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Møder 

Tirsdag d.15/6 afholder vi møde på 

Landbrugsskolen på Mors. Her vil I bl.a. få 

svar på udviklingen i verdens 

svineproduktion. Er Kina på vej tilbage – 

eller er de ikke? Hvad sker der i Spanien 

og Tyskland? Osv. Derudover vil der være 

et bud på priser til den kommende 

fodersæson, samt et bud på 

renteudviklingen over det næste stykke tid. 

Og der vil være indlæg om den aktuelle 

økonomi samt tips og tricks til optimering af 

smågrisestalde og slagtesvinestalde. 

Mandag d.21/6 afholder vi møde på 

Landbrugscentret i Ålborg. Her vil 

Direktøren for SEGES -svineproduktion 

fortælle om hvad de har fokus på. Desuden 

vil der være et bud på priser til den 

kommende fodersæson, samt et bud på 

renteudviklingen over det næste stykke tid. 

Derudover vil der være indlæg om den 

aktuelle økonomi samt tips og tricks til 

optimering af smågrisestalde og 

slagtesvinestalde. 

De fulde programmer kan ses på vores 

hjemmeside: www.svxp.dk  

LF Bonuskonto 

Alle som køber DanBred genetik har 

mulighed for at få en bonuskonto. Kontoen 

skal bruges til at tilbagebetale en del af det 

overskud DanBred skaber til brugerne. Så 

har du købt polte eller sæd fra DanBred, er 

der mulighed for at få penge retur. Det 

kræver du får lavet en samtykkeerklæring 

på Landmand DK senest den 25. juni for at 

få del i overskuddet fra 2019. 

Som slagtesvineproducent får man del i 

overskuddet via genetikken fra de indkøbte 

smågrise, dog kun hvis 

smågriseproducenten er tilmeldt systemet. 

Sobesætning sælges 

450 søer sælges. Status blå SPF + myc. 

Indkøbte polte. 

Henvendelse til Mogens Bækgaard på 

mobil 40884890 eller mail: mgb@svxp.dk  

 

Sommeren er på vej Soliv 2.0  

 
I forbindelse med Soliv 2.0 skal vi nu 

specielt være opmærksomme på varmen 

og toksiner i foderet. Bliv sommerklar i 

soholdet – Hæv overlevelsen i 

sommerperioden. 

Det kan generelt være en udfordring med 

sommervarmen for de højdrægtige og 

diegivende søer. Derfor har vi behov for at 

stille skarpt på følgende: 

1. Funktion af ventilationsanlæg og 

overbrusning 

2. Ved højtrykskøling, pas på øget fugt 

(specielt i farestalden) 

3. Nedkøling af drægtige søer (tjek at 

dyserne virker og sørg for altid at 

have ekstra klar) 

4. Overbrusning ved gruppering af 

drægtige søer (køres hyppigere) 

5. Ingen overbelægning ved drægtige 

søer 

6. Vigtigste næringsstof er vand (evt. 

tilsæt ekstra elektrolytter)  

7. Sørg for at der er rigeligt med vand 

(sikre ydelsen på 

vandkopper/ventiler) 

8. Hyppigere udskiftning af halmmåtte 

(udskift til ny halm) 

 

Toksiner i foderet kan belaste søerne 

negativt, det kan påvirke søernes ædelyst 

og resultere i dårlig malkning. Derfor har vi 

behov for at stille skarpt på følgende: 
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1. Sikre fodersiloer og kornsiloer er 

tømt inden sommer (undgå toksiner) 

2. Sørg for løbende kontrol af 

kornkvaliteten 

3. Stil krav om kornkvalitet til din 

leverandør 

4. Brug et skema til at kvalitetssikre 

5. Mulighed for ekstra rensning på vej 

ind i stalden 

6. Trykprøvning af gastætte siloer 

7. Sikre omrører virker i Amerikaner 

silo 

SEGES Svineproduktion har lavet et 

webinar ”bliv sommerklar i so holdet – Hæv 

overlevelsen i sommerperioden” med 

chefforsker Gunnar Sørensen og 

chefforsker Lisbeth Ulrich Hansen der giver 

gode råd til, hvordan udfordringerne kan 

takles. 

Dansk udgave: Webinar: Bliv sommerklar i 

soholdet  - Hæv overlevelsen i 

sommerperioden - Seges TV 

Engelsk udgave: Get your sows ready for 

the summer - Seges TV 

Kontakt Pernille Sloth Christensen på tlf. 

20537078 eller Anders Vigh Kristensen på 

tlf. 51615795, vi står til rådighed for at 

hjælpe dig med at blive sommerklar i 

soholdet og hæve overlevelsen i 

sommerperioden. 

Stærke ben og sunde klove 

Stærke ben og sunde klove er en 

forudsætning for, at avlsdyrene kan 

fungere optimalt. 

Følgende hovedområder har indflydelse på 

dette: 

1. Avl 

2. Ernæring 

3. Staldmiljø 

I DanBreds avlssystem indgår holdbarhed 

og styrke sammenlagt med tre procents 

vægtning i det samlede index for Landrace 

og Yorkshire. For Duroc indgår styrke 

alene med syv procents vægtning i index. 

Ud over vægtning i index foretages der 

selvfølgelig visuel vurdering af dyrenes 

egnethed til at indgå i avlen. Denne 

sortering foregår kontinuerligt i avls-, 

opformerings- og produktionsleddet. Det er 

vigtigt at vurdere benstilling og klove. 

Fodring af polte skal have stor bevågenhed 

for at opnå god holdbarhed og styrke. 

Poltefoderet skal indeholde protein på 

samme niveau som en 

drægtighedsblanding. For højt 

proteinindhold giver for hurtig tilvækst i 

forhold til dyrenes knogleudvikling. 

Desuden skal foderets mineralindhold nøje 

afbalanceres for at opnå stærke klove. 

F.eks. kan et højt indhold af calcium eller 

jern reducere optagelsen af mangan, 

kobber og zink, som er vigtige elementer 

for klovstyrken. Underforsyning af mangan 

kan resultere i bløde koder, som giver 

forkert klovstilling med unormalt slid og 

skader til følge. 

Staldmiljøet er også en meget vigtig faktor. 

Fugt i lejer suppleret med gødning går ud 

over klovstyrken. Glatte gulve og spalter 

øger risikoen for at dyrene skrider og 

derved beskadiger klove og biklove. 

Konklusion: 

Køb eller avl så stærke dyr som muligt. 

Sammensæt foderet rigtigt med særlig 

fokus på protein og mineraler. 

Skab det bedst mulige staldmiljø. Tørre 

gulve og intakte spalter. 

I SvineXperten har vi fokus på 

klovsundheden, og anviser gerne hvordan 

den kan forbedres i din besætning, kontakt 

Mogens Bækgaard. Tlf. 4088 4890. 
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