har det interesse så kontakt Tom 
Madsen tlf.: 21189324  
 

Influenza, husk det smitter! 
 
Influenzasæsonen er i gang og iflg. 
Statens Seruminstitut er der en stigning 
i smitten blandt mennesker. 
Influenzavirus der rammer mennesker, 
kan også ramme grisene. Vi gør derfor 
opmærksom på at så længe man har 
symptomer på influenza så bør man 
undgå at komme i stalden, derudover 
anbefales det at alle der har sin gang i  

 
en svinestald bør vaccineres 
forebyggende mod influenza. 
 

Råvareprisens betydning for 

fremstillingsprisen 

SEGES- innovation har udviklet en 

beregner, som giver dig mulighed for at 

se effekten af prisstigninger på den 

foreløbige gennemsnitlige 

fremstillingspris for 2021. du kan 

sammenligne med dine egne 

produktionstal, hvis du har/får lavet en 

driftsgrensanalyse.  

I beregneren kan du vælge mellem 

fremstillingsprisen for smågrise, 

slagtesvin og korn. Beregneren er 

baseret på foreløbige gennemsnitstal 

fra Business Check 2021. 

Beregneren findes her:  

https://svineproduktion.dk/aktuelt/nyhed

er/2022/03/240322_beregner_stigende_

raavarepriser?utm_source=Nyhedsbrev

&utm_medium=E-

mail_Globase&utm_campaign=Nyhedsb

rev_uge12_2022 

 

Personalenyt 
 
Søren Peter Larsen har valgt at stoppe 
hos os pr. 31/3-22.  
Til gengæld er Niels Christian Dørken 

kommet tilbage i folden fra den 1/4-22 

og er at træffe på kontoret tirsdage og 

onsdage på tlf.: 40951683. 
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