
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ AUGUST 2016  ·  7

www.mafa.se  

 
www.mafa.se  

 

MAFA
SILOPROGRAM

MAFA UNIK
Vi vælger ikke kubik
– vi sælger en funktion

Med en MAFA Unik silo får du alt der 
sikre en god foderkvalitet.

• Naturlig ventilation
• Skånsom fyldning
• Tømning uden separation
•  Tømning ”Først ind – Først ud”
•  10 års garanti
•  Størrelser: 6 – 80 m3

claus@mafa.dk eller www.mafa.se
(6

KORT NYT FRA UDLANDET

McDonalds forsyningskædes hemmelige 
opskrift på forbrugernes tillid
McDonald’s forsyningskæde er en vigtig led i forbru-
gernes tillid – en tillid som skal optjenes et måltid ad 
gangen, 69 mio . måltider dagligt hos McDonald’s i USA . 
Ansvaret for dette ligger hos Ernie Meier, direktør for 
kvalitet i fastfood restauranten (QSR) . Han talte til en 
pakket forsamling ved Chicken Marketing Summit på Hil-
ton Head Island, South Carolina .
Han fortalte, at McDonalds er godt på vej til at levere på 
løftet om ikke at købe kylling, der er behandlet med anti-
biotika, som er vigtig for humanmedicinen, i 2017 . Dette 
løfte fra tillader brugen af en klasse af antibiotika, ionop-
horer, der anvendes til at styre coccidiose i fjerkræflokke .
Meier fortalte tilhørerne, at McDonald’s er glade for 
deres ledende rolle i at optjene forbrugernes tillid, og at 
gennemsigtighed og kontrolprogrammer er vigtige ele-
menter i at fremme forbrugernes tillid . Som eksempler 
brugte han QSR kædens programmer om dyrevelfærd og 
antibiotika .
McDonald’s fjerkræforsyningskæde har tre dedikerede 
leverandører, hvor standarder for dyrevelfærd og audite-
ring heraf har været på plads i over et årti .
QSR kædens dyrevelfærdsprogram bygger på fem prin-
cipper:
1 . Det omfatter alle område, hvor der er sammenspil mel-
lem dyr og mennesker
2 . Man koncentrerer sig kraftig om job-specifik uddan-
nelse og test
3 . Man skaber forventninger og individuel ansvarlighed
4 . Kontrol gennem første-, anden- og tredje-parts audi-
teringers
5 . Man laver løbende forbedringer gennem fokus på eva-
luering af KPI'er (Key Performance Indicator) og på at 
udvikle ny teknologi
McDonald’s foreslåede krav om brugen af antibiotika krav 
omfatter Process Verified Program (PVP), der auditeres 
af USDA Agricultural Marketing Service (AMS) . Leveran-
dører auditeres af McDonald’s årligt . Behandlede flokke 
indrapporteres og omdirigeres til andre end McDonalds .
"Vi lever i et miljø med mange tilbagemeldinger . De for-
tæller os ikke kun, hvad de mener om vores fødevarer 
men også, hvad de mener om vores virksomhed, og hvor-
dan de tror, at vi opfører os, og også hvordan de synes, vi 
skal opføre os" sagde Meier .
Meier understregede, forsyningskæden bygger på sam-
arbejde .
"Da Ray Kroc etablerede de tre ben som grundlaget for 

vores forretningsmodel for over 60 år siden, skabte han 
en kultur af partnerskab, der er blevet, og fortsætter med 
at være en varig konkurrencemæssig fordel for McDo-
nald’s . Vores forretningsmodel om samarbejde og tilpas-
ning er meget vigtigt . Uden denne tilpasning ville vi ikke 
have været i stand til at udføre de ting, vi har, i løbet af 
de sidste 60 år . Og vores leverandørforhold er bygget på 
håndtryk . Og vi er virkelig afhængige af hinanden . Hvad 
driver disse relationer er gensidig tillid og respekt i vores 
organisation . "Kvalitet er ikke noget, der bliver fremstillet 
på en fabrik og leveret til restauranten . Det er en proces, 
der begynder på farmen og fortsætter i hele kæden over 
leverandøren, gennem distributionskanalerne og til føde-
varerne endelig ankommer til restauranten" sagde han .
National Chicken Council’s Chicken Marketing Summit, 
som bliver organiseret af WATT Global Media, samler et 
unik tværsnit af interessenter fra fjerkræbranchen for at 
netværke, dele, lære og tale sammen om de muligheder 
og udfordringer som kyllingebranchen har på grund af 
hurtigt skiftende forbrugertrends . .

WattAgNet .com / jnl
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Kapitalfonden, der ejer  
Bernard Matthews, vil sælge …
…kapitalfonden Rutland Partners, der ejer kalkuninte-
grationen Bernard Matthews, har sat virksomheden til 
salg .
Medarbejdere i firmaet, der har hovedkontor i Norfolk, 
fik i begyndelsen af juli en e-mail, der forklarer, at Price 
Waterhouse Coopers var blevet udpeget til at undersøge 
salgsmulighederne .
I mailen skriver Alan Jamieson, adm . direktør i Rutland 
Partners , at Bernard Matthews havde rapporteret "skuf-
fende resultater" inden for de seneste 12 måneder .
Men han insisterede på, undersøgelserne af muligheder-
ne for salg "ikke vil påvirke den interne drift af virksom-
heden" .
"det reducerer heller ikke på nogen måde Rutland’s støt-
te til Bernard Matthews’ ledelsesteam, da det fortsætter 
med at styrke og forbedre erhvervsklimaet efter de skuf-
fende resultater i det forløbne år eller deromkring ."
Omsætningen har været faldende hos Bernard Mat-
thews, fra 346 mio . £ (ca . 3 mia . kr .) i 2012-13 til 276,7 
mio . £ (ca . 2,4 mia . kr .) i 2014-15 .
Nedskæringer til driftsomkostninger har ikke været nok 
til, at virksomheden kunne vende resultatet til et over-
skud i denne periode, og det seneste regnskab viste et 
underskud på 860 .000 £ (ca . 7,5 mio . kr .) før særlige 
poster .
Rutland Partners investeret 20 mio . £ (ca . 174 mio . kr .) 
i Bernard Matthews i 2013, og sidste år blev der tilført 
yderligere 10 mio . £ (ca . 87 mio . kr .) i kapital til virksom-
heden .
Tidligere i år blev en række ledende medarbejdere 
afskediget midt i rygterne om, at firmaet ikke kunne 
betale sine leverandører .
Sunday Telegraph skrev på det tidspunkt, at firmaet søg-
te at sælge jord for at skaffe kapital .
Fagforening Unite, som repræsenterer 450 af Bernard 
Matthews' 2 .000 medarbejdere, sagde, at de planlagde 
at mødes med ledelsen for at diskutere, hvad de kaldte 
en "bekymrende tid" .
"Unite erkender, at Bernard Matthews er i et meget kon-
kurrencepræget marked, hvor indtjeningen bliver klemt . 
Dette spørgsmål bør ledelsens markedsføring- og salg-

steam tage fat på som en hastesag . Vores medlemmer 
er engagerede og hårdtarbejdende, og de har bidraget til 
virksomhedens mangeårige succes ."
En talsmand for Bernard Matthews sagde, at selskabet 
"ikke ville kommentere spekulationer" . Rutland Partners 
har ligeledes afvist at kommentere .

Farmers Weekly / jnl

Amt i Nebraska nægter tilladelse  
til slagtekyllingefarm
Et planlagt slagtekyllingefarm i Gage County, Nebraska 
vil ikke blive bygget, efter amtets tilsynsråd stemte imod 
en særlig tilladelse, der ville have gjort farmen muligt . 
Bestyrelsen stemte 5-2 om sagen .
Farmen ville have haft plads til omkring 150 .000 kyl-
linger pr rotation, og den lå omkring to miles (godt 3 
km) fra byen Cortland . Var slagtekyllingefarmen ble-
vet en realitet, ville fuglene være blevet opdrættet for 
MBA Poultry, som har et slagteri i den nærliggende by 
Tecumseh .
Adskillige beboere i området gav tidligere udtryk for 
deres modstand mod kyllingefarmer på offentlige møder, 
fordi de var bekymrede for lugten, bortskaffelse af døde 
kyllinger og øget trafik med lastbiler, rapporterede Bea-
trice Daily Sun . Der ligger omkring 20 boliger indenfor 
en radius på en mil (godt 1,5 km) fra, hvor farmen skulle 
have været bygget .
Bestyrelsesmedlem Matt Bauman, der stemte for tilla-
delsen, siger, at beslutningen kan skade Gage County’s 
ry som værende for animalsk landbrug, men et anden 
bestyrelsesmedlem, Dennis Byars, der beskrev sig selv 
som en livslang landbrugstilhænger, sagde, at placerin-
gen så nær til så mange boliger ville give problemer, og 
at der er mere passende steder i amtet, hvor en sådan 
farm kan bygges .
MBA Poultry, der ifølge WATTAgNet Top Poultry Com-
panies Database, producerede omkring 2,62 mio . lbs 
(næsten 1 .200 tons) pounds ready-to-cook kylling om 
ugen i 2015 . MBA Poultry markedsfører kylling under 
mærkerne Smart Chicken og Organic Smart Chicken .

WattAgNet .com / jnl
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BESØG HOS ÆGPRODUCENTEN SANTA RITA  
I BUGA I COLOMBIA 

Ægproducenten Santa Rita i Buga ca. 50 km nord 
for Cali i Colombia blev startet for 66 år siden af 
Rogerio Tenorio Sanclemente, hvis datter, Espe
ranza Tenorio, i dag ejer firmaet, og hun driver det 
sammen med sin mand Carlos Moncayo. 

De har selv hele kæden fra foder over opdræt, ægpro-
duktion og ægpakkeri til distribution og salg .
De har i alt 450 medarbejdere .

Landbrug i området
I den frugtbare dal mellem 
Cali og Buga blev der 
tidligere dyrket bl .a . majs 
og soja, men efter der blev 
oprettet en forsøgsstation 
for sukkerrør i 1970’erne 
dominerer sukkerrør nu 
totalt, og de har i området 
den største variation af 
sorter af sukkerrør, der er 
grundlaget for en stor pro-
duktion af sukker, ethanol 
og biomasse, og det giver 
arbejde til rigtigt mange 
i området . Enkelte stede 
afløses sukkerrørsmarker-
ne af mindre marker med 
majs, papaya og ananas .

Santa Rita’s 
ægproduktion
Santa Rita har godt 
1 .200 .000 høner, heraf 
800 .000 Lohmann Brown og 400 .000 LSL . 
700 .000 er i bure 
490 .000 er skrabehøner (cage free)
40 .000 frilandshøner (bio)
De har desuden 3 farme med opdræt .
Santa Rita vil inden for de nærmeste år udvide skrabe-
ægsproduktionen med 400 .000 høner, og udfase nogle 
af de gamle buranlæg, fordi forbrugerne efterspørger 
flere skrabeæg, som de anses for at være bedre æg, og 
fordi der er store miljømæssige problemer med gødnin-
gen fra de gamle trappebure, især med hensyn til lugt 
og fluer, fordi det fugtige tropiske klima gør det svært/
umuligt at tørre gødningen tilstrækkeligt, så ammoniak-
fordampningen undgås .

Hønnikerne næbtrimmes to gange, ved 10 dage og ved 
6 uger .
Skalstyrken ved 80 uger er normalt på 0,36 .

Frilandsproduktion
Jeg var blevet lovet at se en frilandsproduktion på 
40 .000 høner i flokke på 13-15 .000, men hønerne, der 
normalt producerede til de var 90 uger, var blevet sat ud, 
da de var godt 70 uger gamle grundet mangel på foder, 

fordi lastbilchaufførerne i 
Colombia havde strejket 
i en måned og i mange 
tilfælde blokkeret vejene 
for andre .
De har 12 .000 høner pr 
ha, og der roteres på ude-
arealet, så der kan ske en 
genvækst . Når hønerne 
har ædt græsset, får de 
grovfoder . 

Skrabeægsproduktion
I forbindelse med deres 
hovedkontor i udkanten 
af Buga, har de 70 .000 
skrabehøner i 10 stalde 
med 7 .000 høner i hver .
Jeg blev vist rundt af 
deres dyrlæge, Alejan-
dra Levis, der talte lidt 
engelsk .
Husene er bygget af flere 
gange, så inventaret i 
husene er lidt forskelligt . 

Der er en slags foderskåle og 2 slags fodertrug, men 
fodringen sker automatisk 3-4 gange om dagen .
Rederne har de selv konstrueret . De ældste er i metal 
og fungerer bedst og giver færrest gulvæg .
Husene er med betongulv og en lille halv meter beton-
væg, mens væggene ellers består af trådnet . Ventila-
tionen er naturlig, men der var opsat enkelte fan-ven-
tilatorer . Der var også opsat skyggenet på sydsiden af 
husene .
Alle hønerne på farmen har samme alder, og der er 5 
uger mellem hold, så der kan blive rengjort og desinfi-
ceret .
Alt foregår manuelt, så strøelsen skovles i spande og 
bæres ud af husene og køres til kompostering, som 
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foregår i en plansilo opdelt i mindre rum . Her bliver de 
døde høner også komposteret .
Der indsamles æg manuelt 4 gange om dagen, 3 gange 
om formiddagen og 1 gang om eftermiddagen . Æggene 
transporteres derefter til pakkeriet, der ligger på ejen-
dommen med burproduktionen .
Strøelsen består af risskaller, som hønerne støvbadede 
meget i .
Hønerne på farmen var 74 uger gamle, og de så meget 
pæne ud, men der var en smule fjerpilning i et af huse-
ne . Belægningen er 8,5 høne pr m2 .
Dødeligheden forventes at komme til at ligge på 4 %, 
når hønerne udsættes ved 90 uger, men målet er 2 % . 
Områderne mellem husene var særdeles velholdte med 
et udsøgt udvalg af blomster, buske, hække og træer, alt 
sammen passet og plejet som i en botanisk have .  

Burproduktion
Derefter besøgte vi deres ejendom med burægsproduk-
tion og pakkeri . 
På farmen var der 700 .000 høner af forskellig alder for-
delt på 3 forskellige produktionssystemer:
ca . 150 .000 i gamle manuelle trappebure, hvor hønerne 
har 550 cm2, og hvor gødningen falder ud på jorden og 
fodring og indsamling af æg foregår manuelt 
ca . 300 .000 i halvautomatiske trappebure, hvor hønerne 
har 550 cm2, og hvor gødningen falder ud på jorden, 
men hvor fodringen foregår automatisk, mens indsamlin-
gen af æg foregår manuelt
3 x 80 .000 høner i nye bursystemer i 5 etager, hvor 
hønerne har 415 cm2, og hvor fodring, opsamling af gød-
ning og indsamling af æg foregår automatisk
I de 3 nye huse med nye bure, var der lysplader i taget, 
og det generede ikke hønerne, men under disse tropiske 
forhold har de også næsten året rundt 12 timers lys . Der 
var også stort lysindfald fra ventilatorerne i gavlen .
De brune burhøner var 54 uger gamle og så flotte ud .
Niveauet af støv og spindelvæv i de nye burstalde var 
udsædvanligt lavt, og det var ikke kun fordi, vi var på 
besøg, for der blev dagligt gjort rent i stalden .
Gødningen fra de to første systemer håndteres manuelt 
og køres til en stor lade, hvor det komposteres sammen 
med gødningen fra burstaldene, hvor gødningen via gød-
ningsbånd kører ud af stalden . Komposteringen tager 28 
dage, hvorefter komposten sælges .
Dødelighed i burene lå normalt på ca . 8 % ved 90 uger, 
med den største dødelighed til sidst i rotationen .
Arealerne mellem staldene var også her særdeles vel-
holdte med blomster, buske og træer, heribland en lille 
plantage med grønne citroner .

Foder
Foderet består hovedsageligt af majs, soja og hvedeklid, 
og der tilsættes antibiotika, hvis det er nødvendigt . ›››

Den velplejede indkørsel til Santa Rita med den flotte 

Madonna figur, som der findes på alle virksomhedens  

ejendomme .

En af de mange sukkerrørsmarker i området .

Et billede af grundlæggeren af Santa Rita, Rogerio Tenorio 

Sanclemente, fra 1958 . Bemærk tavlerne over hønerne i 

enkeltdyrsbure . Her noterede man dagligt produktiviteten  

af den enkelte høne .

Carlos Moncayo og Esperanza Tenorio på Santa Rita’s 

hovedkontoret i Buga .
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Skyggegardiner monteret på sydsiden af husene .Flotte og renholdte udearealer omkring hønsehusene .

74 uger gamle skrabehøner i Colombia .Luftfoto af en af ejendommene med opdræt .

Skrabehøner i stald med redekasser af træ .Skrabeægsstald i Colombia .

Hønerne kunne lide at støvbade i strøelsen, som bestod af 

risskaller .

Skrabehøner i stald med redekasser af metal .
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Foderfabrikken på ejendommen  

med burægsproduktion .

Æggene blev indsamlet manuel 4 gange om dage i disse 

vogne .

Gødningen blev komposteret på farmen i en overdækket 

plansilo opdelt i mindre rum .

Dyrlæge Alejandra Levis viste mig rund på ejendommen  

med skrabeægsproduktion foran fodersiloen til et af husene .

Manuelle trappebure i to etager, hvor gødningen skal fjernes 

med håndkraft .

Stald med manuelle trappebure i to etager .

Halvautomatiske trappebure i tre etager . Vognen til manuel 

indsamling af æg ses til højre .

Halvautomatiske trappebure i to etager .
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De 54 uger gamle burhøner med 9 høner i hvert bur og 415 

cm2 pr høne .

Moderne buranlæg i fem etager . Bemærk lysplanerne i 

taget .

Halvautomatiske trappebure i tre etager .

Et lidt ældre luftfoto af ejendommen med burproduktion, med pakkeriet nederst 

til højre . Første række stalde er manuelle trappebure, anden række er halvauto-

matiske trappebure og bagerst 2 af de 3 nye moderne burstalde . Den tredje nye 

burstald er bygget efter billedet er taget .

Et fælles ægbånd gik gennem de tre burstalde .Der var fem reoler med fem etager med bure fra Alaso i den 

burstald, som vi besøgte .

Æggene fra burstaldene blev pakket med en Yamasa 

maskine, inden de blev kørt til pakkeriet .

Der var mulighed for vandkøling i burstaldene .



DANSK ERHVERVSFJERKRÆ AUGUST 2016  ·  17

Isætning af tomme æggebakke foregår manuel .Pakkemaskinen Yamasa CHS 108 .000 kræver en beman-

ding på 13 personer .

Gødningen fra de 700 .000 høner blev komposteret i en stor 

hal .

Pakning af buræggene .
Halvautomatiske trappebure i tre etager .

Santa Rita producerer kun omega æg .På den mindre Yamasa 54 .000 pakkemaskine, som kræver 

en bemanding på 9 personer, var der monteret en ægva-

sker . Alle æggebakkerne blev flyttet manuel .

En af de små lastbiler som bruges til distribution af æggene fra Santas Rita .  

Ingen er i tvivl om, at det er æg, som bilen kører med .
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Majs og soja importeres i samarbejde med 4-5 andre 
store producenter i området, og de samme firmaer har 
også sammen et lastbilfirma, der transporteres majs 
og soja fra havnen i Buenaventura til producenterne i 
Cali-området .

Omega æg
Alle æggene sælges som omega-æg, fordi foderet, og 
dermed ægget, har et højere indhold af omega-3 og 
omega-6 fedtsyrer, og det står stemplet på æggene .

Udsætterhøner
Udsætterhønerne sælges til en opkøber, som så sælger 
dem videre - enten levende til hobbyproducenter eller til 
et slagteri .

Salmonellatest
Farmene testes hver 3 . måned for salmonelle, mens der 
testes hver uge på pakkeriet .

Pakkeri
Vi besøgte også pakkeriet, hvor æggene fra farmene 
bliver sorteret og pakket .
Pakkeriet har 2 pakkemaskiner fra Yamasa .
En Yamasa CHS 108 .000, som kræver en bemanding 
på 13 personer, og en Yamasa 54 .000, som kræver en 
bemanding på 9 personer . På den sidste var der også 
monteret en ægvasker .
Begge maskiner kører 10 timer om dagen, 7 dage om 
ugen .
Pakkemaskinerne havde ikke flere af de faciliteter, som 
pakkemaskiner i Danmark har, for bl .a . skal de nye 
æggebakker isættes manuelt . 
Alt den interne transport foregår manuelt .

Afsætning
Alle æggene pakkes i 30-stks . bakker i størrelserne 
Jumbo, AAA, AA, A og B .
Priserne er højst på de største æg .
Beskidte æg vaskes og sælges til en lavere pris .
Priserne på bur- og skrabeæg er ens, mens priserne på 
frilandsæg er højere .
Santa Rita distribuerer selv æggene til grossister eller til 
specielle ægudsalg over en stor del af Colombia .
Vi besøgte til slut deres eget bod ved vejen tæt ved 
pakkeriet, hvor de solgte 7-9 .000 æg om dagen eller 
ca . 270 .000 æg om måneden . Køberne er både lokale 
forbrugere og lokale forretningsdrivende, som kommer 
i deres bil og henter mange bakke af gangen . Vi så en, 
der hentede 60 bakker æg af forskellig kvalitet .

Afslutning
Et meget interessant besøg, hvor ejerne afsatte en hel 
dag til af vise deres virksomhed frem for os .

Det var tydeligt at se, at det var en familievirksomhed, 
som de var stolte af, og som Esperanza Tenorio og Car-
los Moncayo kendte hvert et hjørne af .

En vejbod, hvor Santa Rita sælger nogle ag deres æg .  

Også her var området meget velholdt .

Grossist indkøb af æg fra vejboden .

Handel med æg fra vejboden . jnl
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AMERIKANSK AMBASSADØR:  
TPP ER MILLIARDER AF DOLLARS VÆRD  
FOR AMERIKANSKE LANDMÆND

Af Austin Alonzo på WattAgNet .com

Den amerikanske handelsre
præsentant, som er ekspert i 
landbrug, siger, at vedtagelsen af 
TransPacific Partnership (TPP) vil 

være en stor og uventet gevinst for amerikanske 
landmænd, og hun advarede om, at en udskydelse 
af aftalen kan skade dem.

Vedtagelsen af TTP kunne have en værdi på 4,4 mia . $ 
(næsten 30 mia . kr .) årligt for amerikanske landmænd, 
siger en af forhandlerne, som var med til at formulere 
handelsaftalen .
Den 9 . juni argumenterede Darci Vetter, den amerikan-
ske chefforhandler på landbrugsområdet, for berettigel-
sen af   handelsaftalen mellem USA, Canada, Australien, 
Brunei, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, 
Peru, Singapore og Vietnam . Vetter sagde, at amerikan-
ske landmænd har brug for partnerskaber eller TPP for 
at sikre, at der vil være et marked for deres produkter i 
fremtiden og for at forbedre deres indtjening .
Vetter sagde, at hvis TPP, der blev underskrevet i okto-
ber 2015, men stadig ikke er godkendt af den amerikan-
ske kongres, ikke bliver vedtaget, kan de økonomiske 
konsekvenser være meget store for de amerikanske 
landmænd, og man vil overlade den økonomiske ledelse 
af Stillehavsområdet til Kina .

Hvad er TPP?
Vetter kaldte aftalen for den handelsaftale i historien 
med de højeste standarder . Det vil give farmere og 
ranchers hidtil uset adgang til 40 % af klodens brut-

tonationalprodukt, og i 2020, to tredjedele af verdens 
middelklasse, sagde hun .
Der er allerede handelsaftaler med mange af de 
TPP-underskrivende nationer, men den nye aftale vil 
modernisere aftalerne og tilføje vigtige formuleringer 
omkring miljø, arbejdstagerrettigheder og elektronisk 
handel . Flere vigtige bestemmelser, der påvirker land-
bruget - herunder biosikkerhed, samarbejde om fodertil-
sætningsstoffer eller veterinære lægemidler, der er god-
kendt i et land, men ikke et andet, og etablering af regler 
for at beskytte letfordærvelige varer fra at gå til spilde, 
hvis de stoppes i tolden - er også inkluderet .
Mens USA allerede eksporterer 43 % af hele landbrugs-
eksporten – til en værdi på omkring 57 mia . $ (godt 386 
mia . kr .) årligt - til TPP nationer, vil aftalen give lavere 
told og mindre besvær for amerikanske import og større 
adgang til markeder, der udvikler sig hurtigt, og som har 
behov for korn af høj kvalitet og animalsk protein .
”Hvert landbrugsprodukt uden undtagelse vil blive libe-
raliseret i en eller anden måde . Det har ikke altid været 
tilfældet i tidligere frihandelsaftaler, som USA har for-
handlet, og det har bestemt ikke været tilfældet med 
vore handelspartnere” sagde Vetter .
Aftalen lover at fjerne eller reducere handelshindringer 
med partnerskabsnationer . Lande uden en eksisterende 
handelsaftale med USA - Brunei, Japan, Malaysia, New 
Zealand og Vietnam – vil i sidste ende fjerne 93 % af 
deres landbrugsafgifter på produkter fra USA .
Vetter sagde, at TPP hovedsageligt vil eksportere den 
måde, som USA gør forretning på . Aftalen vil ikke kræve 
ændringer i, hvordan USA fungerer, og det vil sikre ens-
artede spilleregler for de underskrivende nationer .

Forhandlerne fra de 12 TTP-lande stillede op til det traditionelle ’familie’ billede .
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Hvordan kan TPP hjælpe landmændene
Vetter sagde, at TPP vil betyde flere indtægter for land-
mændene . Det seneste skøn fra American Farm Bureau 
Association siger, at partnerskabet vil øge nettoindkom-
sterne på farmene med 4,4 mia . $ (næsten 30 mia . kr .) 
årligt .
Specifikt for svinekød vil aftalen gøre det meget billigere 
og mindre kompleks at eksportere til Japan og eliminere 
Vietnams told på svinekød i købet af 5 til 10 år . Vetter 
sagde, at fremskrivninger tyder på, at TPP kan betyde 
en stigning i eksporten for USA’s svinekødsbranche på 
mellem 219 - 940 mio . $ (ca . 1,5 – 6,4 mia . kr .) .
TPP kræver, at de underskrivende nationer forbedrer 
deres sundheds- og plantesundhedsmæssige standar-
der, sænker tekniske handelshindringer og fastsætter 
regler for forvaltning af intellektuel ejendomsret . Vetter 
sagde, at TTP vil tvinge statsejede virksomheder til at 
opføre sig på samme måde som private virksomheder, 
etablere grundlæggende regler for arbejdstager- og 
menneskerettigheder og beskyttelse af miljøet . Disse til-
tag vil betyde, at konkurrerende nationer spiller efter de 
samme regler som amerikanske farmere og ranchers .
TPP kræver også, at landene behandler ikke-toldmæs-
sige handelshindringer, der tillader lande at blokere 
handlen med USA på grund af den sporadiske tilste-
deværelse af et skadedyr eller en sygdom . Aftalen vil 
etablere hurtige reaktionsmekanismer for at forhindre 
containere fulde af letfordærvelige varer fra at rådne i 
tolden, fremme gennemsigtighed og anti-korruption i 
toldmyndighedernes håndhævelse, gøre amerikanske 
standarder for fødevaresikkerhed til den internationale 
standard og fastsætte regler om bioteknologi . Vetter 
sagde, at bestemmelserne for bioteknologi og økologi 
vil skabe gennemsigtige, videnskabeligt baserede og 
forudsigelige standarder for håndtering af emner som 
tilsætningsstoffer og lægemidler, Hvor landene ikke har 
samme godkendelsesprocedurer .
Hvis TPP ikke blive vedtaget og gennemført, vil USA’s 
landbrug miste milliarder af dollars ifølge et skøn, der 
deles af Vetter . Farm Bureau anslår, at kvægsektoren 
vil miste $ 5,8 mia . $ (over 39 mia . kr .) i indtægter, hvis 
TPP ikke vedtages, og U .S . International Trade Com-
mission anslår, at den amerikanske eksport ville være 
7,2 mia . $ (ca . 48,7 mia . kr .) mindre, hvis TPP ikke er 
vedtages .

De politiske begrundelser for TPP
TPP er mere end en handelsaftale, sagde Vetter . ”Det er 
en mulighed for USA til at sætte den økonomiske dags-
orden - og hævde sin lederrolle - i Sydøstasien og Stil-
lehavet . Hvis USA ikke vil underskrive den aftale, som vi 
har fået sat sammen, vil det skade nationens omdømme 
i Stillehavet og styrke Kinas økonomiske og politiske 
indflydelse .”

Men, mens USA tøver med at vedtage TPP, står de 
andre lande ikke stille . I stedet arbejder de på deres 
egne frihandelsaftaler, der ikke har i samme standard . 
Mens USA og de andre TPP-underskrivende nationer 
er ved at færdiggøre deres aftale, fører Kina an i en 
privilegeret handelsaftale i Sydøstasien kaldet Regional 
Comprehensive Economic Partnership (RCEP) . Aftalen 
omfatter mange TPP nationer samt Indien, Cambodja, 
Myanmar, Sydkorea, Laos, Thailand og Filippinerne .
Vetter sagde, at aftalen giver Kina præferentiel adgang 
til 35 % af den globale økonomi og fjerner deres toldsat-
ser samtidig med, at der lægges høje afgifter på ame-
rikanske varer . Hun sagde, at aftalen ikke vil beskytte 
arbejdstagernes rettigheder, miljøet eller et frit og åbent 
internet eller fastsætte regler for statsejede virksomhe-
der . Hvis RCEP kommer før TPP, vil Kina sætte dagsor-
denen for handel i Sydøstasien og Stillehavet .
Adspurgt om, hvorfor den amerikanske offentlige 
mening og de ledende præsidentkandidater er imod 
TTP, sagde Vetter, at hun tror, at svaret er enkelt: Den 
gennemsnitlige amerikaner forstår ikke omfanget og 
sproget i den komplekse, mere end 5 .000 sider lange 
handelsaftale, og fordi de ikke forstår det, er de bange 
for aftalen . Hun sagde, at folk sidestille TTP med globa-
liseringen, og fordi de er bekymrede over, hvad globali-
seringen betyder for USA’s økonomi, så afviser de TTP .
”Hvis vi ikke vedtager TPP, vil globaliseringen ikke stop-
pe . Lande vil ikke stoppe med at søge disse internati-
onale forsyningskæder, og de er på udkig efter måder 
at udvide deres forretninger” sagde Vetter . ”Vi kan ikke 
putte globaliseringsånden tilbage i flasken, men vi kan 
udforme globaliseringen på en måde, der bedre kan 
opfylde både vores økonomiske interesser og vores vær-
dier .»
Kongressen kan ratificere TPP efter præsidentvalget i 
november 2016 . Aftalen er bredt støttet af de amerikan-
ske landbrugsorganisationer .
 jnl

Darci Vetter, amerikanske chefforhandler på landbrugs-

området, besvarer spørgsmål under en tale ved 2016 

World Pork Expo i Des Moines, Iowa . Foto: Austin Alonzo .
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BESØG HOS SLAGTEKYLLINGEPRODUCENTEN 
BUCANEROS NÆR CALI I COLOMBIA

Slagtekyllingeproducenten Pollos El Bucanero 
i Candelaria lige uden for Cali i Colombia blev 
startet for 30 år siden af Nestor Cortés. I dag ejer 
familien stadig virksomheden og den drives af 
sønnen Orlando Cortés.

Firmaet Pollos El Bucanero
Virksomheden startede beskedent i 1986 med 5 .000 
kyllinger pr rotation, og se første 12-14 år var det kun et 
fjerkræslagteri, og Orlando Cortés startede i virksomhe-
den med at indveje slagtekyllinger enkeltvis på slagteriet, 
men nu er de en integration med rugeægsbesætninger, 
rugeri, primærproduktion, foderfabrik, slagteri, distribu-
tion .
Bucanero den andenstørste slagtekyllingeproducent i 
Colombia, og de har 8 % af markedet .
De slagtede omkring 60 mio . kyllinger i 2015 og forven-
ter at nå op på 65 mio . i år .
Der er omkring 4 .500 ansatte i virksomheden, inkl . de 
ansatte på farmene . De 1 .700 er ansat på slagteriet .

Rugeri
De har plads til 600 .000 forældredyr, hvoraf de selv ejer 
der 400 .000, mens de resterende 200 .000 er hos kon-
traktproducenter .
Deres rugeri producerer over 50 mio . daggamle slagte-
kyllinger om året .
80 % af kyllingerne er Cobb og 20 % er Ross 308 .

Primærproduktionen
Alle de daggamle kyllinger kønssorteres, og hønekyllin-
gerne slagtes ved 42 dage, hvor målvægten er 2,0-2,2 
kg, mens hanekyllingerne slagtes ved 48-50 dage, hvor 
målvægten er 3,0-3,2 kg .
Slagtekyllingerne produceres på ca . 200 farme, hvoraf 
Bucanero, hvilket er meget usædvanligt i Colombia, kun 
ejer 20 selv, mens resten er kontraktproducenter .
Slagtekyllingeproduktionen foregår i for det meste i åbne 
huse, der er op til 200 m lange . De nyeste, der er 200 
m lange, er lukkede og har automatisk klimakontrol, som 
vi kender det fra Danmark . Alle farme kører alt-ind alt-
ud og der er 5 rotationer om året, så der indsættes nye 

Luftfoto af slagteriet .

 .
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De 27 dage gamle kyllinger .Kik ind i kyllingehuset, der også er delt på tværs .

Ældre åbent slagtekyllingehus i Colombia .Gule colombianske kyllinger i en køledisk i Bogota .

Bucanero’s foderfabrik .Indgangen til kyllingehuset . Bemærk at foderet i sække 

opbevaret i kyllingehuset .

Hovedparten af foderet leveres i sække med Bucanero’s 

egne lastbiler . ›››

En del af foderet leveres i løs vægt til farmene med Buca-

nero’s egne foderbiler .
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daggamle kyllinger hver 10 . uge . Vi besøgte en farm, 
hvor kyllingerne var fordelt på 3 huse, der igen var delt 
på tværs flere gange, og fordi vi kom i bil sammen med 
ejeren og ikke skulle ud af bilen og ind til kyllingerne, 
slap vi for at tage bad og skifte tøj .
Belægningen, på den farm, vi besøgte, var 11-13 kyllin-
ger pr m2, men i nye huse er belægningen 16-18 kyllin-
ger pr m2 . 
Kyllingerne, vi så, var 27 dage gamle, og dødeligheden 
var 3 %, hvor målet for alle farmene er 4,0-4,5 % .
De bruger grundvand til kyllingernes drikkevand, og 
strøelsen består af risskaller .
På nogle farme skiftes strøelsen 1 gang om året, men 
det mest almindelige er at skifte efter hver rotation .
Døde kyllinger komposteres sammen med strøelsen, og 
efter komposteringen sælges det som kompost .
Foderforbruget lå generelt 1,65 ved 2500 g på tværs af 
virksomheden .
Orlando Cortés har en 
farm med 250 .000 kyllin-
ger pr rotation .
Kontraktfarmerne ejer 
jorden og bygningerne, 
og skal sørge for arbejds-
kraft, vand og varme .
Bucanero kommer med 
kyllinger, foder, strøelse, 
desinfektion, vacciner og 
teknisk rådgivning .
Farmerne får bonus for lav 
dødelighed og lavt foder-
forbrug, men de afregnes 
ikke for ensartethed .
Noteringen ligger på ca . 
0,9 $ (ca . 6,00 kr .) pr kg 
levende kylling .
Alle farmene ligger inden-
for en afstand på 100 km .

Salmonella
Der testes for salmonella 
i forældredyrene, ligesom 
de daggamle kyllinger testes og farmene testes hver 
måned .  

Foderfabrik
I 1999 købte Bucanero et lille foderfirma, der produce-
rede 7 .000 tons foder . 
I dag producerer de 260 .000 tons foder om året .
Foderfabrikken, der er 9 år gammel, producerer foder til 
alle 200 farme, så de producerer ca . 22 .000 tons om 
måneden . 
Fra en anden mindre foderfabrik leverer de foder til 
rugeægsbesætningerne . 

Sammen med andre fjerkræproducenter i Cali-området 
importerer de 100 .000 tons råvarer om måneden, og de 
har også fælles lastbiltransportfirma, så de ikke rammes 
så hårdt af strejker blandt lastbilchaufførerne, hvilket er 
ret almindeligt i Colombia .
Foderet består hovedsageligt af importeret majs og soja, 
samt af kyllingeolie, fjermel og kødbenmel .
I foderet kan der tilsættes vækstfremmere, tetramycin 
og coccidiostater .
Der tilsættes som standard antibiotika til foderet de før-
ste 8 dage, 
Foderet, der pelleteres og varmebehandles, leveres løst 
(30 %) eller i sække (70 %), men tendensen går helt 
klart mod løs levering .
Deres råvarelager er på ca . 22 .000 tons, så rækker til 
ca . en måneds produktion .
Fra foderfabrikken leverer de alt til farmene – foder, 

desinfektionsmidler mm 
– og til kunderne – f .eks . 
kølediske .
På 30 % af produktionen 
ændres foderet fra dag 
20-50, så der kommer 
mere farve i, og så bliver 
skindet på kyllingerne 
meget gult . De sælges 
ferske som Farm Kyllinger, 
og forbrugerne opfatter 
dem som et bedre pro-
dukt, og så er de colombi-
anske . Disse kyllinger blev 
’opfundet’ i forbindelse 
med frihandelsaftalen med 
USA, og de bruges til at 
beskytte hjemmemarke-
det .

Slagteri
Slagteriet ligger på en 
18 ha stor grund, hvor de 
løbende har opkøbt de 
nærmeste naboer for at 

få plads til udvidelserne . Indenfor det sidste år er der 
investeret 20 mio . $ (ca . 133 mio . kr .) i en ny slagtelinje, 
hvor udstyret er fra Linco i Danmark .
Langs hele slagteriet var der bygget en besøgsgang 
udenfor, og her kunne vi via de store vinduer følge hele 
processen fra aflivning over udtagning af indvolde til 
nedkøling, partering og pakning .  
Bygningerne er så store, at der er plads til en ekstra 
slagtelinje parallelt med den nuværende, og så vil de 
kunne nå op på at slagte 100 mio . kyllinger om året .
Der køres 2-holds skift på slagteriet, så slagtelinjen 
kører 15 timer i døgnet . ›››
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Aflæsning af kasserne skete automatisk .Nærbillede af lastbilerne med kyllingerne, der venter på at 

blive slagtet .

De indtransporterede kyllinger venter i en åben hal, hvor der 

er kraftige ventilatorer ud for hver lastbil .

Der var overdækkede parkeringspladser til cykler, motorcyk-

ler og biler til medarbejderne på slagteriet .

Transportkasserne vaskes .Ophængning af kyllingerne .

Indvolde og slagtekroppe kontrolleres . ›››Indvoldene udtages automatisk .
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Fjerene sorteres fra og køres til videreforarbejdning .Orlando Cortés på besøgsgangen udenfor parterings-

afdelingen .

Mange folk på den parteringslinje, der var i gang . De 4 spin-chillere .

Sæk med fjermel .Fjer, ben og indvolde opvarmes og videreforarbejdes .

Slagteriet havde sit eget store rensningsanlæg, hvor spildevan-

det blev renset inden det blev pumpet til den nærmeste flod .

Kik ind i den nye afdeling, hvor der bl .a . laves marinerede og 

stegte produkter .
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Slagteriet får leveret kyllinger, der er fanget manuelt, 24 
timer i døgnet, og kyllingerne står på overdækket plads, 
hvor der er godt med ventilation . 
De bruger spin-chiller, hvor der tilsættes lidt klor
Fjer, blod, knogler og indvolde bliver videreforarbejdet og 
opvarmet, for derefter at blive brugt til kyllingefoder eller 
pet-food .
Slagteriet har eget rensningsanlæg, hvor spildevandet 
bliver behandlet, inden det udledes til den nærmeste 
flod . 
70 % sælges fersk og 30 % frossent, og næsten alt 
sælges med variabel vægt .
De var mange personer på både parteringslinjerne og på 
pakkelinjerne, så her vil der være muligheder for mere 
automatisering, men med månedslønninger på omkring 
2 .300 kr ., er behovet ikke så presserende . 
Som noget nyt er de begyndt at fremstille stegte pro-
dukter, bl .a . kyllingespyd med forskellige marinader, og 
det forventer Orlando Cortés sig meget af, for så bevæ-
ger de sig ind på et nyt segment i markedet .

Afslutning
Virksomheden har en gæld 
på 70 mio . $ (ca . 467 mio . kr .) så 
Orlando Cortés søger en partner, så 
ekspansionen kan fortsætte .
Det var et meget interessant besøg, hvor ejeren 
havde afsat næsten en hel dag til af vise virksomhe-
den frem for os .
Det var tydeligt at se, at det var en familievirksomhed, 
som Orlando Cortés var stolt af, og han kendte hvert et 
hjørne af virksomheden og mange af de ansatte .

jnl 

By med kalkunslagteri omfavner  
udenlandske arbejdstagere
I et samfund, hvor så mange amerikanske borgere 
klager over, at indvandrere tager amerikanske arbejds-
pladser - også når de ikke ønsker de job selv - var det 
forfriskende at se en PBS rapport om, hvordan det 
helt sikkert ikke synes at være tilfældet i Huron, South 
Dakota .
Huron, en forholdsvis lille by med omkring 13 .000 
indbyggere, er hjemsted for den Dakota Provisions kal-
kunslagteri . Ifølge PBS-rapporten er så mange som 600 
af fabrikkens arbejdere Karénerne, en etnisk minoritets-
gruppe fra Myanmar . Desuden er omkring 16 % af de 
ansatte fra Latinamerika .
"Uden Karen-folket ville vi sandsynligvis ikke være i 
stand til at køre kalkunslagteriet" siger Mark Heuston, 
CDR direktør for Dakota Provisions . "Vi ville helt sikkert 
mangle folk til at køre slagteriet . Karénerne kom her for 
præcis de samme årsager, som vores forfædre kom her, 
og det er for at være frie . "
Heuston, der begyndte at rekruttere de flygtninge fra 
Myanmar i 2007, sagde, at disse arbejdstagere er 
pålidelige og har hjulpet Dakota Provisions har en lav 
udskiftning af medarbejder . Dakota Provisions årlige 
udsliftning af medarbejdere ligger på omkring 15-20 %, 

hvilket, siger Heuston, er "fire til fem gange mindre end 
det nationale gennemsnit for slagterier ."
Mens Dakota Provisions har budt deres udenlandske 
arbejdstagere velkommen, så det har lokalsamfundet i 
Huron også .
Brooke Sydow, beskæftigelseskoordinator i Huron, 
fortalte PBS, at de traditionelle hvide middelklasse 
amerikanerne ikke opholder sig i landdistrikterne i South 
Dakota, så i stedet for at se på, at Huron’s befolkning 
falder, så besluttede lokalsamfundet at byde de nyan-
komne velkommen .
Hun sagde: "Vi tager godt imod dem, der kommer i 
stedet for at sidde med korslagte arme og sige, "Vi kan 
ikke hjælpe dig ." Siger vi "OK, kom her, hvordan kan vi 
hjælpe dig? ""
En måde, lokalsamfundet har hjulpet på, er ved at 
ansætte engelsk instruktører, som har engelsk andets-
prog, på hvert klassetrin i skolesystemet .
Og en måde, lokalsamfundet har vist sin indbydende 
side, er ved at etablere en fælles have, som giver de 
nyankomne og mangeårige Huron beboere en chance 
for at mødes og forstå hinanden bedre .

WattAgNet .com / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET
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KORT NYT FRA UDLANDET

Sygdomme truer med at give til proble
merne for fjerkræproducenterne i Pakistan 
Høje omkostninger og lave priser fortsætter med at påvir-
ke fjerkræbranchen i Pakistan, men nu truer smitsomme 
sygdomme også .
Ifølge en kilde i Punjab Livestock Department har fugle-
influenza ramt slagtekyllinger i Faisalabad regionen under 
den nuværende periode med monsunregn, og Pakistan 
Today rapporter, at priserne, som landmændene får for 
deres fugle, derfor er faldet kraftigt . Forbrugerne er til-
bageholdende med at købe kyllinger, især da de lokale 
medier har rapporteret, at nogle producenter forsøger at 
sælge syge fugle .
I de lokale markeder, har detailprisen på levende kyllinger 
gået ned fra 190 PKR (ca . 11,95 kr .) til 140 PKR (ca . 
8,80 kr .) per kilo inden de seneste dage .
OIE har ikke modtaget nogen officielle rapporter om 
de seneste udbrud af fugleinfluenza i Pakistan, selv om 
Newcastle disease menes at være til stede i både fjerkræ 
og vilde fugle .
Newcastle disease er en stadig en trussel mod fjer-
kræbranchen i Pakistan, skriverl Dr . Sumeera Akhtar i en 
nylig artikel i The Nation .
Newcastle disease er til stadighed til stede i fjerkræ og 
vilde fugle, sygdommen er endemisk og udgør en kon-
stant risiko for fjerkræproduktionen, hvor den hvert år 
forårsager "betydelige tab" for landmændene .
Vacciner er tilgængelige og anvendes i udstrakt grad til 
at beskytte fjerkræ, men de er ikke altid effektive, skriver 
Akhtar . Flere stammer af virusset cirkulerer i forskellige 
fuglearter, og kyllingernes immunforsvar reducerede evne 
til at reagere på vaccinen på grund af andre cirkulerende 
sygdomme, er den sandsynlige årsag til reduktionen i 
effekten af vaccination .
Pakistans fjerkræbranche har mistet 43 mia . PKR (ca . 
2,7 mia . kr .) på bare et år, skrev The Nation i starten af 
august .
Tallet blev oplyst af Rai Mansab Ali Kharal, formand for 
Lahore Pakistan Poultry Association North Zone . Han 
tilføjede en advarsel om, at situation vil blive yderligere 
forværret, da salgsprisen ikke stiger i takt med stigende 
omkostninger, og at op til halvdelen af bedrifterne kan 
blive nødt til at lukke . Dette vil reducere udbuddet af rela-
tivt billige protein til de lavere klasser og gøre tusindvis af 
mennesker arbejdsløse, sagde han .
Kharal appellerede til regeringen om at give et tilskud på 
20 PKR (ca . 1,25 kr .) per kilo til hver fjerkræproducent, 
og bankerne blev opfordret til at give nye rentefrie lån og 

tillade en straffri, 12-måneders udsættelse på tilbagebe-
taling af eksisterende lån .
Han skønnede, at fjerkræbranchens byrder som følge af 
regeringens seneste ændringer i omsætningsafgift og 
importafgift på sojaskrå, bedsteforældrekyllinger og ruge-
æg til at være 10 mia . PKR (ca- 630 mio . kr .) .
"Denne branche er i krise, men vi spiller trods det en vig-
tig rolle i den økonomiske vækst, og vi producerer billigt 
protein til folket" sagde han .
I juli, blev det rapporteret, at regeringen havde foreslået at 
indføre afgifter på import af avlsdyr til Pakistan .
For blot to måneder siden, rapporterede Pakistan Today, 
at finansminister Senator Ishaq Dar havde forsikret en 
delegation fra Pakistan Poultry Association (PPA) . At de 
relle problemer, som fjerkræsektoren står over for, vil blive 
behandlet, og at fjerkræbranchen kunne opnå vækst i 
værdikæden og nå international standarder .

WattAgNet .com / jnl

Den brasilianske eksport af kylling steg i 
første halvdel af 2016
Den brasilianske eksport af kyllingekød, både ferske og 
forarbejdede, ligger igen på mere end 400 .000 tons om 
måneden . Ifølge Associação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA) nåede eksporten i juni op på 411 .900 tons, hvil-
ket er 4,1 % højere end i samme måned sidste år .
Gode produktionsresultater i juni hjalp branchen til at slut-
te første halvdel af 2016 med en eksport, der var 13,86 
% højere end de første seks måneder af 2015 . Samlet 
set blev der eksporteret næsten 2,3 mio . tons, eller 
omkring 276 .000 tons kyllingekød mere end året før .
Målt i udenlandsk valuta faldt værdien af eksporten i før-
ste halvår med 1,24 % til 3,384 mia . $ (ca . 22,5 mia . kr .) . 
I juni var faldet 3,4 % til 662,3 mio . $ (ca . 4,4 mia . kr .) .
Opgjort i brasiliansk real var situationen helt anderledes 
positiv . I reelle tal var der en stigning på 6,3 % i juni til 
2,267 mia . BRL, og i første halvdel af 2016 steg værdien 
af eksporten med 21,74 % til 12,444 mia . BRL .
"I juni var Kina endnu en gang var Kina et af de bedste 
markeder, hvor eksport volumen steg med 72 % højere 
end i juni sidste år . Andre lande i Asien, som Sydkorea og 
Japan, klarede sig også godt, og det udligner nedgangen 
i eksporten til Mellemøsten, som havde et lille fald på 
grund af ramadanen" sagde Francisco Turra, adm . direk-
tør for ABPA .

WattAgNet .com / jnl
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Produktionsomkostningerne stiger  
i Brasilien
Ifølge Central Intelligence Poultry and Swine (CIAS) hos 
den brasilianske Agricultural Research Corp . (Embrapa), 
steg omkostningerne til slagtekyllinge- og svineproduk-
tionen igen i maj med henhldsvis 6,2 % og 5,4 %, sam-
menlignet med april måned .
For slagtekyllinger nåede indekset (ICPFrango) 235,3 
point, sammenlignet med basis-indeks på 100 point i 
januar 2010 . Det er en stigning på næsten 16,6 % indtil 
nu i 2016, og 32,6 % over de seneste 12 måneder .
Sammenlignet med basis indeks 100 i januar 2007 nåe-
de indekset for svineproduktionens produktionsomkost-
ninger (ICPSuíno) 236,3 point i maj, hvilket er en rekord . 
Indekset er steget med 15,3 % hidtil i 2016 og ligger 
32,4 % højere end på samme tidspunkt i 2015 .
Som i de seneste måneder er de seneste stigninger i 
produktionsomkostningerne blevet tilskrevet primært 
fortsat stigende priser på majs og sojabønner, der udgør 
det meste af foder til fjerkræ og svin i Brasilien .
De samlede produktionsomkostninger for kylling var 
i maj 3,04 BRL (ca . 6,42 kr .) per kilo, sammenlignet 
med 2,64 BRL (ca . 5,58 kr .) i gennemsnit i de seneste 
12 måneder . I maj måned udgjorde foderomkostnin-
gerne (majs, sojaskrå, mikronæringsstoffer, sojaolie, 
dicalciumphosphat, salt og kalk) 73,1 % af de samlede 
omkostninger . For et år siden var tallet 69 % .
I maj 2016 lå de gennemsnitlige omkostninger ved pro-
duktion af svin i Brasilien på 4,13 BRL (ca . 8,73 kr .) per 
kilo, hvoraf foder tegnede sig for 79,1 % . For et år siden 
udgjorde foderet 76,9 % af de samlede omkostninger 
på 3,59 BRL (ca . 7,59 kr .) .
Indeksene for produktionsomkostninger blev skabt i 
2011 af et samfundsøkonomisk team hos Embrapa 
Swine and Poultry og National Food Supply Agency 
(Conab) . 
ICPFrango scoren repræsenterer de typiske produkti-
onsomkostningerne for slagtekyllinger i en ventileret fjer-
kræstald i staten Paraná, mens ICPSuíno er baseret på 
et typisk "fuld cyklus" svineproduktionssystem i staten 
Santa Catarina .

WattAgNet .com / jnl

Canadas ægbranche bliver 'grønnere'
På trods af en stigning i ægproduktionen på 50 % er 
den miljømæssige påvirkning fra den canadiske ægbran-
che faldt med næsten 50 % ifølge en nylig rapport fra 
Egg Farmers of Canada (EFC) .
EFC, der styrer udbuddet af æg, laver kampagner for 
æg og udvikler standarder for ægproduktionen i Cana-
da, undersøgte hele forsyningskæden for at se, hvordan 
hele branchen har ændret sig - og hvor der kunne fore-
tages flere forbedringer .
Den omfattende undersøgelse, Environmental Footprint 
of Canadian Eggs: 1962 vs 2012, giver et indblik i histo-
rien om landbrugsproduktionen i Canada . Formålet med 
undersøgelsen var at evaluere hele miljøpåvirkningen af 
ægproduktionen, og hvordan det har ændret sig over 50 
år .
Den canadiske ægproduktion steg fra 434 mio, dusin i 
1962 til 657 mio . dusin æg om året i 2012 - en stigning 
på over 50 % . Selv med denne stigning er ægbranchens 
samlede miljøpåvirkning faldet, når alle ressourceforbrug 
og indikatorer emissioner medregnes . Forsyningskæ-
dens emissioner for ægproduktionen var 72 % lavere 
for udledningen af drivhusgasser . Undersøgelsen viste 
også, at forsyningskædens forbrug af energi, jord og 
vand var henholdsvis 41 %, 81 % og 69 % lavere .
Ændringen i den canadiske ægbranches miljøpåvirkning 
tilskrives en række faktorer . Disse omfatter forbedret 
effektivitet i hele forsyningskæden, ændringer i sam-
mensætningen af foder indkøbt til både hønnike- og 
ægproduktionen samt betydelige forbedringer i ressour-
ceeffektivitet, dyresundhed og produktivitet i hønnike- 
og ægproduktion . Disse effektive managementtiltag for-
bedres løbende, og det har givet den canadiske ægbran-
che en væsentligt højere effektivitet og produktivitet end 
for flere årtier siden .
Denne dokumenterede fokus på effektiv og bæredygtig 
udvikling kommer, netop som Canada har underskrevet 
Paris- aftalen fra COP21 i december 2015 . Målene 
i aftalen kræver samarbejde på tværs af sektorer, og 
placerer Canada som en leder i bekæmpelse af klima-
ændringer .
Som et næste skridt til yderligere at forbedre produkti-
viteten og bæredygtigheden i ægproduktionen har EFC 
finansieret en ny forskerstilling i Bæredygtighed til Dr . 
Nathan Pelletier ved University of British Columbia’s 
Okanagan Campus .

World Poultry / jnl
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CENTRALASIENS FJERKRÆPRODUCENTER  
VED EN KORSVEJ

Af Vladislav Vorotnikov, World Poultry

Fjerkræproduktionen i de asiatiske 
randstater i det tidligere Sovjet
unionen er stigende. De oplever 
tilstrømning af   investeringer og 

stigende interesse fra de statslige myndigheder. 
Ligesom Rusland har de fleste af disse lande som 
mål at skubbe billig import ud af det indenlandske 
marked med protektionistiske foranstaltninger, 
og indenlandske investorer bliver overtalt til at 
investere penge i en udvidelse af den lokale pro
duktion.

Alle lande i Central-
asien deler fælles 
problemer og udfor-
dringer, når det kom-
mer til politik, økonomi 
og handel . Når det er 
sagt, så varierer fjer-
kræbranchen fra land 
til land med hensyn 
til størrelse og fokus . 
Myndighederne skub-
ber på for udvikling og 
investeringer, men de 
ustabile politiske og 
økonomiske forhold i 
de tidligere sovjetsta-
ter betyder, at udsig-
terne for hvert enkelt 
udviklingsprojekt i regionen fortsat er ret uklar .

Kasakhstan kæmper med frosne amerikanske 
kyllinger

Med en befolkning på 17 mio . er Kasakhstan 
det største fjerkræmarked i Centralasien . 

Det gennemsnitlige forbrug af fjerkrækød per indbyg-
ger lå i 2015 på 19 kg, og den samlede størrelse af 
markedet anslås til at være på 320 .000 tons . Landet 
producerer også næsten 3,6 mia . æg, og det giver en 
selvforsyningsgrad på omkring 95 % . Den indenlandske 
produktion af fjerkrækød skønnes at være 140 .000 
tons om året, mens resten dækkes af import, primært 
fra USA, hvorfra der importeres næsten 135 .000 tons, 
mens der importeres 25 .000 tons fra Rusland .
”Samtidig ønsker myndighederne at øge produktionska-

paciteten . Ikke kun for at mindske omfanget af importen, 
men også at vokse yderligere og blive en eksporterende 
nation” siger Maxim Bozhko, generaldirektør for regerin-
gens udviklingsselskab for fjerkræbranchen . Eksporten 
kunne blive hjulpet af valutakurser . Landets valuta, 
Kasakhstan Tenge, kollapsede over for amerikanske dol-
lars i 2015, hvilket har øget rentabiliteten af   eksporten .

Eksport
”Eksporten bliver mere realistisk i for-
bindelse med flydende valutakurs for 
vores valuta . Så ud over de traditionel-
le partnere i toldunionen og Eurasiske 
Økonomiske Union vil vi også gerne 
udvikle eksporten til de sydlige mar-

keder, herunder Kirgi-
sistan, Tadsjikistan og 
Afghanistan” sagde 
han .
”Vi målretter primært 
markeder, der ikke 
er selvforsynende . 
Kasakhstan er en 
stor producent af 
korn, som er den 
største omkostning 
i foderblandinger til 
slagtekyllinger og 
æglæggere . Men jeg 
har gentagne gange 
sagt, at vi ikke skal 
eksportere korn som 
råvare men hellere 

produkter, vi produ-
cerer ved brug af   korn, herunder fjerkrækød og æg” 
tilføjede Bozhko .
Samtidig forklarer han, at den vigtigste konkurrence 
for fjerkræproducenterne på det indenlandske marked 
kommer fra frosne kyllinger, som bliver importeret fra 
USA . Dette problem forværres af det faktum, at da 
Kasakhstan blev medlem af WTO, skulle landet øge sin 
importkvote af amerikansk kylling fra 120 .000 tons i de 
foregående år til 140 .000 tons om året i 2016 .
”For os er det et stort problem . Det frosne kød har en 
kostpris på 1 $ (ca . 6,65 kr .) pr kg, mens produktions-
omkostningerne for fjerkrækød i Kasakhstan er omkring 
2-3 $ (ca . 1310 – 20,00 kr .) per kg . Så for os er det 
umuligt at konkurrere på produktionsomkostningerne . 
Det eneste, vi kan gøre, er at tilskynde forbrugerne til 
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ikke at købe det importerede kød ved at fortælle dem, at 
det er af en lavere kvalitet og har et højere vandindhold, 
op til 30-50 % mere, end kasakhisk kød” tilføjede han .

Indenlandsk produktion og import
Ifølge Ruslan Sharipov, formand for fjerkræproducen-
terne i Kasakhstan, blev situationen delvist forbedret i 
2015, da Rusland forbød enhver transit af amerikanske 
fjerkrækød gennem deres territorium . Dette tilføjede 
yderligere logistikomkostninger til denne import, fordi 
90 % af alle leverancer tidligere foregik via de russiske 
havne .
Maxim Bozhko sagde, at Kasakhstan gradvist vil øge 
den indenlandske produktion og mindske importkvoten 
fra USA med 10 .000 - 20 .000 tons årligt . Inden 2025 
skal landet nå et passende niveau for selvforsyning med 
hensyn til fjerkrækød . Til den tid skulle landet have for-
doblet produktionen af   fjerkrækød til 270 .000 tons .

Usbekistan har brug for at øge forbruget
Usbekistan har en befolkning på 30 mio ., 
men forbruget ligger kun på 115 .000 tons 

fjerkrækød og 8,5 mia . æg . Forbruget af fjerkrækød 
er mærkbart lavere end i nabolandet Kasakhstan, del-
vis som følge af lavere købekraft i befolkningen . Men 
hovedårsagen ligger i kulturelle forskelle mellem lan-
dene . Køkkenet i Usbekistan er baseret på okse- og 
lammekød, og omkring 76 % af alle bedrifter i landet 
beskæftiger sig med produktion af kvæg og små 
drøvtyggere .

Selvforsyning
”Selvforsyningsgraden på fjerkrækød i Usbekistan er på 
ca . 80 %, mens landet producerer 100 % af sine æg . 
Ser man på de første otte måneder af 2015, kan vi kon-
kludere, at den nuværende produktionskapacitet er 55 
mio . slagtekyllinger, der producerer omkring 100 .000 
tons kyllingekød, og 8,5 mia . æg årligt” sagde Pulat 
Rahmatulaev, stedfortrædende formand for   fjerkræpro-
ducenterne i Usbekistan . 
Han tilføjede også, at væksten i Usbekistans fjer-
kræbranche i 2015 var omkring 7,6 % sammenlignet 
med 2014 . Samtidig viser de gennemsnitlige vækst indi-
katorerne i de seneste år en vækst på ca . 12 % . I udta-
lelsen siger Alisher Shaykhov, formand for Usbekistans 
Handelskammer, at væksten i Usbekistans fjerkræsektor 
er blevet forstærket af regeringens bestræbelser, især 
reformen fra 2012, hvor fjerkræavlere fik store skatte- 
og toldlempelser .
”Som et resultat skulle virksomhederne ikke betale told 
ved import avlsdyr, forarbejdningsudstyr, foderblandin-
ger, vitaminblandinger og inventar . Disse skatteincita-
menter, sammen med andre økonomiske stimuleringer, 
har øget antallet af fjerkræbesætninger i landet» sagde 

Shaykhov og tilføjede, at disse lempelser sidste år blev 
forlænget til også at gælde i 2017 .
Usbekistan har heller ikke modtaget nogen veterinær-
certifikater til at begynde en eksport, så ifølge eksperter 
ligger potentialet for en fremtidig vækst i en stigning i 
det indenlandske forbrug . Ifølge estimater af landets 
landbrugsministerium kan markedet i 2020 være steget 
til omkring 175 .000 tons .

Turkmenistan har fokus på æg
Med 5,2 mio . indbyggere er Turkmenistan 
landet med en af de svageste kødindustrier i 

de tidligere sovjetstater . Landet har meget lav købekraft 
og et dårligt investeringsklima . Potentielle investorer er 
skræmt væk af skandaler fra fortiden, som resulterede i 
retssager og lukning af fjerkræbedrifter . Som et resultat 
har regeringen i de seneste år været nødt til af egen 
kraft at udvikle fjerkræbranchen, da udenlandske inve-
storer er bange for at investere penge i den .
Når det er sagt, så oplevede landet i 2015 en hurtig 
stigning i produktionen af fjerkrækød og æg . Ifølge data 
fra State Livestock Association for januar-december har 
landet produceret 14 .300 tons kød, hvilket er mere end 
dobbelt så meget som i 2014 . Fjerkræproduktionen er 
steget med 25 % til ca . 3 .800 tons .
Parallelt med denne udvikling er fjerkræbestanden ste-
get til 20 mio . stykker, hvilket er 7 gange så meget som 
i 2014 . Denne vækst hænger sammen med etableringen 
af   to fjerkræbesætninger, en i Bereket distriktet i Balkan 
provinsen med 50 .000 høner, der kun vil fokusere på 
ægproduktion, og en anden i Mary-distriktet i Bayramali 
provinsen, som vil producere 8 mio . æg og 1 .000 tons 
fjerkrækød .
”Vi forventer, at tilgængeligheden af   indenlandsk pro-
duceret fjerkrækød vil give os mulighed for at øge   det 
indenlandske forbrug, som i øjeblikket er en ganske lavt 
med kun ca . 12 kg per indbygger . Indenlandsk produ-
ceret fjerkrækød har en lavere pris, så det vil være mere 
overkommelige for de lokale forbrugere” siger Alimbek 
Mastalbiev fra Turkmenistans landbrugsministerium .

Tadsjikistan lancerer små bedrifter
Det virkelige problem med forbruget af fjer-
krækød findes i Tadsjikistan, hvor 30 % af 

indbyggerne ikke har råd fjerkrækød . Det gennemsnit-
lige forbrug overstiger ikke 3 kg per indbygger . Med en 
befolkning på 8,3 mio . er markedet på omkring 23 .000 
tons . Formanden for Tadsjikistans   fjerkræproducenter, 
Mashokira Nazarov, siger: ”Forbruget af fjerkrækød er 
sandsynligvis det laveste i denne del af verden, men 
regeringen ønsker alligevel at øge   den indenlandske 
produktion .” De planlægger at afskaffe moms og told 
på importen af   foder, avlsdyr og udstyr . Dette vil bidrage 
til væksten i sektoren og gøre fjerkrækød og æg mere 
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overkommelige, og dermed få det indenlandske forbrug 
til at vokse .

Kirgisistan kæmper med russisk dumping
Med hensyn til forbruget af fjerkrækød er 
situationen i Kirgisistan meget lig den i Usbe-

kistan: kødbranchen i landet er baseret på produktion af 
oksekød og lam . Landets befolkning på næsten 6 mio . 
mennesker forbruger årligt omkring 360 .000 tons kød, 
heraf kun 67 .000 tons fjerkrækød . Den indenlandske 
produktion af kyllingekød er lidt over 7 .000 tons, mens 
produktionen af   æg ligger på 430 mio . stykker .

Den aktuelle situation på markedet for fjerkræ
Rustam Osmonoliyev, formand for fjerkræproducenterne 
i Kirgisistan, forklarede, at fjerkræbranchen i øjeblikket 
er inde i en alvorlig økonomisk krise, hvilket primært 
skyldes, at Kirgisistan tiltrådte den russisk-ledede Eura-
siske Økonomiske Union i 2015 . ”Der er syv slagtekyllin-
gebesætninger i landet, og en af   dem er allerede blevet 
lukket . Hele branchen er på randen af   konkurs, fordi Kir-
gisistans slagtekyllingeproducenter ikke kan konkurrere 
med billig import fra Rusland og Kasakhstan” sagde han .
Ifølge oplysninger fra landets toldmyndigheder forsyner 
Rusland, Kina og Kasakhstan årligt Kirgisistan med 

58 .000 tons kyllingekød . Russiske producenter forsø-
ger aktivt at øge deres markedsandel i Kirgisistan, og 
dermed skubber de ikke kun kinesiske producenter men 
også lokale producenter ud af markedet . ”Den væsent-
ligste årsag til, at vi ikke kan konkurrere med dem, er, 
at vi ikke producerer foderet selv . Vi er nødt til at impor-
tere foder fra udlandet, hvilket har en negativ effekt på 
produktionsomkostningerne . Hvis vi ikke er i stand til at 
løse dette problem nu, kan al lokal produktion risikere at 
stoppe helt” tilføjede Osmonoliyev .

Foranstaltninger til støtte for 
fjerkræproducenterne
Ifølge Suleiman Mamaev fra landbrugsministeriets udvik-
lingsafdeling er myndighederne klar over de problemer, 
som fjerkræbranchen står over for . ”I slutningen af   2015 
overvejede vi foranstaltninger til at støtte landmændene . 
Sandsynligvis vil et af   de mest effektive redskaber være 
at afskaffe betaling af moms på import af foderblandin-
ger til fjerkræproducenter, som branchen har anmodet 
om . Forslaget er at annullere momsbetalingen indtil sep-
tember 2016” sagde han . Men indtil videre er der ikke 
taget nogen beslutning om det .

jnl

Bernard Matthews sælger tysk  
kalkunforretning
Bernard Matthews har meddelt, at de har solgt deres 
tyske datterselskab til integratoren Sprehe Gruppe, i en 
aftale, der vil bidrage til at reducere gælden i firmaet .
Meddelelsen kommer midt i rapporter om, at kapital-
fonden Rutland Partners, der har investeret omkring 30 
mio . £ (ca . 261 mio . kr .) i firmaet siden 2013, har bedt 
Pricewaterhouse Cooper om at undersøge mulighederne 
for at sælge deres aktiepost .
Den privatejede Sprehe Gruppe er en stor producent af 
kyllinge-, kalkun- og svinekød i Tyskland .
Bernard Matthews Oldenburg (BMO) er beskrevet som 
en "helt uafhængig" virksomhed, som betjener det tyske 
marked og har en omsætning på 45 mio . € (ca . 335 mio . 
kr .) om året .
Salget er ifølge Bernard Matthews bestyrelsesformand 
Alan Jamieson " strategisk rigtigt", for provenuet fra sal-
get vil reducere virksomhedens gæld med 12 mio . £ (ca . 
104 mio . kr .) .
"The BMO business har blomstret i de seneste par år, 
men er også vokset mere uafhængig af den britiske Ber-

nard Matthews forretning" forklarede Jamieson .
 "Det gjorde strategisk mening både for den britiske 
gruppe og for BMO at finde en ny ejer, der kunne bringe 
ressourcer og styrke til det tyske marked, så man fuldt 
ud kan udnytte BMO’s brand og operationer .
 "Salget af denne ikke-kerneforretning frigiver kapital, 
som vil være nyttig for den britiske del, hvor vi fortsætter 
med at genopbygge rentabiliteten, og hvor vi investerer 
i Storbritanniens førende kalkunproducent og eneste 
væsentlige uafhængige fjerkræbrand ."
Overdragelsen forventes at finde sted i august under 
forudsætning af godkendelse fra konkurrencemyndighe-
derne i Tyskland .
Omsætningen har været faldende hos Bernard Mat-
thews, fra 346 mio . £ (ca . 3 mia . kr .) i 2012-13 til 276,7 
mio . £ (ca . 2,4 mia . kr .) i 2014-15 .
Nedskæringer til driftsomkostninger har ikke været nok 
til, at virksomheden kunne vende resultatet til et over-
skud i denne periode, og det seneste regnskab viste et 
underskud på 860 .000 £ (ca . 7,5 mio . kr .) før særlige 
poster .

Farmers Weekly / jnl
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KUN FÅ LANDE I EU SATSER PÅ SKRABEÆG

Aktuelle oplysninger fra EUKommissionen viser, 
at der er stor variation i produktionsmetoderne fra 
land til land.

I april 2015 spillede de alternative systemer ingen rolle i 
f .eks . Portugal og Spanien . Her dominerer bursystemer 
med mere end 90 % af hønerne . 
I Polen satser man også primært på bursystemer (88,5 
%) . På det næstvigtigste leverandørland til det tyske 
marked er andelen af   kun 9,1 % . 
I 2015 var der kun få lande i EU, som producerede 
hovedparten af deres æg i skrabesystemer . 
I Østrig var andelen af skrabeæg 67,3 %, i Sverige 64,5 
%, og i Holland og i Tyskland lå andelen på 61,7 % .
Med et overudbud af skrabeæg, er det vanskeligt at 
afsætte disse æg i andre EU-lande, hvor skrabeæg ikke 
er særligt efterspurgte .

Højeste andel på friland i Storbritannien
Det er bemærkelsesværdigt med den høje andel af fri-
landshøner i Storbritannien (49,9 %) . Også i Irland (39 
%) har man relativt mange frilandshøner . I disse lande er 
skrabeæg ikke noget troværdigt alternativ . 

Selv i Frankrig, hvor 69,2 % af hønsene lever i bure, sat-
ser man mere på frilandsæg end på skrabeæg . 
Den højeste andel af økologiske høner har man i Dan-
mark, nemlig 26,3 % .

Antal hønepladser i EU i 2015 – fordelt procentvis på produk-

tionsmetode og land .

Antal høner i EU i 2015 - fordelt på produktionsmetode .
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ÆGLÆGGERE MED INTAKTE NÆB I KOMMERCIEL 
PRODUKTION

Fabian Brockotter, World Poultry

I det nordlige Europa forsøger 
man at få så meget erfaring som 
muligt med at passe æglæggere 
med intakte næb. Forbrugernes 
efterspørgsel og lovgivningen vil 

føre til, at næbtrimning snart er historie. Sådan er 
det ikke i Frankrig, hvor et forbud stadig er langt 
væk. Når det er sagt, så har et første forsøg med 
æglæggere med intakte næb nu været undervejs i 
60 uger.

Den nuværende flok høner på ægfarmen hos Earl Le 
Cozler i departementet Bretagne er den 28 . flok, siden 
han skiftede fra jobbet som tømrer til ægproducent . 
Hønerne er 60 uger gamle og af afstamningen Novogen 
Brown, og de ligger på normen på alle produktionspara-
metre . 
En tættere inspektion i huset med 9 .000 høns viser, at 
det er et gulvsystem med et åben arkitektur og 9 høner 
per m2 . Huset er inddelt i 4 sektioner ligesom hønsegår-
dene . Den forreste venstre side og den bageste højre 
side af huset er fyldt med normale høner, der er infrarød 
næbtrimmede . Den forreste højre og bageste venstre 
side af huset er fyldt op med høner med intakte næb fra 
samme forældredyrsflok og samme rugning . 
Le Cozler siger: ”Dette er en af   de første kommercielle 
flokke nogensinde i Frankrig, der ikke er blevet næbtrim-
met .” 
Le Cozler blev spurgt af hans kooperativ, Triskalia, og 
avlsfirmaet, Novogen, om han ville passe forsøgsflokken . 
”Jeg ejer flokken, ligesom jeg ejede tidligere flokke . Der 
er en vis aflønning for registrering af alle data, men den-
ne flok skal tjene penge ligesom alle andre .”

På forkant i fjerkræproduktion
Le Cozler siger, at det kom lidt som en overraskelse, da 
han blev bedt om at passe en ikke-næbtrimmet flok . 
”Jeg ønsker at være på forkant med nye måder at holde 
høner på, men dette havde jeg ikke skænket en tanke, 
før jeg blev spurgt . I Frankrig er der ingen slutdato for 
næbtrimning . Det er ikke på dagsorden; Jeg mener, at 
der kun er vores flok nu .”
Hvorfor gik Triskalia til Le Cozler? 
Han er bredt anerkendt som en meget omhyggelig og 
samvittighedsfuld ægproducent . Han var en af   de første, 
der i 1987 kunne se muligheder for frilandshøner på et 
tidspunkt, hvor mange af hans kolleger stadig investere-
de kraftigt i bursystemer og ville fortsætte med at gøre 
det i mange år . 
”Nu kan du se, at disse kolleger er stærkt udfordret . 
Efterspørgslen bevæger sig langsomt men sikkert væk 
fra buræg, og det lægger pres på priserne . Når indtje-
ningen er under pres, kan bedrifterne med berigede bure 
ikke investere i alternative systemer .”
Le Cozler ser forsøg med høner med intakte næb som 
en mulighed . «For mig og for mine kolleger i Coop, kan 
den erfaring, jeg får, hjælpe os med at foregribe nye 
markedskrav .” 
I Tyskland og Holland er 50 % af alle nye høner ikke 
næbtrimmede . 
Le Cozler siger: ”Hver landmand har selv måttet finde 
den bedste måde at passe sine flokke i sine egne huse 
og situationer .”

Hvordan man håndterer fjerpilning 
og kannibalisme i flokke med intakte næb
Den franske fjerkræproducent siger, at han havde nogle 
bekymringer om management i en flok med intakte næb . 
”Fjerpilning og kannibalisme er alvorlige risici, og erfarin-

Høner, der viser tidlige tegn på fjerpilning,  

bliver adskilt fra resten af flokken .

Earl Le Cozler har et skarpt øje på sine høner  

og overvåger dem intensivt .
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gen har lært mig, at når du er på den forkerte vej med en 
flok, er det næsten umuligt at få dem tilbage på sporet .” 
Le Cozler tog nogle særlige foranstaltninger for at sikre, 
at hønerne havde nok beskæftigelse . Pecking stones 
og særlige kasser med lucerne er spredt over hele huset 
og foderet fra Triskalia har en særlig formulering med et 
fiberindhold, der er 
højere end normalt . 
”Det handler om 
at holde hønerne 
beskæftiget og foku-
seret på foder i stedet 
for hinanden .” 
Den vigtigste udlø-
sende faktor for 
fjerpilning antages 
at være stress, så 
Le Cozler har taget 
omfattende foran-
staltninger for at fore-
bygge stress . 
”Jeg modtager nogle ekstra besøgende, fordi alle er 
nysgerrige efter, hvad jeg tester . Når det er sagt, så 
forsøger jeg at holde antallet af besøgende på et absolut 
minimum . Jeg sørger også for, jeg har helt styr på   vand- 
og fodertildelingen, samt lysprogrammet . Hønerne skal 
være så rolige som muligt .”
Et godt øje for fuglenes adfærd gør hele forskellen . ”Du 
skal være på toppen af   din flok og opdage hakkeskader 
og andre abnormiteter så hurtigt som muligt . Forventning 
er nøgleordet, når det kommer til forebyggelse af fjerpil-
ning, for risikoen for en stigning i dødeligheden er større i 
flokke med intakte næb . «
 
Bruger lys til at 
gøre hønerne rolige
Et af de vigtigste managementværktøjer til at holde 
hønerne rolige er lysprogrammet . 
”Lysstyrken er temmelig lav” siger Le Cozler . 
I huset er der kun få lamper tændt, men naturligt lys 
udgør et problem, fordi hønerne har adgang til udendør-
sarealerne hele tiden . Ekstra gardiner holder sollys fra at 
skinne gennem udgangshullerne til hønsegården .

Bruger tid med hønerne
Le Cozler siger: ”Bortset fra det så bruger jeg mere tid i 
huset, end mine kolleger gør . I det øjeblik, jeg får øje på 
problemer, skrider jeg til handling med det samme .”
Han kontrollerer fjerdragt og skader næsten kontinuer-
ligt, og hvis han finder æg med blodpletter på ved pak-
ningen, forsøger han at finde årsagen til problemet . 
”Det hjælper, at jeg kun har 9 .000 høner i huset, og jeg 
er i stand til at se fra hvilken af   de 4 afdelinger i huset, 
æggene er kommet fra . Så når der opstår problemer, kan 

jeg zoome ind på en af afdelingerne .”
Hver afdeling med 2 .250 høner har sin egen lille sygeaf-
deling .
”Hvis en høne har sundhedsproblem eller er beskadiget 
ved fjerpilning, så isolerer jeg den med det samme . På 
en regelmæssig basis, 2 eller 3 gange om ugen, vælger 

jeg de mindre høner og 
giver dem lidt tid til at 
komme sig i sygeafde-
lingen for at forhindre 
dem i at blive bytte for 
hønerne i toppen af   
hakkeordenen .”
 
Samme produktivi
tet hos næbtrimme
de og ikkenæbtrim
mede høner
Ud over at være i 
stand til at håndtere 
de næbtrimmede og 

ikke-næbtrimmede høner er overvågning af produkti-
onsparametre et centralt mål i forsøget . Med hensyn 
til produktionsparametre så giver alle 4 flokke samme 
resultater . 
Ved 60 uger: 
• 255,3 æg / indsat høne og 94,7 % levende (dødelig-

hed = 5,3 %) for de ikke-næbtrimmede flokke; 
• 254,8 / indsat høne og 94,6 % levende (dødelighed 

= 5,4 %) for de næbtrimmede flokke . 
Ægvægt og kropsvægten af   hønerne giver ingen indikati-
on af, hvorvidt flokken er næbtrimmet eller ej .

Næbtrimmede høner har bedre 
fjerdragt
Men der er forskelle mellem de forskellige afdelinger . 
Fjerdragten i flokkene med intakte næb er mindre god, 
og nogle mindre høner viser tegn på lette hakkesår . På 
grund af den reducerede fjerdragt har de ikke-næbtrim-
mede høner en mindre tendens til at gå udenfor . 
På begge sider af hegnet i hønsegården er det kun 
hønerne med den bedste fjerdrag, som er udenfor . 
Numerisk er der flere høner med perfekt fjerdragt i de 
næbtrimmede flokke . 
Le Cozler siger: ”Novogen Brown hønerne klarer sig 
rigtig godt, bedre end forventet . Jeg forventer at køre 
den fulde cyklus op til de planlagte 74 uger uden nogen 
problemer . Denne flok har ikke givet nogen store pro-
blemer, såsom problemer med mavetarmsystemet eller 
sygdomme . Vi var hele tiden været helt med og bevist, at 
en ikke-næbtrimmet flok er overkommelig . Fremtiden vil 
vise, om disse resultater kan gentages i de næste flokke 
og på andre farme i Frankrig .”

jnl

Ved 60 ugers alderen ser hønerne stadig rigtig godt . Produktionen er 

som forventet .
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PERDUE VIL HÆVE DERES STANDARDER 
FOR DYREVELFÆRD
 

Af Austin Alonzo, WattAgNet .com

Den 4. største fjerkræslagterikon
cern i USA præciserer, hvordan og 
hvorfor de ændrer deres dyrevel
færdsstandarder.

Perdue Foods’ nye dyrevelfærdsstan-
darder handler ifølge selskabets forret-
ningsmæssige og veterinære ledelse 

om at opfylde både kundernes og dyrenes behov .
På et videomøde 
den 27 . juni forkla-
rede, Jim Perdue, 
formand for Perdue 
Farms Inc ., og Dr. 
Bruce Stewart

Brown, senior vicepræsident for fødevaresikkerhed, 
kvalitet og levende produktion, ræsonnementet bag 
virksomhedens velfærdstandarder . Parret skitserede 
de specifikke skridt, som firmaet, der har hovedkontor 
i Salisbury, Maryland, tager og vil tage for at opfylde 
deres mål .
Perdue sagde, at standarderne i bund og grund handler 
om at tage vare på de fugle, som virksomheden og dens 
producenter opdrætter . Han sagde, at det vil være en 
flerårig indsats baseret på input fra dyrevelfærdseksper-
ter, videnskabelig forskning og dyreværnsgrupper, der 
tidligere har kritiseret virksomheden .
”Dette omfatter mere end 2 .000 producenter og tusind-
vis af medarbejdere hos Perdue, der som en del af deres 
ledelsesansvar har med levende dyr at gøre . Så det er 
en enorm indsats for en virksomhed af vores størrelse 
at kommunikere, hvad vi vil gøre, hvordan vi vil gøre det, 
hvordan vi kommer til at måle os selv fremover, og vi 
synes, det er meget spændende .” 
Perdue fortsatte: ”Virksomheden er fuldt bag dette . 
Vores medarbejdere er bag det, vores producenter står 
bag det, og resultatet vil være, at vores fugle opdrættes i 
et meget bedre miljø .”
Perdue sagde de nye standarder har fire vigtigste hoved-
punkter:
• At give dyr, hvad de har brug for at være glade .
• Opbakning fra Perdues kontraktproducenter .
• Voksende gennemsigtighed og tillid hos forbrugerne .
• Skabelse af en kultur omkring dyrevelfærd på virk-

somheden .
Stewart-Brown fortalte, hvordan og hvorfor selskabet vil 

være under forandring i deres produktionsmetoder .

De fem friheder
Stewart-Brown sagde, at ændringer i Perdues produk-
tionsmetoder stammer fra deres 10 års arbejde mod at 
blive antibiotika-fri, No Antibiotics Ever, produktionen og 
deres fem års arbejde med at producere en certificeret 
økologisk kylling . I løbet af denne tid er selskabet blev 
udfordret og har lært at bruge nye produktionsmetoder, 
sagde Stewart-Brown .
Det introducerede også Perdue til fem friheder for dyre-
velfærd:
• Frihed fra tørst, sult og fejlernæring
• Frihed fra ubehag forårsaget af omgivelserne
• Frihed fra smerte, skade og sygdom
• Frihed til at udtrykke artens normale opførsel
• Frihed fra frygt og lidelse 
Stewart-Brown sagde, at Perdue laver ændringer over 
hele linjen for at leve op til disse fem centrale friheder .
Med hensyn til frihed fra sult, sygdom og fejlernæring 
sagde Stewart-Brown, at selskabet allerede har fjernet 
alle animalske biprodukter og antibiotika fra deres foder 
og tilsat phytogene og probiotiske produkter i stedet for 
at styrke fuglenes immunforsvar . Fra nu af skal det første 
foder, kyllingerne får, være «i særklasse” for at udvikle et 
stærkt immunsystem, opbygge stærke knogler og hjælpe 
fuglene med at være sunde, mens det vokser, sagde han .
Med hensyn til frihed fra ubehag forårsaget af omgivel-
serne arbejder Perdue allerede på en bedre styring af 
temperaturen inde i slagtekyllingehusene, og de giver 
fuglene mere plads til at hvile og flytte rundt . Nu, sagde 
Stewart-Brown, indfører Perdue berigelser som halmbal-
ler, siddepinde, ramper og særlige kasser, som gør det 
muligt for fuglene at udtrykke deres naturlige adfærd og 
hvile, mens kyllingerne er inde i huset . Perdue instruerer 
også deres producenter om at bygge vinduer i væggene 
i deres huse for at give fuglene adgang til naturligt lys . I 
de sidste 20 år, sagde han, har producenterne næsten 
udelukkende brugt kunstigt lys .
Én Perdue-producent, Georgie Cartanza, fra Camden, 
Delaware, sagde, at hendes staldene fik eftermonteret 
vinduerne for omkring halvandet år siden, og ”det er en af   
de bedste ting, jeg har set i rigtig lang tid .”
”For mig personligt er jeg gladere for at være der, huset 
er meget lysere . Jeg finder det mere behageligt, og jeg 
tror, at fuglene også godt kan lide det, fordi du helt sik-
kert kan se en ændring i fuglenes aktivitet” sagde Car-
tanza . ”Jeg tror,   det også giver fuglene en mere naturlig 
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følelse af solopgang og solnedgang, og fuglene leger 
helt sikkert mere, og jeg tror helt sikkert, det indikerer, at 
de er meget mere glade .”
Cartanza, der har været producent i 10 år, har fire huse, 
som hver producerer 160 .000 økologiske slagtekyllinger 
om året til Perdue . Hun siger, at berigelserne, der er 
installeret i hendes huse, øger fuglenes aktivitetsniveau 
og livskvalitet .
Med hensyn til frihed for frygt og lidelse og frihed fra 
smerte, skade og sygdom, vil Perdue indføre kontrolleret 
atmosfære ved bedøvelse af alle deres fugle . Denne 
metode, som kvæler dyrene og gør dem bevidstløse, 
inden de slagtes, bruges allerede på Perdues kalkunslag-
teri, og et tilsvarende anlæg vil blive installeret på et af   
deres kyllingeslagterier i 2017 . Stewart-Brown sagde, 
at resten af   slagterierne vil få udstyret i fremtiden . og at 
transporten fra farmen til slagteriet ofte er stressende 
og kan føre til skader, når fuglene fanges og hænges 
på slagtelinjen . Denne metode vil fjerne disse skader og 
reducere stress hos dyrene .

Kommunikation med landmænd og kunder
Stewart-Brown gentog Jim Perdues budskab om at ska-
be en kultur for dyrevelfærd . Det omfatter arbejde med 
producenterne for at uddanne dem i, hvad ændringerne 
betyder for dem, lytte til deres input om, hvordan man 
bedst passer dyrene, og samarbejde om at fremme den 

fortsatte trivsel hos dyrene . Perdue er åben for at ændre 
deres kontrakter, så de også kommer til at omfatte krav 
til dyrevelfærden, sagde han .
Selskabet vil også arbejde meget med gennemsigtighed 
for at sikre, at forbrugerne forstår, hvordan virksomheden 
drager omsorg for fuglene, og den indsats man gør for 
at leve op til dette . Stewart-Brown sagde, at metoderne 
vil være ærlige og rette op på mangler, når de opstår, og 
man vil gøre alt for at løse problemer, der er identificeret .
Stewart-Brown sagde, at man vil holde sig til planen fra 
nu af .
”Det er for evigt . Det er ikke et initiativ, der går over; 
det er en måden, vi driver forretning på” sagde Stewart-
Brown . ”Vi har til hensigt at opdatere dette program hvert 
år med nye initiativer . Jeg ved, vi vil have flere tidslinjer, 
som vedrører nogle af de initiativer, vi sætter i gang, men 
vi ønsker at gå forrest og vise, hvor vi skal hen . ”

Afmålt ros fra dyrevelfærdsaktivister
Perdue har offentliggjort udtalelser fra dyreværnsgrup-
per, som roser virksomhedens indsats for at prioritere 
dyrevelfærd .
”Vi konstaterer, at Perdue vil være den første store 
fjerkræslagterikoncern til at offentliggøre en sådan detal-
jeret politik for dyrevelfærd . Det viser deres vilje til at 
oplyse, hvor de er nu, og hvor de vil hen for at forbedre 
livet for kyllingerne” sagde Leah Garces, adm . direktør 
for Compassion in World Farming, i en erklæring . ”Tiden 
vil vise, hvad det betyder for fuglene, men det er et 
betydningsfuldt første skridt i den rigtige retning .»
”Perdues nye politik for dyrevelfærd danner præcedens, 
og mens vi ser frem til, at selskabet vedtager tidsfrister 
for at nå deres mål, er det et vigtigt fremskridt fra en 
større fjerkræproducent” sagde Josh Balk, Senior Dire-
ctor for fødevarepolitik hos The Humane Society of the 
United States, i en erklæring . ”Skiftet mod bedøvelse 
med kontrolleret atmosfære er en særlig vigtig dyrevel-
færdsforbedring .”

jnl

Perdue Farms er begyndt at tilføje berigelser til deres kyllingestalde . Det er siddepinde, ramper og baller med hø svarende til 

dem, der anvendes i økologisk produktion, som er afbilledet her . Foto: Terrence O’Keefe .

Georgie Cartanza med sine børn foran et af kyllingehusene .
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KORT NYT FRA UDLANDET

H5 fugleinfluenza bekræftet i Ontario, 
Canada
Lav patogen fugleinfluenza er bekræftet på en andefarm 
nær St . Catharines, Ontario, Canada .
Indledende test af Canadian Food Inspection Agency 
(CFIA) bekræftede tilstedeværelsen af virus, som er af H5 
serotypen . Yderligere testning bliver gjort for at bekræfte 
den præcise fugleinfluenza-subtype og stamme .
Farmen er, ifølge en pressemeddelelse fra CFIA, blevet 
sat i karantæne for at kontrollere spredningen af virus . Der 
blev oprettet en overvågningszone omkring gården .
Mens antallet af ænder på gården ikke er blevet oplyst, 
har CFIA oplyst, at alle ænder på farmen vil blive aflivet 
og bortskaffet i overensstemmelse med provinsielle regler 
og internationalt accepterede retningslinjer for sygdoms-
bekæmpelse . Provinsen Ontario vil yde nødvendig teknisk 
support i forbindelse med bortskaffelsen .
Farmens ejer, myndighederne og den canadiske fjer-
kræbranche arbejder tæt sammen om at håndtere situa-
tionen .
Dette er det første tilfælde af fugleinfluenza i Ontario - og i 
Canada - siden april 2015 . Alle tre tilfælde af fugleinfluen-
za i Ontario sidste år var i Oxford County . To kommercielle 
kalkunfarme og en slagtekyllingefarm blev smittet med i 
alt 79 .800 fugle .
St . Catharines er i Niagara County, som er mindre end 90 
miles øst for, hvor udbruddene af fugleinfluenza i 2015 var .
De eneste andre nyere tilfælde af fugleinfluenza i Canada 
fandt sted i slutningen af 2014 og begyndelsen af 2015 
i British Columbia . I provinsens syv tilfælde blev 187 .085 
fugle ramt . OIE rapporterede, at restriktionerne mod fug-
leinfluenza i British Columbia blev ophævet i juni 2015 .
Veterinære embedsmænd mener, at udbruddene i Ontario 
og British Columbia er uafhængige .

WattAgNet .com / jnl

Storbritanniens FACCENDA Foods tilføjer 
linje til fjerkræ plante
Britiske FACCENDA Foods udvider med en tredje produk-
tionslinje på fabrikken i Telford . Udvidelsen, som forventes 
at være afsluttet i denne juli, repræsenterer en investering 
på 2 mio . £ (ca . 17,2 mio . kr .) .
Når udvidelsen er afsluttet, vil virksomheden være i stand 
til at forarbejde op til 1,5 mio . kyllinger om ugen .
"Vi ved, at de britiske forbrugernes smag ændrer sig" 
fortalte Mike Palmer, FACCENDA general manager, til 
Shropshire Star . "Mere end nogensinde ønsker de, at 

deres fødevarer at være praktiske og britiske . Udvidelsen 
med en tredje produktionslinje betyder, at vi vil levere flere 
britiske kyllingeparteringer end nogensinde før ."
Da anlægget blev bygget med en kapacitet til at have tre 
produktionslinjer, er den nye linje blevet placeret på eksi-
sterende gulvplads . Med udvidelsen med af en tredje pro-
duktionslinje skal FACCENDA Foods ansætte yderligere 
50 medarbejdere . FACCENDA Foods, der blev grundlagt 
i 1962, er en vertikalt integreret fødevarevirksomhed, 
som leverer ferske og frosne kyllingeprodukter til mange 
af Storbritanniens største udbydere af kylling . Ud over at 
have en fabrik i Telford, har virksomheden også fabrikker i 
Brackley, Northamptonshire og Dudley ifølge WATTAgNet 
Top Poultry Companies Database . FACCENDA Foods for-
arbejder også kalkuner og ænder .

WattAgNet .com / jnl

Sanderson ser en bølge af jobansøgere til 
deres nye fabrik
Som tiden nærmer for åbningen af Sanderson Farms' nye 
fjerkræforarbejdningsfabrik i St . Pauls, North Carolina, har 
selskabet fået en strøm af jobansøgere .
Ifølge Fayetteville Observer har over 3 .700 mennesker, 
her 5 måneder før fabrikken åbner, søgt en af de 1 .100 
stillinger på fabrikken . Virksomheden forventer at starte 
træningen af medarbejderne i november og begynde kom-
merciel drift i januar 2017 . Startlønnen vil være 11,50 $ 
(ca . 76,60 kr .) i timen plus tillæg for skiftende arbejdstider .
Sanderson Farms besluttede at bygge deres nye fjer-
kræforarbejdningsanlæg og rensningsanlæg i St . Paul i 
marts 2015, efter flere måneders spekulationer om, hvor 
virksomheden ville placere sin nye fabrik . De overvejede 
også at bygge anlægget i Fayetteville, North Carolina, 
men endte op med St . Pauls .
Sanderson Farms åbner også et nyt rugeri til 17 mio . 
$(godt 113 mio . kr .) i nærliggende Lumberton, North 
Carolina . Når den nye fabrik er i fuld drift, forventes 
Sanderson Farms' nye fabrik i St . Paul til at forarbejde 
og sælge omkring 500 mio . lbs (ca . 227 .000 tons) fjer-
krækød om året, så det er en betydelig forøgelse af virk-
somhedens produktion . Sanderson Farms er i øjeblikket 
den tredjestørste slagtekyllingeselskab i USA . Ifølge Til 
WATTAgNet Top Poultry Companies Database, slagtede 
Sanderson Farms 9,15 mio . om ugen i 2015, hvilket giver 
66,2 mio . lbs (god 30 .000 tons) om ugen .
Virksomheden har hovedkontor i Laurel, Mississippi .

WattAgNet .com  / Fayetteville Observer  / jnl
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McDonalds udvider hele dagen menu 
morgenmad
McDonalds vil udvide deres all-day morgenmad på deres 
amerikanske restauranter fra september .
Ifølge en pressemeddelelse fra restaurantkæden vil 
de vigtigste tilføjelser til all-day menuen være et større 
udvalg af biscuit sandwich, McMuffins og McGriddles . 
Den reviderede all-day morgenmenu vil omfatte: Egg 
McMuffin, Sausage McMuffin with Egg, Sausage 
McMuffin, Bacon, Egg & Cheese Biscuit, Sausage 
Biscuit with Egg, Sausage Biscuit, Bacon, Egg & Che-
ese McGriddles, Sausage, Egg & Cheese McGriddles, 
Sausage McGriddles, Hotcakes, Hotcakes and Sausa-
ge, Sausage Burrito, Fruit & Maple Oatmeal, Fruit ‘N 
Yogurt Parfait og Hashbrowns . Nogle af disse menuer 
vil variere fra restaurant til restaurant .
All .day morgenmadsmenuen, som har givet den ame-
rikanske ægbranche et løft, blev introduceret på alle 
kædens restauranter i USA i oktober 2015 . Det blev 
godkendt, efter testmarkedsføring af all-day morgen-
madsmenu på udvalgte markeder i Californien, Missis-
sippi og Tennessee .
Kort tid derefter offentliggjorde selskabet resultaterne 
for fjerde kvartal af regnskabsåret 2015, og de viste, at 
salget på deres amerikanske restauranter var steget 5,7 
%, siden de startede med at servere morgenmad hele 
dagen .
"All-dag Morgenmad var klart den primære drivkraft i 
kvartalet" fortalte Steve Easterbrook, McDonalds adm . 
direktør, investorerne på det tidspunkt . "Vi vidste, det 
ville være sådan ."

WattAgNet .com / jnl

Fjerkræ og svinegødning anvendes til 
energiproduktion i Chile
Forskere ved University of Concepción bruger det faste 
affald fra fjerkræ og svin i Bio Bio regionen i det centrale 
Chile til at producere biochar og termisk energi .
Professor Cristina Muñoz og Cristina Segura udforsker 
de tekniske og økonomiske spørgsmål ved at bruge 
stærk varme - pyrolyse – til at udnytte energien i orga-
nisk affald fra fjerkræ og svinefarme til at producere 
biochar og energi . Processen synes at være en grøn 
løsning til behandling af materialer, som ellers ville have 
potentiale til at øge udledningen af drivhusgasser eller 
forurene grundvandet .

Segura forklarede, at store mængder af organisk affald 
- gylle, gødning, strøelse, fjer og spildt foder - bliver 
produceret på regionens fjerkræ- og svinefarme . Den 
pyrolytiske proces resulterer i en kulmateriale kendt som 
biochar, og termisk energi på en sikker, miljøvenlig og 
omkostningseffektiv måde .
Projektet, der forventes afsluttet i oktober i år, er finan-
sieret af den regionale regering i Bio Bio .
Muñoz forklarede, at der er opnået det første formål 
med projektet, nemlig at opnå et homogent og salgbare 
materiale . Nu vil biochar blive evalueret af universitetet 
som jordforbedringsmiddel til en lang række af gartneri-
produkter .

WattAgNet .com / jnl

Kreider Farms introducerer Kreider Farms 
Best berigede æg
Amerikanske Kreider Farms, en af Pennsylvania største 
æg- og mælkefarme, er begyndt at markedsføre Kreider 
Farms Best æg . Æggene er fra høner, der fodret med 
en sund, helt-vegetarisk foder uden antibiotika, hormo-
ner eller steroider . Med 25 % mindre mættet fedt end 
almindelige æg, er Kreider Farms Best æg en glimrende 
kilde til vitaminer D, B12 og E og en god kilde til vitami-
ner B2 og B5 .
Kreider Farms Bese æg sælges i udvalgte supermar-
keder og butikker i Lancaster og Lebanon amterne i 
Pennsylvania .
"Kreider Farms Best æg er et lokalt produceret alternativ 
til Eggland Best Eggs" sagde Ron Kreider president og 
adm . direktør for Kreider Farms . "De er mere nærings-
holdige end almindelige æg, og fordi de er produceret på 
vores farm i Manheim, er de altid lokale og friske ."
Kreider Farms er kendt for sine innovative produkti-
onsmetoder indenfor ægproduktionen . Deres moderne 
hønsestalde giver øget dyrevelfærd og øget fødevare-
sikkerhed . Kreider var den anden ægfarm i USA til at 
opnå SQF (Safe Food Quality) certificering, et program, 
der validerer, at leverandører i hele forsyningskæden har 
gennemført robuste kontrolsystemer indenfor fødevare-
sikkerhed .

WattAgNet .com / jnl
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I Holland forsøger man allerede nogle steder at rense ventilationsluften fra stalde med luftvaskere . Foto: Marcel van Hoorn .

UNDERSØGELSE AF HUSDYRBRUG  
OG FOLKESUNDHED

Vincent ter Beek, World Poultry

Hollandske forskere har 
gennemført en omfatten

de forskning om forholdet mellem 
mennesker, der bor tæt på bedrif

ter med intensivt husdyrproduktion, og deres 
helbred. Resultatet: der er positive og negative 
virkninger.

Mennesker, der bor som naboer til intensive husdyrbrug, 
viste sig at have en højere forekomst af luftvejsinfektio-
ner og en nedsat lungefunktion, overvejende på grund af 
en forsnævring af luftvejene . Men det blev også konsta-
teret, at de samme mennesker ofte led mindre af astma 
eller kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) .
Disse vigtige konklusioner blev præsenteret i en rapport 
den 7 . juli 2016 .

Forholdet mellem husdyrproduktion og naboerne
Forskningen, der blev foretaget i Holland, havde til for-
mål at fastslå, om der er en sammenhæng mellem hus-
dyrproduktion og sundheden hos de nærmeste naboer . 
Forskerne sagde, at selv om forholdet mellem bedrifter 
med husdyrproduktion og sundheden hos de ansatte er 
godt belyst, så har der kun været lidt opmærksomhed 
omkring sundheden hos de nærmeste naboer til en 
husdyrproduktion . Forskningen blev udført i fællesskab 
af det hollandske Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM), Instituet for Risk Assessment Studies 
(IRAS), Nederlands instituut onderzoek van de gezond-
heidszorg (NIVEL) og Utrecht Universitet (UU) .

Partikelniveauet betyder noget
Forskningen, som tog omkring 3 år til at gennemføre, 
viste, at omkring intensive husdyrbrug blev der fundet 
højere koncentrationer af partikler i luften . Derudover var 
koncentrationen af   endotoksiner også højere omkring 
intensive husdyrbrug end i byerne . Disse højere endo-
toxin-niveauer blev hovedsageligt fundet at være relate-
ret til svine- og fjerkræbedrifter .
Lungefunktionen blandt mennesker, der bor i en 1-km 
radius omkring fjerkræbedrifter, viste sig at være 2-4 % 
lavere . Denne nedsatte lungefunktion kan for eksempel 
være forårsaget af højere antal partikler i luften samt en 
højere koncentration af ammoniak, som reagerer med 
andre partikler .

Tre mål
Forskningen startede med tre mål:
• Bestem eksponeringen for partikler samt mikroorga-

nismer og endotoksiner i disse partikler hos naboer til 
intensive husdyrbrug;

• Kortlæg sundhedsproblemer blandt naboer til intensi-
ve husdyrbrug, som diagnosticeret af en læge;

• Prøv at finde forbindelser mellem de to første punkter .
• MRSA og Q-feber
Ved at zoome ind på partikler, var forskerne særligt 
opmærksomme overfor husdyr-relaterede Methicillin-re-
sistent Staphylococcus aureus (MRSA) og Q-feber . 
Fokus på sundheden mennesker var især rettet mod 
luftvejsproblemer, som astma og KOL, og problemer 
med mave-tarmsystemet .
Forskning blev udført tæt ved bedrifter med fjerkræ, 
svin, kvæg og geder, samt på steder, der har flere og 
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færre dyr, samt nær forskellige typer af bedrifter (fx stør-
relse, tilstedeværelsen af   en luftvasker) .

MRSA bakterier fundet omkring husdyrbrug
De husdyr-relaterede MRSA bakterier blev fundet oftere 
og i højere koncentrationer i en 1 km radius omkring 
husdyrbrug . Generelt var der imidlertid ikke højere risi-
ko for infektioner med MRSA, og heller ikke til ESBL, 
hepatitis E eller influenza .
Bemærkelsesværdig så viste forskningen, at jo nærmere 
de nærmeste naboer boede på et intensiv husdyrbrug, jo 
færre luftvejsinfektioner, allergier, tilfælde af bronkitis og 
høfeber havde de . Man kunne se dette som et beskyt-
tende forhold .

Gede, fjerkræ og minkfarme
I områder, hvor der holdes en masse geder, bliver Q-fe-
ber og lungebetændelse ofte observeret . Omkring fjer-
kræbedrifter ser man oftere end normalt lungebetændel-
se . Forskningen viser også, at man i nærheden af   mink-
farme oftere ser astma og allergisk rhinitis (høfeber) .
I en reaktion på undersøgelsen siger den hollandske 
landbrug og gartneri organisation LTO Nederland, at 
bedrifterne har brug for at reducere udledningen af   
partikler . Organisationen peger på, at dyrevelfærdsreg-
ler forårsager udledning af flere partikler – måske fordi 
dyrene bevæger sig mere .
I forskningsprojektet blev næsten 15 .000 mennesker 
interviewet . Desuden blev 2 .500 mennesker aktivt 
undersøgt .

jnl

’Bakteriedræber’ angriber salmonella  
på fjerkrækød
Amerikanske forskere mener at have fundet en effektiv 
måde at reducere salmonella fra kødprodukter ved brug 
af nye virusstammer .
Forskerne fra University of Nevada, har reduceret sal-
monella i kødprodukter med op til 90 % efter brug af et 
nyt patogenforebyggende system .
I forsøget blev kødprodukter, der var forurenet med fire 
salmonella stammer, inficeret med myoviridae bakteri-
ofager - en virus, der angriber og ødelægger bestemte 
bakterier . De betragtes ikke som skadelige for menne-
skers sundhed .
Amilton de Mello, assisterende professor ved College 
of Agriculture, Biotechnology and Natural Resources på 
universitetet, sagde, at bakteriofager held med succes 
angreb salmonellabakterier og ødelagde dem .
"Resultaterne var meget opmuntrende, og vi håber, at 
metoden kan anvendes af kødindustrien til at øge føde-
varesikkerheden . Vi var i stand til at reducere salmonella 
med så meget som 90 % i hakket fjerkræ-, svine- og 
oksekød" sagde han .
Resultaterne kom i den samme uge, som Food Stan-
dards Agency (FSA) offentliggjorde en gennemgang af 
den videnskabelige litteratur, som forskningsinstituttet 
Campden BRI har stået for, om den potentielle anven-
delse af bakteriofager i fødevarer .
Dette projekt fokuserer på fem centrale patogener, der 
kan være skadelige for mennesker, når de indtages: sal-
monella, campylobacter, listeria, E coli og stafylokokker .
Gennemgangen viste, at visse bakteriofager, der er 

godkendt som tilsætningsstoffer i EU eller med GRAS 
(Generally Recognised as Safe) status i USA, kunne 
bruges til at reducere mængden af listeria monocyto-
genes, Salmonella enterica eller E Coli 0157: H7 på en 
bred vifte af fødevarer, herunder fjerkræ .
Blandt konklusionerne fra FSA’s gennemgang var, at 
der var behov for yderligere arbejde for at bekræfte, om 
bakteriofager gav en engangseffekt, der slog bakterier-
ne ihjel, eller om de har en vedvarende effekt og dermed 
kan beskytte mod rekontaminering af fødevarer med 
bakterier .
Rapportens forfattere sagde, at dette var vigtigt, fordi 
"virkningsmekanismen for en bakteriofag vil afgøre, om 
de bør reguleres som fødevaretilsætningsstoffer eller 
som hjælpestoffer" .
"Hvis de imidlertid kun har en engangseffekt, så vil føde-
varen kunne være modtagelig for rekontaminering med 
bakterier, og så vil der kunne ske en stigning i niveauet 
af fødevarepatogen efter brug af bakteriofagen ."
Rapporten konkluderede, at det er usandsynligt, at en 
enkelt bakteriofag vil være effektiv mod alle stammer 
af en bestemt bakterie, og at en cocktail af bakteriofa-
ger kan være nødvendigt for at reducere forureningen . 
Anvendelsen af en bakteriofag med andre antimikrobi-
elle behandlinger, såsom nisin, har ofte resulteret i en 
forbedret effekt mod målbakterierne .
Der er i øjeblikket ingen godkendte bakteriofager på 
EU-niveau, men nogle europæiske lande tillader deres 
anvendelse i henhold til national lovgivning .

Farmers Weekly / jnl
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DET AMERIKANSKE FORBRUG AF KYLLING  
ER DET HØJESTE I 3 ÅR
 

Af Alyssa Conway, WattAgNet .com

Kylling er det fortrukne protein for 
9 ud af 10 amerikanske forbruge
re, viser en ny undersøgelse.

Det amerikanske forbrug af kylling ligger i 
2016 på det højeste niveau i 3 år, og 9 ud 

af 10 (92 %) forbrugere siger, at de køber kylling regel-
mæssigt, hvilket overgår niveauet fra 2014 og 2015 . 
Efterspørgslen efter kylling i USA viser ingen tegn på 
afmatning, og forbrugerne forventer at spise mere kyl-
ling fra supermarkeder og fra foodservice virksomheder 
(henholdsvis +21 % og +14 %) i løbet af de næste 12 
måneder . Dette er i overensstemmelse med resultaterne 
af en ny undersøgelse, der er bestilt af National Chick-
en Council (NCC), som offentliggjorde resultaterne på 
Chicken Marketing Summit mandag den 11 . juli 2016 .
”Folk køber mere kylling end sidste år, og de forventer 
at købe mere næste år . Kylling topper listen over   protein, 
som forbruges spiser oftest ” siger Tom Super, NCC 
senior vicepræsident for kommunikation . ”Og mens 
detailsalget fortsat er stærkt, viser undersøgelsen, at 
flere mennesker spiser kylling væk fra hjemmet, hvilket 
er godt nyt for kyllingeproducenterne, foodservice virk-
somheder og den samlede økonomi .”
87 % af forbrugerne havde spist et kyllingemåltid eller 
snack købt fra et supermarked, og 72 % havde spist et 
kyllingemåltid eller snack fra en foodservice virksomhed 
inden for de to uger forud for undersøgelsen i 2016 . 
Selvom forbruget af kylling fra supermarkeder ligger 
meget tæt på sidste år, steg forbruget af kylling fra 
foodservice virksomheder med 7,5 % i forhold til 2015 .

Forbrugernes holdning til gennemsigtighed og 
brug af antibiotika
Undersøgelsen viste også, at forbrugernes ønsker, at 
producenterne skal fjerne antibiotika fra fjerkræprodukti-
onen og være mere åbne om deres produkter . 
Når forbrugerne blev spurgt hvilke påstande, der påvir-
kede deres køb af kylling, var mærkningen ’Uden brug 
af antibiotika’ den klart vigtigste . Som det ses i 2015 
undersøgelsen, vil forbrugerne også gerne vide, hvor 
deres mad kommer fra; forbrugere havde den største 
interesse i, at fjerkræprodukter prale af at være ’lokalt 
produceret’ eller, at oprindelseslandet var angivet på 
etiketten .
Når de blev spurgt, var 71 % af forbrugerne yderst eller 
meget bekymrede over fødevaresikkerheden .  57 % var 
yderst eller meget bekymrede for brugen af hormoner 
og steroider, selv om amerikansk lov forbyder brugen af 
dem . Kun 19 % af de adspurgte var yderst eller meget 
bekymrede over den tid, det tager at opdrætte en kyl-
ling .
Tillid viste sig at være et punkt, hvor der var forskel 
blandt forbrugerne, og det påvirker, hvem de går til for 
information, og hvordan og hvor de handler . Konventio-
nelle informationskilder som f .eks . regeringen, fjerkræ-
producenter, slagtere, brands og supermarkeder blev 
foretrukket frem kilder som blogs eller berømtheder . 
Faktisk havde det amerikanske landbrugsministerium 
(USDA) og andre offentlige informationskilder tillid hos 
55 % af forbrugerne, supermarkederne kom som num-
mer 2 med 43 % i forhold til bare 8 % for bloggere og 7 
% for berømtheder .
”Arbejdet, som branchen har gjort for at brande kyllinge-
produkter, betaler sig for branchen selskaber . De lytter 

Joyce Neth, WATT Global Media, Delbert Holzer, Elan-

co, og Laura Kleckner, ORC International, præsenterer 

resultaterne for forbruget af kylling på Chicken Marketing 

Summit mandag den 11 . juli 2016 .

Forbruget af kylling ligger på det højeste niveau i 3 år og 

det forventes at stige yderligere i 2017, ifølge en under-

søgelse bestilt af National Chicken Council .
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til, hvad I siger, og det er gode nyheder” sagde Delbert 
Holzer fra Elanco, da han præsenterede resultaterne.
 
Vigtige faktorer der overvejes, når forbrugerne 
køber kylling
Forbrugerne blev også bedt om at rangordne forskellige 
faktorer på tilfredshed, i prioriteret rækkefølge. Uanset 
hvor der blev købt kylling, så toppede tre faktorer listen 
over forbrugernes tilfredshed med kylling: friskhed, 
smag og pris, selv om tilfredshed med prisen varierede 
efter, hvor kyllingen blev købt, fra moderat tilfredshed 
med foodservice virksomheder til noget lavere tilfreds-
hed med supermarkeder. ”Det er virkelig friskhed, smag 
og pris, der driver forbruget” sagde Laura Kleckner, 
ORC International.
Undersøgelsen om forbruget af kylling i USA blev gen-
nemført online af ORC International i perioden 6.-9. juni 
2016 blandt 1.017 voksne og finansieret af Elanco og 
WATT Global Media. 

Chicken Marketing Summit fandt sted den 10-12. juli på 
Hilton Head, South Carolina, USA.

jnl

Man fik 15 års fængsel i sag om  
tvangsarbejde på en ægfarm
En bagmand i en sag om tvangsarbejde på en ægfarm i 
Ohio er blevet idømt 15 års fængsel og udvisning.
Aroldo Castillo-Serrano erklærede sig skyldig i anklager 
i en sag fra 2014, hvor 10 personer fra Guatemala - 
hvoraf otte var under 18 år - havde boet i en trailerpark 
uden varme og med kunlidt at spise. Mens de blev tvun-
get til at arbejde på en nærliggende ægfarm tilhørende 
Trillium Farms. Ofrene blev også tvunget til at aflevere 
de fleste af de penge, de tjente, mens de arbejder på 
farmen som betalings for at opholde sig og leve i USA. 
Familierne til ofrene var blevet lovet en god uddannelse 
for deres børn, hvis de fik lov til at forlade Guatemala.
Når Castillo-Serrano har udstået sin fængselsstraf, vil 
han blive udvist til sit hjemland Guatemala.
Fem andre mennesker er blevet dømt for deres medvir-
ken til forbrydelsen. Han skulle oprindeligt være dømt 
sammen med medtiltalte Conrado Salgado Soto og 
Pablo Duran Jr., men hans strafudmåling blev forsinket. 
Soto blev idømt mere end fire års fængsel, mens Duran 
blev idømt et års fængsel.
Trillium Farms var uvidende om sammenhængen og blev 
ikke dømt.

WattAgNet.com 5 / 7-2016

BRF opretter halal datterselskab
Med oprettelsen af Sadia Halal forsøger BRF at sætte 
en mere specialiseret fokus på at servicere de muslim-
ske markeder
Den brasilianske kød, fjerkræ og fødevarevirksomhed 
skriver i en meddelelse til markedet, at Sadia Halal vil 
have aktiver i forbindelse med produktion, distribution og 
salg af fødevarer til de muslimske markeder.
Jose Alexadre Carneiro Borges, BRF Chief Financial og 
Investor Relations Officer, siger i den udsendte medde-
lelse, at selskabet vil analysere strategiske alternativer 
for Sadia Halal, så selskabet kan udvide sin tilstede-
værelse både på markeder, hvor BRF allerede er, og på 
markeder, som BRF endnu ikke har nået.
Sadia har været en del af BRF siden 2009. På det tids-
punkt var BRF stadig kendt som Brasil Foods.
BRF er en af verdens største fødevarevirksomheder. 
Som ejer af Sadia, Perdigão og Qualy mærkerne har 
selskabet mere end 105.000 ansatte, 35 slagteri- og 
forarbejdningsanlæg i Brasilien, 16 anlæg i udlandet (ni 
i Argentina, en i England, en i Holland, fire i Thailand og 
en i De Forenede Arabiske Emirater) og 40 distributi-
onscentre. I øjeblikket eksporterer BRF til mere end 120 
lande.

WattAgNet.com 5 / 7-2016
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Canadiske ægfarmere ændrer strategi for 
indhusningssystemer
Canada vil omlægge ægproduktionen fra konventionelle 
bure for at udnytte den nyeste viden omkring berigede 
bure og alternative produktioner .
Egg Farmers of Canada (EFC) meddelte på vegne af 
de mere end 1 .000 canadiske ægfarmere, at man vil 
begynde en koordineret, systematisk, markedsorienteret 
overgang fra konventionel ægproduktion mod andre pro-
duktionsmetoder . Med denne fælles tilgang vil man tage 
dyrevelfærd, menneskers sundhed, andre ressource-
mæssige konsekvenser, miljøpåvirkning og fødevarepro-
duktionen bæredygtighed i betragtning .
"Som svar på den bedste tilgængelige videnskabelige 
forskning og i lyset af skiftende forbrugerpræferencer, er 
jeg glad for, at hele branchen har aftalt at en velordnet 
overgangsplan, der yderligere vil sprede vores produkti-
onsmetoder" sagde Peter Clarke, formand for Egg Far-
mers af Canada .
"Vi ser et stort potentiale for at udnytte forskning og 
innovation for at opnå de bedst mulige resultater på 
tværs af alle faktorer for bæredygtig fødevareproduktion, 
der omfatter alt fra miljømæssige konsekvenser til mad 
til overkommelige priser" tilføjede han .
Denne store omlægning vil betyde, at så tidligt som om 
8 år vil næsten 50 % være omlagt, og desuden ophører 
installationen af nye konventionelle bure . I øjeblikket er 
omkring 90 % af ægproduktion i konventionelle bure . 
De sidste 10 % er i berigede bure eller i skrabe-, volie-
re- eller frilandssystemer .
Ifølge planen, der skal overvåges af en national arbejds-
gruppe i samarbejde med hele ægforsyningskæden, for-
venter branchen at opnå et mix 50-50 % i løbet af 8 år, 
og omkring 85 % omlagt i løbet af 15 år . Al ægproduk-
tion vil være i berigede bure eller i skrabe-, voliere- eller 
frilandssystemer i 2036, selvfølgelig under forudsætning 
af nuværende markedsvilkår er fremherskende .
Sideløbende med denne meddelelse håber branchen 
at kunne diskutere med interessenter og forbrugere om 
fordelene ved berigede bure, som man udenfor bran-
chen ikke synes at have forstået . 
Fordelene omfatter fødevaresikkerhed, minimering 
af dødelighed og kannibalisme samt anden aggressiv 
adfærd (høner er flokdyr, og de foretrækker små grup-
per), sikring af tilstrækkelig foder og vand til alle (høns 
har en hakkeorden), menneskers sundhed og de lavest 
mulige miljøpåvirkninger .

Produktionsmetoderne blev vurderet af Coalition for 
Sustainable Egg Supply i et fireårigt forsøg i kommerciel 
skala, der så på bæredygtigheden af tre forskellige ind-
husningssystemer (konventionelle bure, voliere-system 
og berigede bure) . Deres forskning viste, at berigede 
bure giver de samme fordele som en konventionel pro-
duktion plus nogle ekstra fordele . Det giver også høner-
ne mulighed far at udtrykke deres specifikke adfærd, 
som kan omfatte siddepinde, skrabeareal, fouragering, 
støvbadning og redesøgning .

World Poultry / jnl

Skub til væksten i Namibias fjerkræsektor
På et møde for nylig om at udvikle fjerkræproduktionen 
i Namibia var der en opfordring til flere små producenter 
om at deltage i initiativer på landbrugsområdet for at øge 
den namibiske produktion af fjerkrækød .
Maria Immanuel fra Trade Forum sagde, at Namibias 
fjerkræsektor er i sin vorden, rapporterer Namibia Eco-
nomist . Hun tilføjede, at en nøglespiller, Namibia Poultry 
Industry (NPI), producerer tæt ved 3 .500 tons fjer-
krækød per måned, hvilket svarer til omkring halvdelen 
af den lokale efterspørgsel .
Namibia Trade Forum er et samarbejde med Agriculture 
Trade Forum, Ministeriet for Handel og industrialisering 
samt SME Development, og mødet gav en mulighed for, 
at fjerkræ- og mælkebrancherne kunne mødes og dele 
information .
Immanuel sagde, at markedet for fjerkrækød er stadig 
indbringende, og hun opfordrede lokale virksomheder til 
at bygge kyllingehuse . Hun tilføjede, at fordi lokale for-
syninger ikke holder trit med den stigende efterspørgsel, 
er importkvoten for nylig blevet hævet fra 900 tons om 
måneden til 1 .500 tons om måneden .
Dr . Micheal Humavindu gav sit bud på en strategi for den 
fremtidige vækst i Namibias fjerkræsektor . Han sagde, 
at sektoren skal blive mere industrialiseret, og at dette 
vil føre til udvikling af forbedrede indenlandske værdikæ-
der og moderniseringer af produktionsfaciliteterne samt 
mere beskæftigelse .
Ifølge en rapport, som Reuters offentliggjort i juni, har 
Abilio Diniz, formand for den brasilianske fødevaregi-
gant, BRF SA, sagt, at hans virksomhed overvejer en 
mulig fremtidig investering i Namibia .

WattAgNet .com / jnl
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Wendy’s kyllingeparteringer opdrættet 
med brug af human antibiotika
Wendy’s vil stoppe brugen af kyllinger, der er opdrættet 
med antibiotika, der også anvendes i humanmedicin i 
2017, afslører selskabet på deres hjemmeside . Selskab 
afslører også, at det bevæger sig mod en reduktion i 
brugen af antibiotika, der er vigtig for mennesker, i deres 
forsyningskæde for svine- og oksekød, og at de vil oply-
se mere specifikke mål for okse- og svinekød næste år .
Mens nogle restaurantkæder har forpligtet sig til ikke 
længere at servere kød fra dyr, der har været behandlet 
med antibiotika, som giverbekymringer om antimikrobiel 
resistens, har Wendy’s fastholdt en mere moderat hold-
ning til brugen af antibiotika i husdyrproduktionen .
"Wendy’s har en lang tradition for fokus på dyrevelfærd . 
Vi tror på, at ansvarligt management styret af en dyrlæ-
ge er afgørende for at producere høj kvalitet, sikre føde-
varer, og samtidig øge forbrugernes tillid og tiltro til den 
mad, vi alle deler" skriverselskabet på sin hjemmeside . 
"Vi tror også på, at syge dyr skal behandles, og at antibi-
otika kun skal anvendes til behandling af sygdom ."
"Vi arbejder tæt sammen med farmere, ranchers og 
vores leverandører, og vi arbejder konstant på at fin-
de måder at forbedre management praksis, herunder 
ansvarlig brug af antibiotika – og altid med målet om at 
beskytte menneskers og dyrs sundhed" .
Nyheden om Wendys ændrede holdning til antibiotika, 
der anvendes i humanmedicin, kom dagen efter, at 
virksomhedens største rivaliserende restaurantkæde – 
McDonald’s – meddelte, at de havde afsluttet overgang 
fra kyllinger, der var behandlet med antibiotika, som 
anvendes i humanmedicinen .
I løbet af sommeren 2015 testede Wendy’s salget af 
grillede kyllingeprodukter, der stammede fra kyllinger, 
som var opdrættet uden brug af antibiotika, i firetest 
markeder - Orlando og Gainesville, Florida; Kansas City, 
Missouri; og Austin, Texas .
Virksomheden erklærede dengang, at de ønskede at 
måle ikke blot offentlighedens opfattelse af antibiotikafri 
kylling, så men tilgængeligheden af kyllinger opdrættet 
uden antibiotika .
I september 2015 var Wendy’s en af mange amerikan-
ske restaurantkæder, der modtog en "Sur Smiley" for 
deres politik vedrørende brugen af antibiotika i rappor-
ten: Chain Reaction: How Top Restaurants Rate on 
Reducing Use of Antibiotics in Their Meat Supply, der 
var lavet af en række forbrugergrupper, herunder Fri-
ends of the Earth, Natural Resources Defense Council, 

Consumers Union, Food Animal Concerns Trust, Keep 
antibiotics Working og Center for Food Safety .

WattAgNet .com 5 / 8-2016

Amerikanske forbrugere foretrækker sta
dig billigere buræg
Med tsunamien af meddelelser om, at man vil skifte 
til alternative æg, skulle man tro, at de amerikanske 
ægproducenter ville kæmpe for at imødekomme den sti-
gende efterspørgsel alternative æg, men det er ikke til-
fældet . En artikel fornylig i Marketplace forklarede, hvor-
dan den nuværende overflod af bur æg har resulteret i 
meget lave detailpriser på æg, og at mange forbrugere 
bare ikke er villige til at betale så meget som 2 $ mere pr 
dusin æg (ca . 1,10 kr . pr æg) for at få alternative æg .
Nettoresultatet er, at noget af den øgede produktion 
af alternative æg pakkes og sælges som buræg, fordi 
markedet bare ikke kan absorbere det øgede udbud af 
alternative æg . Det frie marked har en meget effektiv, 
men undertiden smertefuldt, måde at matche udbuddet 
med efterspørgslen . 
Terry Pollard fra Big Dutchman siger i artiklen, at 
ægproducenter annullerer eller udsætter ordrer på alter-
native systemer på grund af den nuværende situation 
med overflod af alternative æg .
Udsættelser af udvidelser til alternative systemer som 
følge af den nuværende markedssituation er en logisk 
reaktion fra producenterne, men der er en anden mulig-
hed . På et tidspunkt vil en supermarkedskæde bare 
beslutte at tilbyde lavere priser på alternative æg . Hvis/
når de gør det, vil vi finde ud af hvor stor en merpris, for-
brugerne er villige til at betale, og markedet vil indrette 
sig efter, hvor stor en merpris ægproducenter behøver 
for at kunne opretholde den alternative produktion og 
ekspandere .
Jeg håber, at markedet får lov til at indrette sig efter, 
hvad forbrugerne virkelig ønsker, men jeg frygter, at pres 
fra aktivistgrupper vil være nok til at fjerne forbrugernes 
frie valg, når det kommer til, hvordan amerikanske høner 
er opstaldet . Jeg svor, at jeg ville handle andre steder 
end hos BJS på grund af virksomhedens meddelelse om 
at stoppe salget af buræg, men nu har alle mine andre 
indkøbsmuligheder gjort det samme . Hvis forbrugerne 
fortsætter med at købe de billigste æg, mon supermar-
kederne så virkelig vil fjerne dem fra hylderne?

WattAgNet .com / jnl
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I 2015 STEG DEN ITALIENSKE FJERKRÆKØD
PRODUKTION MED 3,6 %, OG DEN VOKSER I 2016

Af Mark Clements, Poultry International

Trods faldende priser på slagte
kyllinger og en stabil udvikling for 
andre arter, så voksede den itali
enske fjerkræbranche i 2015, og 

den har fået en god start på 2016.

Den italienske produktion af fjerkrækød og æg 
steg i 2015, og stigningen forventes at fort-

sætte ind i 2016, så man får vendt de sidste års dårlige 
resultater .
Væksten indenfor fjerkrækød var drevet af slagtekyllin-
geproduktionen, mens produktionen fra andre fjerkræar-
ter var enten stagnerende eller faldende .

Den italienske brancheorganisation Unaitalia rapporterer, 
at den samlede produktion af fjerkrækød i landet steg til 
1,31 mio . tons, hvilket var 3,6 % mere end i 2014 . Værdi 
af Italiens fjerkrækødproduktion skønnes at have været 
5,56 mia . € (godt 41,3 mia . kr .) .
Der var også positive nyheder for den italienske ægbran-
che .
2015 oplevede Italiens ægproducenter, at produktionen 
stort set var tilbage på niveauet før udskiftningen af kon-
ventionelle bure .

Kyllingekød udkonkurrerer andre arter
Større produktion af kyllingekød var grunden til stignin-
gen i den samlede produktion af   fjerkrækød sidste år . 
Produktionen steg med 4,8 % til 915 .000 tons .
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Kalkunproduktionen blev også udvidet en smule og steg 
med 0,8 % til 313 .000 tons, mens kødproduktion fra 
andre fjerkræarter enten var uændret eller faldende .

Aldo Muraro, Unaitalia præsident, 
sagde: ”De tegn på bedring for fjer-
krækød, vi har set over de seneste 
12 måneder, især i betragtning af at 
fødevareforbruget i Italien er stagne-
rende, giver os mulighed for at være 

optimistiske .”
”Når vi ser nærmere på det, trods sløje resultater for 
kalkun og andre arter, har den stærke stigning kyllinge-
produktionen trukket sektoren op .”

Italiens forbrug af fjerkrækød
Forbruget af fjerkrækød i Italien steg med 3,9 % sid-
ste år . I 2013 lå forbruget af kyllingekød i Italien var på 
14,63 kg per indbygger, mens den gennemsnitlige itali-
ener spiste 4,29 kg af kalkun . Forbruget af fjerkrækød i 
alt lå på 20,21 kg per indbygger i 2015 .
Unaitalia rapporterer, at 99 % af det hvide kød, der for-
bruges i landet, bliver produceret i Italien .
Italien er nu 102,9 % selvforsynende med kyllingekød 
og 119,9 % selvforsynende med kalkunkød . Uden øget 
eksport til udenlandske markeder eller en betydelig stig-
ning i forbruget per indbygger, vil der ikke være plads til 
en stigende produktionen uden et nedadgående pres på 
priserne .

Faldende priser på slagtekyllinger 
Trods stigningen i produktion og forbrug var alt ikke 
positivt for Italiens fjerkrækødbranche sidste år . Faldet 
i priserne på slagtekyllinger, der fandt sted i hele 2014, 
fortsatte ind i 2015 . Ved årets udgang var priserne på 
slagtekyllinger 7 % lavere end i 2014 .
Alligevel forblev denne sektor rentabel på grund af den 
nedadgående tendens i foderpriserne, der startede i 
anden halvdel af 2013 og er fortsat ind i 2016 .

Ægproduktion
Italiens ægproduktion steg også i 2015 . Unaitalia 
bemærker, at ægproduktionen steg 2,2 % 12,8 mia . æg 
i 2015 .
Ikke desto mindre fortsætter Italien med at importere 
æg .
Imidlertid er behovet for import af æg faldende . Importen 
af æg udgjorde 694 mio . stk . i 2015, hvilket var 3 % 
mindre end i 2014 og 47 % mindre end i 2013 .
Muraro bemærker, at Italiens ægproducenter har været 
igennem en overgangsperiode på grund af gennemførel-
sen af   EU-lovgivningen om beskyttelse af æglæggende 
høner, hvor de traditionelle bure er blevet udskiftet med 
enten berigede bure eller fritgående produktionssyste-
mer .
Dette resulterede i en midlertidig nedgang i produktio-
nen, men nu er sektoren tilbage på sporet . .

jnl

Udskiftning af sojakage med insektmel
Når sojakage blev erstattet af insektmel, var der ingen 
nedgang i foderoptagelsen eller ægproduktion, viser nye 
forsøg . Sojakage er en vigtig proteinkilde til svin og fjer-
kræ i Europa . Brugen af denne proteinkilde til dyrefoder 
er kontroversiel på grund af dens potentielt negative mil-
jømæssige og sociale konsekvenser . Samtidig tegner de 
første resultater med insektmel som en potentiel erstat-
ning for sojakage, lovende .
Et schweizisk forskerhold lavede derfor et fodringsforsøg 
med delvis affedtet mel af tørrede Hermetia illucens (sort 
soldaterflue) larver (Hermetia mel) opdrættet på vegetari-
ske biprodukter fra pasta og convenience food industrien . 
Forsøget blev udfort med små grupper af LSL høner (fire 
behandlinger med 10 høner i hver behandling) .
Forsøgsfoderet H12 og H24 indeholdt henholdsvis 12 
og 24 g / 100 g Hermetia mel som erstatning for 50 
eller 100 % af sojakagen i kontrolfoderet . Efter 3 ugers 
fodring med forsøgsfoderet var der ingen signifikante for-

skelle mellem grupperne med hensyn til ydeevne (ægpro-
duktion, foderoptagelse) . Der var en tendens (P = 0,06) 
for lavere vægt af æggehviden i H24-gruppe,; vægten 
af æggeblommen og -skallen afveg ikke .Der var ingen 
dødelighed og ingen tegn på sundhedsmæssige proble-
mer . Fjerdragten forblev stabil under forsøgsperioden, og 
der var ikke forskel mellem behandlingerne . Tørstof i gød-
ninen steg med stigende andele af Hermetia mel i fode-
ret, med en signifikant forskel mellem H24 og kontrol (P 
= 0,03) . Der blev observeret en stigning af sorte fækale 
klatter i H12 og H24 grupperne .
Samlet set tyder disse resultater på, at Hermetia mel 
kan være en værdifuld del af foderet til æglæggere . Men 
produktionen af insektmel skal blive økonomisk mere ren-
tabel gennem opskalering af produktion, og lovgivnings-
mæssige spørgsmål skal løses, før det insektmel kan 
bruges i den kommercielle ægproduktion .

AllAboutFeed .com / jnl
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DE 5 STØRSTE SLAGTEKYLLINGESELSKABER  
DOMINERER DEN AMERIKANSKE PRODUKTION

Austin Alonzo, Poultry International

USA’s fem største slagtekyllin
geselskaber tegner sig for mere 
end halvdelen af   den amerikanske 
produktion.

I USA producerer de fem største slagtekyllin-
geselskaber størstedelen af   de amerikanske 

slagtekyllinger .
Fem slagtekyllingeselskaber - Tyson Foods Inc ., Pilgrims 
Pride Corp, Sanderson Farms Inc ., Perdue Farms Inc . 
og Koch Foods Inc . - producerede omkring 60 % af 
USA’s ready-to-cook (RTC) kyllinger sidste år, ifølge 
WATT Global Media’s Top Poultry Companies databa-
se . I alt producerede de omkring 493,210 mio . lbs (ca . 
223 .700 tons) om ugen .
Tre selskaber - Tyson, Pilgrims Pride og Sanderson - 
producerer ca . halvdelen af   de amerikanske kyllinger .

Nr. 1: Tyson Foods
Tyson Foods Inc . er det største slagtekyllinge-
selskab i USA og en af   de største fødevarevirk-

somheder i verden .
Selskabet har hovedkontor i Springdale, Arkansas, og 
det multinationale selskab havde et af   sine bedste år 
nogensinde i 2015 . De havde en omsætning på 40,6 
mia . $ (godt 272 mia . kr .), hvilket var rekord for selska-
bet . Ifølge WATT data steg virksomhedens indtjening til 
11,4 mia . $ (ca . 76,5 mia . kr .) mod 11,1 mia . $ (ca . 74,4 
mia . kr .) året før .
Tyson ugentlige produktion af RTC-kyllinger faldt en 
smule til 175,6 mio . lbs (79 .650 tons) mod 176,31 mio . 
lbs (ca . 79 .970 tons) året før .

Virksomheden, der har købt Hillshire 
Brands og Bosco’s Pizza Co i 2014, 
udvider sin portefølje af fødevarer og 
reducerer dens fokus på kyllinge-, 
svine- og oksekødsproduktion . Virk-
somheden, der ledes af adm . direktør 

Donnie Smith, havde 124 .000 ansatte i 2015, ifølge 
WATT’s data .

Nr. 2: Pilgrims Pride
Pilgrims Pride Corp ., der ejes af den brasili-
anske kødgigant JBS S .A ., voksede i 2015 

med købet af Tyson de Mexico, Tyson mexicanske ope-
rationer, i et opkøb, der blev vurderet til 400 mio . $ (ca . 
2,7 mia . kr .) .
Selskabet har hovedkontor i Greely, Colorado . De havde 
en opsætning på 7,1 mia . $ (ca . 47,6 mia . kr .) i 2015 . I 
2014 havde selskabet en omsætning på 7,6 mia . $(ca . 

51,0 mia . kr .) .
Pilgrims producerede 141,67 mio . 
lbs (ca 64 .260 tons) RTC kylling om 
ugen i 2015 mod 138,36 mio . lbs (ca . 
62 .760 toms) i 2014 . Virksomheden, 
ledes af adm . direktør Bill Lovette, 

havde 39 .200 ansatte i 2015, ifølge til WATT’s data, en 
stigning fra 35 .000 i 2014 .

Nr. 3: Sanderson Farms
Sanderson Farms Inc . fokuserer på en byg-
og-voks strategi med fokus på at opdrætte 

slagtekyllinger effektivt og holde omkostningerne kon-

Tabel 1: USA’s fem største slagtekyllingeselskaber listet efter 

deres ugentlige produktion af RTC-kyllinger .

Figur 1: USA’s fem største slagtekyllingeselskabers andel af 

den samlede produktion .
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kurrencedygtige . I 2015 igangsatte virksomheden et 
par operationer i Texas og begyndte bygningen af et nyt 
slagtekyllingekompleks i North Carolina . 
Selskabet har hovedkontor i Laurel, Mississippi . Selska-
bets omsætning steg til 2 .8 mia . $ (ca . 18,8 mia . kr .) i 
2015 mod 2,7 mia . $ (ca . 18,1 mia . kr .) året før .
Selskabets produktion voksede til 66,2 mio . lbs (ca . 

30 .030 tons) RTC-kylling om ugen i 
2015 mod 58,8 mio . lbs (ca .26 .670 
tons) i 2014 .
Virksomheden, der ledes af adm . 
direktør Joe Frank Sanderson Jr., 
havde 12 .283 ansatte i 2015, en stig-

ning fra 11 .624 i 2014 .

Nr. 4: Perdue Foods
Perdue Farms Inc ., som øger sin antibiotika-fri 
slagtekyllingeproduktion, diversificerer også ind 

i kalkunproduktion og energiprojekter .
I 2015 erhvervede selskabet Natural Food Holdings, 
som omfattede svinekød, oksekød, lam, alternative æg 
samt røgede og saltede kødprodukter .
Perdue øgede i 2015 produktionen til 61,74 mio . lbs (ca . 
28 .000 tons) om ugen mod 56,49 mio . lbs (ca . 25 .620 
tons) i 2014 . 
Selskabets omsætning voksede ifølge WATT’s data til 

3,9 mia . $ (ca . 26,2 mia . kr .) i 2015 mod 3,8 mia . $ (ca . 
25,5 mia . kr .) i 2014 .

Selskaber, der har hovedkontor i Salis-
bury, Maryland, reducerede antallet af 
ansatte til 18 .588 i 2015 mod 19 .878 
i 2014 . 
Virksomheden ledes af adm . direktør 
James (Jim) Perdue.

Nr. 5: Koch Foods
Koch Foods Inc . har hverken vundet eller tabt 
terræn i 2015 . 

Selskabet, der er hjemmehørende i Park Ridge, Illinoi, 
investerede i 2015 i forbedringer og udbygning af deres 
faciliteterne i Ohio og Mississippi .
Koch Foods producerede i 2015 48 mio . lbs (21 .770 
tons) RTC-kyllinger om ugen, hvilket var på niveau med 
2014 .

Ifølge WATT’s data var omsætningen 
var på 3 mia . $ (ca . 20,1 mia . kr .), og 
virksomheden beskæftigede 12 .500 
ansatte . 
Virksomheden ejes og ledes af adm . 
direktør og bestyrelsesformand 

Joseph Grendys.
jnl

Bliver Argentina den næste store spiller 
på verdensmarkedet for kylling og æg
Argentina er et meget heldigt land, fordi det har god 
agerjord og masser af vand til produktion af korn og 
sojabønner . Det har også gode havnefaciliteter nær pro-
duktionsområderne, hvilket gør det forholdsvis nemt at 
eksportere og måske billigere med hensyn til transport 
end naboen Brasilien . På listen over fordele kan man til-
føje, at Argentina har en misundelsesværdig sundhedssi-
tuationen for fjerkræ, og betingelserne for landets politik 
for udenrigshandel har ændret sig .
Når et land har overskydende råvarer, begynder det at 
eksportere . Faktisk er Argentina en af de største eks-
portører af majs og den største eksportør af sojaskrå 
i verden . Men det er altid bedre at tilføje værdien af 
eksporten . Dette sydamerikanske land er synonymt med 
udskæringer af oksekød, men verden har ikke indset, at 
argentinerne nu spiser mere kylling og æg end oksekød .
Det årlige forbrug af animalsk protein pr indbygger i 
Argentina er i en klasse for sig: 42 kg oksekød, 14 kg 
svinekød, 45 kg kyllingekød og 265 æg . Tallene varie-

rer, afhængigt af den anvendte informationskilde . Selv 
om der kan være forskelle, er tallene meget høje .
Men forbruget af animalsk protein er på sin grænse . 
Hvor meget mere kød og æg kan en person forbruge? 
Fjerkræproducenter står over for det dilemma, at de har 
råvarer til at producere flere kyllinger og æg, og dermed 
øge værdien til deres afgrøder, men de er ikke i stand til 
at sælge alle deres produkter i landet .
Selvom Argentina allerede eksporterer kyllinger, kunne 
en løsning være at eksportere flere fjerkræprodukter . 
Med dette kan de ikke alene finde en afsætningskanal 
for majs og sojabønner – de kan også give deres varer 
merværdi - og det kunne øge produktionen af fjerkræ . 
Faktisk har nogle virksomheder besluttet at gøre det, 
som f .eks . det brasilianske selskab BRF .
Der er forskellige problemer i nabolandet Brasilien . Selv 
om det vil være vanskeligt at slå Brasilien, så er det 
måske tiden til at gribe øjeblikket og blive verdens anden 
eller tredje største fjerkræeksportør . Betingelserne er til 
det . 

WattAgNet .com 6 / 7-2016
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ANSATTE PÅ AMERIKANSKE FJERKRÆ
SLAGTERIER NÆGTES PAUSER OG  
MÅ GÅ MED BLE PÅ SLAGTELINJEN

Af Shruti Singh, Bloomberg, 

Ansatte på fjerkræslagterier til
hørende de største amerikanske 
fjerkræslagteriselskaber nægtes 
jævnligt toiletpauser, og som et 

resultat må nogle have bleer på, mens de arbejder 
på slagtelinjen, skriver Oxfam America i en rap
port, som blev offentliggjort i maj 2016.

”Det er ikke bare deres værdighed, der lider, 
der er risiko for, at de får alvorlige helbreds-

problemer” siger Oxfam America, den amerikanske del 
af den globale udvikling gruppe, der har hovedkontor 
i Storbritannien . Gruppen arbejder for en ’retfærdig 
verden uden fattigdom’ og fokuserer på emner lige fra 
flygtninge i Grækenland til fejlernæring .
Rapporten citerer unavngivne ansatte hos Tyson Foods 
Inc ., Pilgrims Pride Corp ., Perdue Farms Inc . og Sander-
son Farms Inc ., som siger, at arbejdslederne håner dem, 
ignorerer anmodninger og truer med straf eller fyring . 
Når de får lov til at gå på toilettet, må de ifølge rappor-
ten vente i lange rækker, selv om de har fået begræn-
set tid, nogle gange 10 minutter . Nogle arbejdere har 
tisset eller skidt i bukserne, mens de arbejdede, fordi 
de ikke kan holde sig længere, hedder det i rapporten . 
Nogle arbejdere “begrænser indtagelsen af   vand og 
andre væsker til farlige niveauer” skriver Oxfam .
Betingelserne for de ansatte i kødindustrien har været 
kendt for at være notorisk dårlige siden den amerikan-
ske forfatter Upton Sinclair i 1906 skrev romanen ’The 
Jungle’ om horrible arbejdsforhold for immigrantarbejde-
re i Chicagos kødindustri .
I en rapport fra 2015, skriver Oxfam, at prisen for billige 
kyllinger i USA er, at de ansatte får lave lønninger, har 
forøget risiko for skader og sygdomme og arbejder et 
klima af frygt på arbejdspladsen . Industrien blev også 
fremhævet i dokumentarfilmen Food Inc . fra 2008 .

Vanskelige forhold
Forholdene er ifølge den seneste rapport vanskelige, 
især for kvinder der har menstruation eller er gravide . De 
ansatte kan også få sundhedsmæssige problemer, her-
under urinvejsinfektioner, og ifølge rapporten har nogle 
arbejdsledere sagt til de ansatte, at de bør spise og drik-
ke mindre for at undgå at skulle gå på toilettet .

Mike Cockrell, økonomidirektør hos Sanderson, afviste 
at kommentere Oxfam rapporten i en e-mail .
Tyson sagde i en erklæring på e-mail, at selskabet ”ikke 
tolererer en afvisning af anmodninger om at gå på toilet-
tet . Vi værdsætter vores ansatte og behandler dem med 
respekt” . Virksomheden er ”bekymret over disse ano-
nyme påstande, og mens vi i øjeblikket ikke har nogen 
beviser på, at de er sande, så følger vi op på sagen for 
at sikre, at vores holdning til toiletbesøg følges, og vores 
ansattes behov bliver opfyldt” hed det videre i erklærin-
gen .
Perdue sagde i et svar på e-mail, at ”de beskrevne 
anekdoter ikke er i overensstemmelse” med virksomhe-
dens politikker og praksis . 
Pilgrims Pride sagde i en erklæring på e-mail, at ”even-
tuelle beskyldninger af den slags, som Oxfam hævder, 
vil, hvis de er sande, være klare overtrædelser af virk-
somhedens politik og vil medføre disciplinære foranstalt-
ninger .”
 ›››
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Holdskifte
“Med hensyn til toiletpauser har vores ansatte to 
30-minutter pauser under hver otte timers skift,” sagde 
Perdue . ”Hvis en ansat ikke er i stand til at vente på den 
planlagte pause og skal på toilettet, skal de have tilla-
delse til at forlade slagtelinjen, så snart nogen kan tage 
deres plads .”
“Toiletpauser er ikke blevet rejst som et problem i nogen 
af   vores interne tilfredshedsundersøgelser, og det er 
heller ikke nævnt i resultaterne af vores undersøgelser 
af en bæredygtig sikkerhedskultur, som er udført af 
tredjeparts” sagde Pilgrims Pride . ”Ansattes sundhed og 
sikkerhed er en integreret del af vores bæredygtigheds-
arbejde, og det er fundamentalt for, hvem vi er, som stol-
te medlemmer af amerikansk landbrug, og en prioritet 
for vores mere end 37 .000 ansatte .”

Brancheorganisationer tager afstand 
fra påstandene
De anekdoter, som nævnes i Oxfam rapporten, repræ-
senterer ikke hele branchen, siger National Chicken 
Council og U .S . Poultry & Egg Association i en fælles 
erklæring .
”Vi er bekymrede over disse påstande, men sætter også 
spørgsmålstegn denne gruppes bestræbelser på at male 
hele branchen med en bred pensel baseret på en hånd-
fuld anonyme påstande” siger de . ”Vi tror sådanne tilfæl-
de er ekstremt sjældne, og at amerikanske fjerkræslag-
teriselskaber arbejder hårdt på at forhindre dem .”

Både Oxfam rapporten ’No Relief’ og kommentaren fra 
Notional Chicken Council og U .S . Poultry & Egg Associ-
ation kan fås ved henvendelse til sekretariatet .

jnl

Større omstrukturering i gang  
i Noble Foods

Noble Foods, der er markedsledende i 
Storbritannien, har annonceret en bety-
delig omstrukturering til deres besty-

relse med henblik på en mulig børsnotering på London 
Stock Exchange .
Bestyrelsesformand Peter Dean træder tilbage og bliver 
erstattet af John Gildersleeve, der er formand for British 
Land, det største ejendomsselskab i Storbritannien, og 
næstformand i Talk Talk Telecom .
Dean sagde, at det var vigtigt at videreudvikle Nobel 
Foods' vertikalt integrerede ægvirksomhed og deres 
dessertforretning Gu, som blev erhvervet i februar 2010 .
I en erklæring til producenterne sagde Dean: "Vi er ved 
at undersøge en række muligheder for at nå vores mål 
om vækst og ekspansion, herunder en eventuel børsno-
tering på London Stock Exchange i de kommende år .
"Vi har kendt John i mange år  . . . John har været for-
mand for andre børsnoterede selskaber herunder Carp-
hone Warehouse,  Gallaher og EMI, og han har et stor 
erfaring med at hjælpe virksomheder med at opnå deres 
vækstambitioner ."
Dean meddelte også, at Tim Morris bliver ansat som 
selskabets sekretær, hvor han vil rådgive bestyrelsen på 
deltid .
"Vi er glade for at have sikret to meget erfarne 
erhvervfolk til at guide os gennem vores næste 
vækst-periode ."

Blandt de øvrige ændringer i virksom-
heden, som blev dannet for 10 år siden, 
da den daværende ejer af Stonegate, 
Michael Kent overtog halvdelen af virk-
somheden, er udnævnelsen af en ny 
adm . direktør .
Dale Burnett vil blive den nye adm . 
direktør for hele Noble Foods herunder 
ægpakkeri og markedsføring, foder-
produktion, landbrug, fjerkræslagteri, 
ægprodukter og den nyligt erhvervede 
Green Energy .
Han vil også fortsat være adm . direktør 
for Gu . Økonomidirektør (CFO) Jamie Roberts vil rap-
portere til Burnett .
Dean og hans kone Sarah vil også træde tilbage som 
direktører .
"Dette er starten på et vigtigt strategisk træk for Noble 
og Gu som vil etablere dem som ledere i deres sektorer 
med en evne til at vokse og ekspandere i fremtiden . 
Sarah og jeg vil gerne give udtryk for vores tak til dem, 
der har støttet os i mange år" tilføjede han .
Nobl’se historie er meget forbundet med Dean-familien .
I 1920 startede William Dean virksomheden med at 
indsamle æg fra mindre producenter og sælge dem dør 
til dør ud af flettede halmforede kurve i Tring, Hertfords-
hire . Deans Foods startede ægpakkeri for mere end 85 
år siden .

Farmers Weekly / jnl
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Indisk delstat satser på fjerkræsektoren for 
vækst
Tocifret vækst er målet for fjerkræsektoren i Andhra Pra-
desh, ifølge den seneste erklæring fra delstatens regering .
Meddelelsen kommer kort efter Indiens premierminister, 
Narendra Modi, sat et mål om at fordoble indkomsten for 
landets landmænd inden 2022 . For at kickstarte proces-
sen er det nationale landbrugsbudget blevet mere end 
fordoblet .
Husdyr er blevet identificeret som værende blandt de 
førende vækstmotorer for socioøkonomisk udvikling i sta-
ten Andhra Pradesh, ifølge Telegana NavaNirmana Sena 
(TGNNS) . De producerer også hovedparten af proteinet 
til den lokale befolkning, 7 % af bruttonationalproduktet 
(BNP) og 26 % af BNP i landbruget .
Andhra Pradesh er Indiens vigtigste fjerkræproducerende 
delstat . Inden for landbrugssektoren er det fjerkræproduk-
tionen, der er den mest dynamiske og hurtigst voksende, 
og kyllingekød og æg er vigtige og billige proteinkilder for 
den humane ernæring .
Ved at offentliggøre sin "Poultry Development Policy of 
Andhra Pradesh 2016-2020" har delstatens regering 
fastsat deres mål for en bæredygtig intensivering af sekto-
ren . Vigtigste mål er at øge produktionen af kommercielle 
slagtekyllinger og æglæggere, fremme forarbejdningen 
af værdi-skabende æg- og kylling produkter, og fremme 
eksporten i partnerskab med private aktører . Det tager 
også sigte på at fremme små-skala opdræt af lav-input 
moderne fugle .
Den nye politik indeholder en bred vifte af skattemæssige 
incitamenter til udvikling og udvidelse af fjerkræsektoren, 
der tilsammen vurderet til i alt 575,46 mia . INR (ca . 57,4 
mia . kr .) .
Under Food Processing Policy tilbydes der støtte og til-
skud til investering i ægpakkerier og –pro-duktfabrikker, 
kyllingeslagterier og kølekæder til fremstilling af forædlede 
fjerkræprodukter . Eksportincitamenter omfatter delvis 
tilbagebetaling af udgifterne til transport af produkter til 
containerdepoter og havne . Disse initiativer anslås til at 
have en værdi af 123 mia . INR (ca . 12,3 mia . kr .) .
Derudover er der skattemæssige incitamenter i Micro 
Small and Medium Enterprises (MSME) Policy-2015-20 . 
Under industripolitik, vil disse udgøre INR129 mia . INR 
(ca . 12,9 mia . kr .) .
Støtte fra Animal Husbandry Department – i størrelses-
ordenen 323,55 mia . INR (ca . 32,3 mia . kr .) - vil være til 
rådighed for etablering af fjerkræbesætninger, moderne 
laboratoriefaciliteter til sygdomsdiagnose, uddannelse, 

forskning og udvikling, produktion af organisk gødning fra 
fjerkrægødning, zone- og compartment-opdeling, el-pro-
duktion, risikoafdækning og marketing kampagner .
For at skaffe foder til deres voksende fjerkræsektor vil 
Andhra Pradesh støtte dyrkningen af majs (majs) og 
soja-bønner .
I tråd med den offentlige sundhedspolitik, vil der blive lagt 
begrænsninger på markeder med levende fugle, så slagt-
ning og partering af fuglene ikke finder sted under åben 
himmel . For at støtte fjerkræproduktionen i landdistrikter-
ne har regeringen forpligtet sig til at finansiere et rugeri i 
hver distrikt, og til at støtte et avlscenter hvert år pr områ-
de for at fremme opdræt af kyllinger af bedre afstamning 
som f,eks . Vanaraja, Gramapriya og Aseel . Kvinders selv-
hjælpsgruppe, DWCRA, vil modtage træning og vacciner, 
så de kan udføre vaccinationer af fjerkræ i landsbyerne 
under tilsyn af lokale dyrlæge & SERP embedsmænd .
Endelig skal produktion af Khaki Campbell ænder frem-
mes gennem et tilskud til opdræt og uddannelse af far-
mere .

WattAgNet .com / jnl

Oversvømmelser i Kina forårsager store 
tab af fjerkræ og svin
Millioner af kyllinger og ænder, samt titusinder af svin er 
gået tabt på grund af oversvømmelser i tre kinesiske pro-
vinser .
Ifølge en rapport fra Agriculture & Food in China har 
alvorlige oversvømmelser i dele af landet i løbet af juni og 
begyndelsen af juli forårsaget, at millioner af dyr er blevet 
skyllet væk .
I Anhui provinsen alene anslås det, at mere end 12 mio . 
fjerkræ, herunder æglæggere og ænder, og omkring 
80 .000 svin er gået tabt som følge af oversvømmelserne . 
I Hubei-provinsen har oversvømmelser kostet yderligere 
80 .000 slagtesvin og 3,6 mio . fjerkræ livet . I Jiangxi-pro-
vinsen har oversvømmelserne efter sigende kostet 
omkring 5,2 mio . fjerkræ livet .
Det er tidligere rapporteret, at Wuhan, hovedstaden i 
Hubei-provinsen, fik 22” (ca . 560 mm) regn mellem 30 . 
juni og 6 . juli
Agriculture & Food in China rapporterede, at disse tab af 
dyr har ført til bekymringer for fødevaresikkerheden, da 
det frygtes, at de druknede fjerkræ og svin vil blive solgt 
som fødevarer . Der er blevet rapporteret, at 1,5 mi . Ha 
med afgrøder blev beskadiget i Kina i juli som følge af 
oversvømmelserne .

WattAgNet .com / jnl
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Handsome Brook Farm at starte  
ægproduktion i Virginia
Handsome Brook Farm, et selskab med hovedkontor i 
New York, vil investere 6,4 mio . $ (ca . 42,5 mio . kr .) i et 
nyt ægpakkeri til frilandsæg i Berryville, Virginia .
Ifølge en pressemeddelelse fra Virginia guvernør Terry 
McAuliffe har det kommende selskab også lovet at køber 
æg fra Virginia for mere end 50 mio . $ (ca . 333 mio . kr .) 
over de næste tre år . Selskabet vil indgå kontrakt med 
mere end 100 farme i staten om at producere æg, der 
skal pakkes på det nye pakkeri .
"Vi er glade for at være i partnerskab med Virginia om 
dette spændende projekt, og vi ser frem til at arbejde 
sammen om at videreudvikle landbruget i Virginia" sagde 
Betsy Babcock, grundlægger af Handsome Brook Farm .
Handsome Brook Farm køber det tidligere Winchester 
Cold Storage facilitet i Berryville og bygger det om til et 
ægpakkeri . Når det er i drift, vil ægpakkeriet beskæfti-
ger omkring 100 ansatte .
"Jeg vil rose Handsome Brook Farm for at vælge at inve-
stere i Virginia, da dette ikke kun vil skabe arbejdsplad-
ser her i Berryville og Clarke County, men vil også give 
vores landmænd et nyt marked for frilandsæg . Dette 
projekt sætter fokus på den vitale rolle landbruget spiller 
i Virginia, og vi vil fortsætte med at støtte disse former 
for iværksætterprojekter, samtidig med at vi opbygger 
den nye økonomi i Virginia " sagde McAuliffe .
Handsome Brook Farm producerer i øjeblikket frilands-
æg på farme i New York, Pennsylvania, North Carolina, 
Maryland, Kentucky og Virginia . Handsome Brook Farm 
Pasture Raised Eggs produceres både i økologiske og 
non-GMO varianter, der sælges via forhandlere i mere 
end 4 .000 butikker over hele USA, herunder i Kroger, 
Publix, Sprouts, Whole Foods, Harris Teeyer, Wegman 
og i uafhængige butikker .

WattAgNet .com 1 / 7-2016

Forbrugergruppen Which? opfordrer til 
gennemsigtighed i campylobacter  
rapporteringen i Storbritannien
Forbrugergruppen Which? har markeret dette års Food 
Safety Week ved at opfordre til, at supermarkederne for-
bedrer deres åbenhed omkring campylobacterovervågnin-
gen . Which? har skrevet til supermarkederne og bedt dem 
om at teste for bakterierne, hvis de ikke allerede gør det, 
og at offentliggøre data .
Which? beskrevet virkningerne af campylobacterforgift-
ning på mennesker som "uacceptabelt høj" .
En talsmand sagde: "Mens supermarkeder har vist, at 
det er muligt at træffe foranstaltninger for hele produk-
tionskæden for at reducere campylobacter i kyllinger, er 
niveauet fortsat uacceptabelt højt . Omkring halvdelen af 
kyllingerne stadig forurenet, og folk fortsætter med at bli-
ve syge som følge heraf ."
Han foreslog, at reduktion campylobacter var ved en "vita-
le korsvej", og nu var det tid til mere gennemsigtighed .
Dette bør komme i form af, at supermarkederne offentlig-
gør deres testresultaterne og sikrer, at de lever op til Food 
Standards Agency’s (FSA) retningslinjer, så forbrugerne 
kan sammenligne med andre, siger han .
FSA vurderer i øjeblikket deres metode til at teste af kyl-
ling på detailniveau, efter at slagterierne fandt ud af, at en 
tættere trimning af kyllingernes halsskind end tidligere var 
en effektiv måde at reducere campylobacter på .
Men det var også den del af kyllingen, som FSA testede, 
så når det blev fjernet, kunne der ikke længere tages en 
nøjagtig prøve .
British Retail Consortium (BRC), som repræsenterer 
supermarkederne, siger, at de vil afvente FSA’s vurdering, 
før de overvejer at offentliggørelsen nye data .
Andrew Opie, direktør for fødevarer og bæredygtighed 
hos BRC, siger: "Bekæmpelse af campylobacter er fortsat 
nummer et på vores prioriteter af fødevaresikkerhed .
"Supermarkederne samarbejder med partnere i hele 
fødevareforsyningskæden, herunder fjerkræslagterier og 
landmænd, for at udvikle praktiske løsninger, der gør en 
reel forskel . Den sidste FSA undersøgelse viste et fald i 
antallet af campylobacter, og vi arbejder på at reducere 
det yderligere ."

Farmers Weekly / jnl
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HØNER MED INTAKTE NÆB PRODUCERER MINDRE

Hans Bijleveld,  

redaktør af Pluimveehouderij

Produktiviteten er lavere hos 
høner, der ikke er næbtrimmede.

Dette konkluderer forskningsinstituttet Schothorst Feed 
Research ud fra resultaterne af foderforsøg med høner, 
der enten havde intakte næb eller var næbtrimmede .
Testen blev gennemført uden problemer, og sygdom-
me og kannibalisme forekom ikke, men man fandt 
store produktionsforskelle mellem næbtrimmede og 
ikke-næbtrimmede høner, alle af racen Dekalb White fra 
samme opdrætter .

Høner med intakte næb æder mere
Foderforbruget hos hønerne med intakte næb var meget 
højere, og foderudnyttelsen var mindre . Allerede i star-
ten af   produktionsperioden spiste hønerne med intakte 
næb mere foder, omkring 3 gram per dyr per dag, end 
hønerne, der som daggamle var blevet næbtrimmede . 
Denne forskel øges til 17 gram per dag per dyr ved en 
alder på 60 uger .
Hønerne med intakte næb producerede lidt færre, men 
større æg og mere ægmasse, end hønerne, der var 
blevet næbtrimmede . Ikke alt merforbruget af foder blev 
omdannet til ægmasse, og dermed var foderudnyttelsen 
hos hønerne med intakte næb mindre, stigende til 26 
point ved 60 ugers alderen (2,292 kg foder pr kg æg 
mod 2,033 kg foder pr kg æg) .

Dårligere befjering
Den højere foderoptagelse synes ikke at være relateret 
til større foderspild, men synes at være relateret til dårli-

gere befjering hos hønerne med intakte næb . Hønsene 
var godt befjerede, da de ankom til forsøgsanlægget 
Schothorst, og ved 24 uger havde både de næbtrimme-
de høner og hønerne med intakte næb få fjerskader . Fra 
32 ugers alderen var det muligt at se en klar forskel på 
fjerdragten; Hønerne med intakte næb havde færre fjer 
end de næbtrimmede . Ved 64 ugers alderen scorede de 
næbtrimmede høner 1,93 og hønerne med intakte næb 
3,3 på en skala, hvor 0 = intakt fjerdragt og 5 = skaldet .
Den underliggende årsag til den dårligere befjering være 
stress, fordi hønerne med intakte næb synes at have 
mere stress . På grund af den ringere tilstand lå døde-
ligheden hos hønerne med intakte næb på 4,9 % mens 
de næbtrimmede høner havde en dødelighed på 3 % i 
perioden fra den 17 . til 68 . leveuge .

Tilpasning af foderet
Undersøgelsen viste imidlertid, at skaderne på fjere-
ne kan begrænses ved at justere foderet, og samtidig 
reduceres merforbruget af foder . Hvilke justeringer, der 
giver disse virkninger, vil Schothorst Feed Research ikke 
oplyse, for disse oplysninger er forbeholdt de syv foder-
virksomheder, som har bestilt og betalt undersøgelsen .

Forbud mod næbtrimning fra 2018
Fra 2018 er det forbudt næbtrimme æglæggende høner 
i Holland . For fjerkræproducenter tilknyttet den tyske 
KAT organisation gælder forbuddet allerede fra 2017 .
Ægbranchen i Holland tror ikke meget på, at man kan 
stoppe med næbtrimning uden, at det giver problemer, 
og uden tab af produktivitet, skriver Schothorst Feed 
Forskning i en rapport af undersøgelsen . Instituttet har 
fået de første erfaringer og deler ægproducenternes 
bekymringer .

Høner med intakt næb . Næbtrimmede høner . jnl
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I de seneste år er den polske produktion 
af fjerkrækød vokset kraftigt. Fra 2010 

til 2015 steg produktionen af fjerkrækød med 53 
% til 2,43 mio. tons. Det var den mest dynamiske 
udvikling i alle EUlandene. Polen har siden 2012 
været den største producent af fjerkrækød i EU.

Der ser ikke ud til at være en ende på udvidelserne . Det 
viser de aktuelle slagtedata for første kvartal af 2016, 
som Eurostat netop har offentliggjort . I de første tre 
måneder af 2016 steg slagtninger af kyllinger i forhold til 
samme periode sidste år med 18 % til 469 .950 t . Den-
ne vækst er endda accelereret, for i første kvartal 2015 
lå slagtningerne ’kun’ 16 % over samme periode i 2014 .

Markedet for kalkun er presset
I første kvartal af 2016 blev der slagtet 83 .700 tons kal-
kuner, hvilket var 13 % mere end i samme periode sidste 
år . Væksten i første kvartal 2015 var 15 % i forhold 
til første kvartal 2014 . Afsætningen af kalkunkød på 
hjemmemarkedet har nok nået grænsen, og kalkunkød 
eksporteres i stor udstrækning .
De polske producenternes afregning på kalkuner, der 
er offentliggjort af det polske landbrugsministerium 
(Minrol), har været under pres på det seneste . I april lå 

producentafregningen på kun 5,21 zloty (8,73 kr .) per 
kg, hvilket var 0,57 zloty (ca . 0,96 kr .) mindre end i april 
2014 . Det var mindre end den gennemsnitlige afregning 
for kalkuner i Tyskland, hvor afregningen i januar 2016 
lå på 1,35 € (ca . 10,04 kr .) per kg levende vægt for 
kalkunhaner på 18,5 kg og 1,31 € (ca . 9,75 kr .) per kg 
levende vægt for kalkunhøner på 9,5 kg .

Lille plus på ænder
I første kvartal af 2016 blev der slagtet 12 .760 tons and, 
hvilket var 4 % mere end i samme periode sidste år .

I POLEN STIGER PRODUKTIONEN  
AF FJERKRÆKØD FORTSAT

Figur 1: Produktionen af fjerkrækød i Polen (slagtet vægt) .

Slagtekyllingeproduktion i Polen . DGS/jnl




