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Kære Fjerkræproducent,
FjerkræNyt er hermed klar til dig. Du får nyt fra Alarmmodellerne, Digitale staldtavler, Tips om beplantning
i udearealer og Anvendelse af insektmel som foder til slagtekyllinger.
Du bliver desuden inviteret til Fyraftensmøde om slagtekyllinger hos Patriotisk Selskab d. 8. maj og til temadag om slagtekyllinger hos KHL d. 9. maj.
P.S. Sidste frist for tilmelding til Lovpligtigt Kursus om hold af slagtekyllinger er fredag d. 5. april – se vedhæftede program.

Rigtig god læselyst 😊

Faglige nyheder
Nyt fra alarmmodellerne - Jette Søholm Petersen
I de seneste 5 uger er der på landsplan sket et generelt fald i 34 dages vægten på
ca. 50 g per kylling samtidig ses en stigning i foderforbruget per 2200 g kylling.
Vi følger situationen tæt og informerer Alarmfølgegruppen, som består af producenter og repræsentanter fra slagterier og L&F Fjerkræ.
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Opdateret E-kontrol - Niels Finn Johansen
Den nye E-kontrol har nu været i funktion siden begyndelsen af januar 2019. Det nye er:
• Nyt layout, men opbygningen er nogenlunde den samme som før
• Normtallene er blevet opdaterede, så de svarer til nutidens produktivitet
• Det er nu muligt at starte E-kontrollen allerede i opdrætsfasen, og kæde data herfra sammen med data fra æglægningsperioden.
• Der er tilføjet nye grafer
E-kontrollen har fået ny online-adresse. Man skal gå ind via www.danskfjerkrae.dk og klikke på
boksen ”E-kontrol”. For at komme ind på sin E-kontrol skal man skrive et LOG IN. Tidligere brugere
kan stadig bruge deres gamle LOG IN. Er man ny bruger skal man have tildelt et LOG IN. Det gør
man ved at henvende sig til Landbrug & Fødevarer tlf. 33394411.
Manual til E-kontrollen
Der er udarbejdet en manual/vejledning til den nye E-kontrol. Den kan fås ved henvendelse til SEGES Fjerkræteam.
App. Version af E-kontrollen
Der er udviklet en App som giver adgang til E-kontrollen fra mobiltelefonen. Man kan således indtaste data og se resultater fra E-kontrollen på sin smartphone eller tablet på samme måde som på
PC’en. I ovennævnte ”Manual til E-kontrollen” er givet en vejledning i, hvordan man installerer
App’en.

Fjerkræ Digital - Niels Finn Johansen
E-kontrollen er et nyttigt styrings- og optimeringsværktøj for den enkelte ægproducent. E-kontrollens samlede data er også grundlag for en række statistikker som udarbejdes på brancheplan, altså
alt i alt fantastisk værdifuldt værktøj.
Desværre er det langt fra alle ægproducenter, der deltager i E-kontrollen. Forklaringerne herpå er
mange, men i virkeligheden er den væsentligste årsag, at ”man ikke lige får det gjort”. Der ligger jo
en del arbejde i først at skrive daglige registreringer på staldtavlen, dernæst at tælle tallene sammen pr. uge og endelig at logge på E-kontrollen og taste uge-tallene ind. Særlig problematisk er
det, hvis man er kommet nogle uger bagud med indtastningerne, så kan det godt virke som en
uoverskuelig opgave at få tallene gjort klar og indtastet.
Derfor vil SEGES Fjerkræteam i løbet af 2019 udvikle Digitale staldtavler til smartphones og tablets
således, at staldtavlen altid er lige ved hånden og hvor man ude i staldene dagligt indtaster de oplysninger man ellers ville skrive på staldtavlen. Softwaren beregner automatisk uge-data, klar til Ekontrollen.
Vi vil gerne inddrage 2 - 3 ægproducenter i udvikling og afprøvning af den digitale staldtavle i løbet
af 2019. Hvis du har lyst til at være med i dette udviklingsarbejde, hører vi gerne fra dig.
Visionen for 2020 er, at den digitale staldtavle skal videreudvikles så den automatisk skal kunne
forberede - og overføre de indtastede data til E-kontrollen. Det skal dog også være muligt at bruge
staldtavlen uden at tallene overføres til E-kontrollen.
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Beplantning i økologiske udearealer - Toke Munk Schou og Birgit Ingvorsen
I den seneste Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion (2019) præciseres det hvordan beplantningsdækket i udearealer opmåles. Illustrationerne i vejledningen viser hvordan plantedækket beregnes, hvad enten
træer og buske står enkeltvist, på række eller i klynger. Enkeltstående
træer og buske med en afstand på 4 meter mellem stammerne og uden
overlap af trækroner dækker ifølge reglerne 12,57 m2 (Billede A og B).
For træer og buske med en diameter på over 2 meter beregnes dets aktuelle plantedække. Er træer og buske plantet på en række, med en afstand på mindre end 4 meter imellem stammerne eller med overlappende trækroner, kan beplantningen beregnes som et sammenhængene
areal (Billede C). Ligeledes beregnes et sammenhængene areal for klynger af træer og buske (Billede D).
Den nye vejledning gør det muligt at beregne hvor mange træer der som
minimum skal plantes for at leve op til økologi-kravene om plantedække
(se regne eksempel for hønsegårde nedenfor). Bemærk, at disse krav
ikke automatisk gør arealet berettiget til hverken økologi-tilskud eller
grundbetaling. Hvis der ønskes tilskud til arealerne, er det vigtigt at beregne planteantal og arter indenfor de forskellige typer – pil/poppel/lavskov/frugttræer – og overholde alle pasnings-/stævningsregler. Vi anbefaler at holde fokus på beplantning ift. fjerkræenes
velfærd og se bort fra eventuelle tilskud til beplantning. Se vejledningen for økologisk jordbrug her
(Afsnit 26.7.2 og Bilag 11) for at beregne plantedækket i dit udeareal. Vejledningen indeholder
også ændringer der vedrører hvornår en høne er meget pillet, ligesom længden af udgangshullerne til udearealer såvel veranda nu skal tilsvar staldarealet i stedet for nettoarealet (s. 254).
Regne eksempel – hønsegård (uden tilskud)
En økohøne skal have 4 m2 udeareal, hvorfor en flok på 3.000 høns skal have 12.000 m2.
For økohøns er der et krav om 50 % træ- og buskdække hvilket svare til 6.000 m2.
6.000 m2 / 12,57 m2 = 477 træer og buske.
Der skal altså som minimum plantes 477 enkeltstående træer eller buske.

Fyraftensmøde om Fjerkræ, fremtid og forretning
Patriotisk selskab inviterer alle fjerkræproducenter til et fyraftensmøde med fokus på muligheder,
fremtid og forretning. Bliv klogere på, om du bør få dig en ny miljøgodkendelse eller -tilladelse,
hvordan du får et bedre overblik over din økonomi og træffer de rette beslutninger, om du kan
styrke din forretning ved at give bæredygtighed en større plads på dagsordenen samt fremtidens
afsætning af danske kyllinger. Fyraftensmødet afholdes onsdag d. 8. maj 2019. Se programmet
(også vedhæftet) og tilmelding her.
Temadag om slagtekyllinger med fokus på økonomi, finansiering og strategi
Temadagen hos KHL har fokus på hvordan man bedst muligt forbedre økonomien og finansiering
af ens produktion, og hvordan man ruster sig bedst i forhold til sin ejendom og produktion til fremtiden. På temadagen er der også indlæg til de der går med tanker om at udvide produktionen eller
at etablere sig som slagtekyllingeproducent – eller med overvejelser om salg eller generationsskifte af ejendommen. Temadagen som afholdes d. 9. maj 2019. Se programmet (også vedhæftet)
og tilmelding her.
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Insektmel i foderet er positivt for slagtekyllingers immunforsvar - Toke Munk Schou
Soldaterfluelaver som foder får mere og mere opmærksomhed nationalt såvel internationalt, grundet deres mange fordele som foder. Laverne kan leve af affaldsprodukter fra fødevareindustrien,
hvorfor de er oplagte som en klimavenlig foderproteinkilde. Netop protein er de meget rige på og
aminosyresammensætningen er god for kyllinger. Et af flere studie har dokumenteret flere fordele
for slagtekyllingers sundhed og modstandsdygtighed overfor infektioner (Lee et al. 2018). Foder
tilsat 1 - 3 % soldaterfluelarvemel havde en positiv indvirkning på kyllingernes immunforsvar-respons, hos kyllinger inficeret med Salmonella. Ligeledes havde kyllinger fodret med fluelarvemel et
lavere antal Salmonella bakterier i organerne. Den øget modstandsdygtighed gjorde at kyllinger,
fodret med larvemel, havde øget vækst og lavere dødelighed, sammenlignet med kyllinger der ikke
fik insektmel tilsat foderet. SEGES fjerkræteam vil forsat følge udviklingen af insekter som foder, da
vi ser et stort potentiale i brugen af insekter til dansk fjerkræ.
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Lovpligtigt kursus om beskyttelse af slagtekyllinger
Onsdag 10. april 2019 kl. 9 – 16
SEGES, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.
Program
09.00 - 09.15 Ankomst m. kaffe/the og morgenbrød
09.15 - 10.15 Management generelt - Biosikkerhed, foder, vand, strøelse, ventilation,
lys samt administrative rutiner v/ Jette Søholm Petersen, SEGES
10.15 - 10.30 Pause
10.30 - 11.00 Transport v/ dyrlæge Ida Vesterdal, Fødevarestyrelsen
11.00 - 11.50 Adfærd, velfærd og stress v/ professor Björn Forkman, Københavns Universitet
11.50 - 12.30 Frokost
12.30 - 13.30 Lovgivning v/ dyrlæge Susanne K. Larsen, Fødevarestyrelsen
13.30 - 14.00 Kaffe og sødt
14.00 - 14.45 Sygdomsforhold og aflivningsrutiner v/ dyrlæge Susanne Kabell
14.45 - 15.00 Pause
15.00 - 15.30 Indfangning v/ chefkonsulent Jette Søholm Petersen, SEGES
15.30 - 15.55 Nødprocedurer v/ Konsulent Palle Vinstrup, KHL
15.55 - 16.00 Opsamling og udlevering af kursusbevis
Målgruppe
Inden en landmand må gå i gang med at producere slagtekyllinger skal han/hun have deltaget i lovpligtigt kursus om
hold af slagtekyllinger. Uddannelseskravet gælder for alle erhvervsmæssige kyllingeproducenter. Kravet gælder ikke
for personer, der sporadisk opdrætter enkelte kyllingehold som primært anvendes til eget eller nærmeste families /
venners brug - dvs. uden egentlig indtjening. Kurset afholdes 1-2 gange om året.
Alle nye producenter og medhjælpere med konventionel såvel som økologisk kyllingeproduktion samt andre interesserede er velkomne!

Tilmelding
Kan ske ved Toke Munk Schou, SEGES E tomu@seges.dk T 5181 3355
senest d. 5. april 2019. Prisen for at deltage er 2.000 kr. ekskl. moms.
Spørgsmål
Har du spørgsmål eller kommentarer til programmet bedes disse rettet til kursusleder Jette Søholm Petersen, SEGES,
T 2171 7715, E jtp@seges
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Kalenderen
Lovpligtigt kursus om hold af slagtekyllinger
Næste kursusdag bliver onsdag d. 10. april 2019. Kurset afholdes hos SEGES i Agro Food Park. Tilmeldingen til kurset er stadig åben til d. 5. april!
Fjerkræ, fremtid og forretning
Patriotisk selskab er arrangør og vært for fyraftensmødet som afholdes onsdag d. 8. maj 2019. Se
programmet (også vedhæftet) og tilmelding her.
Temadag om slagtekyllinger - med fokus på økonomi, finansiering og strategi
Kolding Herreds Landbrugsforening er arrangør og vært for Temadagen som afholdes d. 9. maj
2019. Se programmet (også vedhæftet) og tilmelding her.

Med ønske om en god weekend, de bedste hilsner fra SEGES Fjerkræteam
Jette Søholm Petersen, Niels Finn Johansen og Toke Munk Schou
Du må gerne dele mailen med kolleger, chef eller andre interesserede! Hvis nogen af dem ønsker
at komme med på maillisten, så kontakt tomu@seges.dk. Hvis du ikke ønsker at modtage FjerkræNyt,
kan du framelde den ved at sende en mail til tomu@seges.dk. Du kan læse mere on SEGES og L&F’s
persondatapolitik her.

Kontaktinformationer:
Jette Søholm Petersen: E jtp@seges.dk og T 21717715, Niels Finn Johansen: E nfj@seges.dk og T 21717768,
Toke Munk Schou: E tomu@seges.dk og T 51813355

