Kære Fjerkræproducent,
I 2018 genopstår FjerkræNyt som en nyhedsmail fra SEGES – dette er første udgave. Mailen
giver jer en kort faglig opdatering på resultaterne fra SEGES fjerkræprojekter, og hvad vi
ellers går og laver i Fjerkræteamet. Som et fast element vil mailen indeholde en lille
kalender med fjerkræarrangementer. Kom gerne med inputs dertil. Fremover vil
FjerkræNyt blive udsendt som mail den sidste fredag i måneden.

God læselyst 😊
Stort tillykke til de danske slagtekyllingeproducenter med særstatus for salmonella
Faglige nyheder
Ny fosforregulering – Niels Finn Johansen
Ny fosforregulering implementeret allerede fra indeværende planperiode 2017/18, betyder en voldsom
reduktion i mængden af fjerkrægødning der kan spredes pr. ha. I SEGES vil vi i projektet ”Håndtering af
fosfor under nye fosforregulering-fjerkræ” arbejde med at finde løsninger på problemerne med fosforlofter. Faktisk er vi startet på det allerede i 2017. Problematikken er taget op på to temadage i 2017.
Præsentationen fra temadagen i Kolding d. 11. december 2017 kan ses her.
Minimering af ormebelastning – Susanne Kabell
Resultaterne af 2017-projektet om orm i konsumægproduktionen er samlet i en artikel der er udgivet i
”Dansk Erhvervs Fjerkræ” jan. 2018.
Ud fra erfaringerne i projektet er der udformet en række anbefalinger, bl.a.:
➢ Højt hygiejneniveau med gennemført støvleskift, overtrækstøj, håndvask ved indgang til anlæg
➢ Efter udsætning af et hold høner med mange orm, bør miljøet behandles for at reducere smittetrykket
Du kan læse hele artiklen og alle anbefalingerne her.
Alarmmodeller kan varsle ændringer i slagtekyllingernes vækst og velfærd – Jette Søholm P.
SEGES har i samarbejde med AgroTech udviklet fem alarmmodeller, som kan anvendes til tidlig varsling af
ændringer i slagtekyllingers trædepudesundhed, dødelighed, kassation, slagtevægt og foderudnyttelse. Du
kan høre mere om dem på Fjerkrækongressen d. 28. februar 2018.
Nye regler om beplantning af udearealer til økofjerkræ – Niels Finn Johansen
Den 1. januar 2018 trådte en ny økologibekendtgørelse i kraft med afklaring på udearealernes beplantning.
Udearealerne til æglæggende høner skal være beplantet med træer og/eller buske i mindst 50 % af arealet
og i mindst 20 % skal der være bunddække. Det betyder at i alt 70% af udearealet skal være dækket af
vegetation. Der må højst være 25 m fra huset til den første beplantning af buske eller træer. I den
beplantede del af arealet må der højst være 20 m mellem (rækker/klynger) af træer og buske.

På udearealerne til slagtekyllinger skal der være plantet træer og/eller buske i mindst 18 % af arealet og i
mindst 7 % skal der være bunddække. Det betyder, at i alt 25 % af udearealet skal være dækket af
vegetation. Der må højst være 15 m fra huset til den første beplantning af buske og/eller træer. I den
beplantede del af arealet må der højst være 15 m mellem (rækker/klynger) af træer og buske.
Se samlet oversigt over nye regler her.

Det er nu du skal tilmelde dig Business check
2017. Gør dette ved din lokale
økonomirådgiver. Læs mere om Business check
her

Husk at tilmelde dig til Fjerkrækongres d. 27.
og 28. februar. Tilmeld dig her
Ændring i veterinær service til fjerkræproducenter
Fra 1. april modtager Laboratorium for Svinesygdomme
ikke længere aflivet/selvdødt fjerkræ til diagnostik.
Gødningsprøver og bakterier fra fjerkræ modtages
stadig til analyse efter aftale.

Kalenderen
D. 27. og 28. februar afholdes Fjerkrækongres 2018, på Vingsted Hotel og Konferencecenter. Tilmeld dig på
dette link.
Sidste tilmelding er d. 17. februar.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen på følgende datoer:
•
•

D. 7. juni: Lovpligtigt kursus om slagtekyllinger, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.
D. 13. juni: SEGES Temadag om langsomt voksende slagtekyllinger.

Meld gerne tilbage hvis I har inputs til arrangementer, så inkluderer vi det meget gerne i kalenderen.

Hvis du vil læse mere om SEGES Fjerkræteam og hvad vi kan gøre for dig, så tag et kig her!

De bedste hilsner og god weekend fra SEGES Fjerkræteam
Jette Søholm Petersen, Niels Finn Johansen, Maja Bakke og Susanne Kabell
Du må endelig 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:
JTP: E jtp@seges.dk og T 21717715, NFJ: E nfj@seges.dk og T 21717768, MABA: E maba@seges.dk og T 26663098,
SKA: E ska@seges.dk og T 21717742

