Kære Fjerkræproducent,
Kalenderen siger februar måned og vi nærmer os et af årets højdepunkter, nemlig Fjerkrækongressen. Vi håber at se mange af jer til dette års kongres i Vingsted. Kom forbi vores
stand og få en snak og en bid chokolade!
I dette nummer af FjerkræNyt kan du bl.a. læse om overgang fra hønnike til æglægger, fasaner og forskellige typer af langsomt voksende slagtekyllinger.

Rigtig god læselyst 😊
Faglige nyheder
Hele vejen rundt om fjerkræbedriften med Driftsgrensanalyse eller Business Check – Niels
Finn Johansen

SEGES Virksomhedsøkonomi har sammen med SEGES Fjerkræ udviklet et rådgivningsværktøj til ægproducenter, der ønsker en tværfaglig analyse af hele bedriftens stærke og svage sider. Formålet er at identificere indsatsområder hvor, der er størst potentiale for at øge indtjeningen på bedriften. Rådgivningsteamet
består typisk af bedriftens økonomirådgiver, fjerkrækonsulenten, planteavlskonsulenten og ægproducenten selv. Der afholdes to tværfaglige sparringsmøder på bedriften, hvor der ved møde 2 laves en handlingsplan for bedriften. Forløbet understøttes af en rapport, udarbejdet af SEGES, med bedriftens nøgletal,
som benchmarkes med gennemsnittet af andre producenters resultater. Nøgletal til rapporten for den aktuelle bedrift hentes elektronisk fra regnskabsdatabasen og Mark-online. Forudsætningen for at rapporten
kan laves er, at bedriftens regnskab indeholder ”Driftsgrenanalyse” eller, der er lavet et ”Business Check”.
Se eksempel på rapport her. Ring til Niels Finn, hvis du vil vide mere på tlf. 21717768.

Optimering af overgangen fra opdræt til konsumægsproduktion – Niels Finn Johansen
Projektets formål er at få optimeret rutinerne omkring flytning af hønniker. Dette gøres ved at beskrive
praktiske procedurer, der giver de nye hønniker den bedste start i ægproduktionen med minimal stresspåvirkning og deraf følgende risiko for udbrud af fjerpilning og kannibalisme i æglægningsperioden. Projektet
startede 1. januar 2017 og slutter med udgangen af december 2018. Et af de foreløbige produkter fra projektet er tre videoer, der viser hvordan Henrik Pihl Winterø håndterer overgangen fra opdræt til ægproduktion. Se videoerne her.

Anbefalinger til opdræt af fasankyllinger – Susanne Kabell
2017-projektet om opdræt af fasankyllinger efter naturnære metoder viste gode resultater af at give
kyllingerne mulighed for at søge hvile i mørke, varme omgivelser. Det var gennemgående for
både flokke, der startede med kunstige kyllingemødre, men også for de små flokke med skrukhøner, at der
ikke opstod fjerpilning eller kannibalisme, og at kyllingerne kunne beholde deres intakte næb. Hvis du gerne vil vide mere om hvordan man opdrætter fasaner, så kik på denne video fra sommeren 2017.

Resultaterne af boksforsøg med afprøvning af to forskellige kyllingetyper – Maja Bakke og Jette
Søholm

Som en del af projekt Multichick, gennemførte SEGES i sommeren 2017 et boksforsøg. Her afprøvede man
to typer af slagtekyllinger under samme produktionsforhold. Formålet var at afprøve om Scan Label kyllingen kunne være en mulig kylling at bruge i økologisk slagtekyllingeproduktion i Danmark, i forhold til den i

dag anvendte ColorYield. Scan Label kyllingen er kendetegnet ved at have en meget lav daglig tilvækst (under 30 g/dag).
I forsøget kunne vi konkludere at, Scan Label kyllingerne havde en for lav daglig tilvækst, til at kunne indgå i
storskalaproduktion af økologiske slagtekyllinger. På dag 60 hvor forsøget blev afsluttede vejede Scan Label
kyllingerne 1,58 kg hvorimod ColorYield vejede 2,3 kg. Scan Label kyllingerne have også en væsentlig dårligere foderudnyttelse og et lavere indhold af brystkød i forhold til ColorYield. Det blev konkluderet ud fra
forsøget, at Scan Label ikke vil være den rette type kylling at bruge til storskala produktion af økologiske
kyllinger, da den vokser for langsomt og indeholder for lidt kød i forhold til hvordan produktionen er i dag.

Allégården – En visionær kødproducent med speciale i gourmetkylling – Jette Søholm Petersen
Birgit og Jens Jensen har igennem de seneste 28 år opbygget og udviklet virksomheden Allégårdens®, som
står for kvalitetsprodukter af fjerkræ, lam og gris. I starten blev Allégården drevet som et fritidslandbrug
med produktion af kyllinger. Siden blev den udvidet med, gæs, ænder, kalkuner, lam og perlehøns. I 2006
byggede Birgit og Jens deres eget fjerkræslagteri, og i 2010 etablerede de et pølsemageri. Dermed blev
Allégårdens produktionskæde komplet fra jord til bord. Produkterne sælges frosne eller tørrede (spegepølser) direkte fra webshop og gårdbutik og leveres til aftalte steder rundt i hele Danmark. Jens står for pasningen af gårdens dyr og begge står de for slagteri og opskæring. Birgit arbejder med at afsætte varerne
samt pleje af kunder. De er begge super perfektionister og hurtige til at finde løsninger og tilpasningsmuligheder. Parret er nu klar til et generationsskifte. Læs mere om Allégården og dens fremtidsmuligheder i
denne artikel, som blev bragt i Dansk Erhvervs Fjerkræ nr. 2.

ERFA gruppe deltagere søges:
Vil du være med til at starte en ERFA gruppe for producenter med langsomt voksende
slagtekyllinger ? så send en mail til maba@seges.dk
Hvis du vil være med i en ERFA gruppe for producenter med konventionelle slagtekyllinger med E-kontrol ? så send en mail til jtp@seges.dk
Det er nu du skal tilmelde dig Business check 2017. Gør dette ved din lokale økonomirådgiver. Læs mere om Business check her

Fugleinfluenza: Husk at beskytte dine dyr mod fugle influenza – der er i denne uge fundet en ørn i
Sverige, som var smittet med den samme type fugleinfluenza, som også er fundet i vilde fugle i England i både januar og februar i år. Når sygdommen er fundet i en ørn i Sverige, er der stor sandsynlighed for, at også andre vildfugle er inficeret. FVST anbefaler derfor, at danske fjerkræejere skærper
opmærksomheden omkring smittebeskyttelse. Se vedhæftede PDF fra L&F, med gode tips til at forebygge smitte.

Kalenderen
Torsdag d. 1. marts holder AU Foulum åbent hus, hvor de vil indvie deres nye foderfabrik. Arrangementet
er kl. 12.00-15.00 på Blichers Allé 20, Bygning SB. Du kan finde mere information her.
Fredag den 9. marts er der åbent hus og fremvisning af ny æglæggerstald til 30.000 økologiske høner hos
Jensen Øko I/S ved Emil og Johannes Jensen i Fredericia. Stalden er indrettet med 4 rækker etageanlæg.
Her er tværgødningsbånd monteret på gulvet og gødningen transporteres til gyllesystem.
Arrangementet starter kl. 11.00 på Tornsagervej 17, 7000 Fredericia. Se invitationen i forlængelse af nyhedsmailen.
Meld endelig tilbage hvis I har inputs til arrangementer, så inkluderer vi det meget gerne i kalenderen.

Investeringstilskud i 2018
Fra fredag 3. august - 2. oktober kan der ansøges om investeringstilskud i 2018. Der er to hovedformål – Reduktion af energiforbrug samt reduktion af ammoniakudledning. 50 millioner
kr. er afsat til fjerkræ, med 10 mio. til økologi og 40 mio. til konventionel produktion.
Tilskudsordningen bygger på ”Rimelige priser”, der skal derfor hentes to, direkte sammenlignelige tilbud på alle udgifter over 50.000 kr. Indhent gerne tilbud allerede nu. Det er vigtigt at
lave en skriftlig opfordring til tilbudsgiveren, da den skal bruges hvis der skal udbetales tilskud.
Vil du høre mere, kan du kontakte Inger Knude, KHL på mail ika@khl.dk eller på Fjerkrækongressen.

De bedste hilsner og god weekend fra SEGES Fjerkræteam
Jette Søholm Petersen, Niels Finn Johansen, Maja Bakke og Susanne Kabell
Du må gerne dele mailen med kolleger, chef eller andre interesserede! Hvis nogen af dem ønsker at komme med på maillisten, så
kontakt jtp@seges.dk. Hvis du ikke ønsker at modtage FjerkræNyt kontakt der maba@seges.dk.

Kontaktinformationer:
Jette Søholm Petersen: E jtp@seges.dk og T 21717715, Niels Finn Johansen: E nfj@seges.dk og T 21717768,
Maja Bakke: E maba@seges.dk og T 26663098, Susanne Kabell: E ska@seges.dk og T 21717742

ÅBENT HUS
HOS EMIL & JOHANNES JENSEN
KL. 11.00 - 15.00

TORNSAGERVEJ 17
7000 FREDERICIA
FREDAG D. 9. MARTS 2018 byder Emil & Johannes inden

for i deres nye staldanlæg til 30.000 øko-høner med etageanlæg
fra Big Dutchmann.
Kom forbi, og se tværgødningsbånd på gulv placeret ved
ægbånd, og hils samtidig på de firmaer og samarbejdspartnere,
der har været en del af opførelsen af stalden.

DATO & TIDSPUNKT
Fredag d. 9. marts
kl. 11.00 - 15.00

HVOR?
Emil og Johannes Jensen
Tornsagervej 17
7000 Fredericia

VIGTIGT!

Følgende firmaer ønsker Emil & Johannes Jensen tillykke
med det nye staldanlæg:
			Vegger
Tømrer- og Snedkerforretning
Algade 11 · Vegger · 9240 Nibe
Tlf. 98 66 60 19 · Fax 98 66 62 99
www.veggertoemrer.dk

Mail: info@veggerts.dk
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www.larsenporte.dk tlf.+45 76982035

KHL | Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding | +45 7634 1700 | khl@khl.dk | www.khl.dk

For at undgå overførsel
af husdyrsygdomme er
det vigtigt, at besøgende
har rent tøj og sko på.

