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Cobb-Vantress og Hendrix Genetics udvider 
forskningssamarbejde
Nye genetiske fremskridt inspireret af et unik indu-
strisamarbejde vil give billigere og bedre fødevarer. 
To af verdens største avlsselskaber arbejder på at 
opnå yderligere gennembrud indenfor genomforsk-
ningen i løbet af de næste tre år af et fælles forsk-
ningssamarbejde.

Arkansas-baserede Cobb-Vantress Inc. og 
Hendrix Genetics BV, der har hovedsæde i Boxmeer 
i Holland, startede et fælles forskningssamarbejde 
i 2008 for at dele og udveksle ekspertise, navnlig 
indenfor den hurtigt voksende genomforskning. Nye 
genomiske selektionsværktøjer var allerede blevet 
opdaget og udviklet, såsom de banebrydende (SNP) 
Chip til kyllinger. Dette er et objektglas, der kan 
analyseres mellem 60.000 og 1 million variationer 
i DNA-sekvenser - eller single nucleotid poly-
morphismer (SNPs) - som fungerer som biologisk 
markør og hjælper forskerne med at finde en række 
gener, der er forbundet med sygdom.

Den udvidede aftale vil intensivere indsatsen for 
at udvikle nye værktøjer og ny viden om genomet i 
fjerkræ for at kunne forbedre avlsprogrammerne og 
bidrage til at øge verdens fødevareproduktion.

Dr. Gerard Albers, leder af forskning og teknologi 
hos Hendrix Genetics, siger: "Dette er ligesom to 
kendte kokke, der deler opskrifter, bytte tanker og 
ideer om, hvordan man skaber en perfekt ret. Der er 
mange måder at skabe denne ret, mange ingredien-
ser, der kan anvendes, og med fælles synspunkter er 
vi i stand til at komme tættere på denne perfekte ret."

Samarbejdet er det største indenfor avl med dyr, 
og det vil resultere i dyr, der er mere produktive, 
mindre modtagelige over for sygdom og billigere, 
derfor vil det bidrage til at tackle den globale mangel 
på fødevarer. Ifølge FN’s 'World Food Program” er 
der 870 mio. underernærede mennesker i verden i 
dag.

Det fælles forskningssamarbejde vil også styrke 
Cobbs førende position indenfor avl af slagtekyllin-
ger, og fastholde Hendrix Genetics’ position indenfor 
genetik til æglæggere, kalkuner, svin og akvakultur 
samtidig med, at de to virksomheder vil se på andre 
muligheder for joint venture forretningsmuligheder.

Cobb-Vantress er verdens førende leverandør af 
avlsdyr til slagtekyllinger og teknisk ekspertise til 
slagtekyllingebranchen. Firmaet har omkring 2.500 
medarbejdere og leverer til kunder i mere end 90 
lande.

Hendrix Genetics har næsten 2.500 medarbejdere 
på verdensplan og har afdelinger i 24 lande og leve-
rer ekspertise og avlsdyr til producenter i mere end 
100 lande.

Jerry Moye, formand for Cobb-Vantress, siger: 
"De fælles bestræbelser hos forskerne hos Hendrix 
og Cobb har givet værdifuld viden til begge vores 
selskaber. I Cobb er vi glade for at fortsætte vores 
partnerskab med Hendrix Genetics. Vi ser frem til 
at opdage, hvilke muligheder der kan være i frem-
tiden."

Antoon van den Berg, adm. direktør for Hendrix 
Genetics, siger: "Ved at samle ressourcerne og eks-
pertisen fra Hendrix Genetik og Cobb, får vi mulig-
hed for at accelerere forskningen og for at imødegå 
udfordringerne i fødevareproduktionen. "I genom-
forskningen, er skala vigtig, og de grundlæggende 
principper indenfor avl og genomforskning gælder i 
de fleste dyrearterktor."

Pressemeddelelse fra Cobb-Vantress og 
Hendrix Genetics / jnl

KFC står i Kina overfor en undersøgelse 
af fødevaresikkerheden 
Kentucky Fried Chicken, som er blevet populært hos 
unge kinesere, er under efterforskning i Shanghai 
for at servere kyllingekød med højt indhold af anti-
biotika.

Shanghai Food and Drug Administration fortalte 
avisen Oriental Daily, at det har indledt en formel 
undersøgelse og snart vil offentliggøre resultaterne.

KFC har problemer i Kina begyndte den 18. 
december, da CCTV, den nationale tv-station, luftede 
beskyldninger om, at slagtekyllingebedrifter i det 
nordlige Kina, som leverer KFC, havde brugt store 
mængder af antibiotika og væksthormoner.

KFC sagde, at de ville "samarbejde aktivt" med 
myndighederne i Shanghai, og fortalte den stats-
drevne avis China Daily, at de "strengt" overholder 
alle kinesiske regler.

KFC indrømmede, at for store mængder af anti-
biotika i 2010 var blevet fundet i råt kyllingekød fra 
to af deres leverandører, og at KFC nu har opsagt 
kontrakten med Liuhe, et af Kinas største slagtekyl-
lingeselskaber.

McDonalds, der også købt kød fra Liuhe, opsagde 
deres kontrakt den 19. december.

Alligevel sagde CCTV: "KFC’s kontrol med 
fødevaresikkerheden kan kunderne ikke have fuld 
tillid til."

I mellemtiden har myndighederne i Shanghai og 
Beijing begge lovet at sortliste fødevarevirksomhe-
der, der overtræder forskrifterne, og de kinesiske 
myndigheder forsøger at berolige offentligheden 
med, at deres fødevarer er sikre.

 The Telegraph.com / jnl
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Færre kalkunæg i rugemaskinerne i USA 
1. december 2012 var 27,0 mio. kalkunæg i de 
amerikanske rugemaskiner, et fald på 6 % fra 1. 
december 2011, ifølge USDA.  Antallet af kalkunæg 
i de amerikanske rugemaskiner var også 2 % lavere 
end 1. november, hvor der var lagt 27,6 mio. æg til 
udrugning.
Antallet af udrugede kalkunkyllinger i november 
steg 4 % i forhold til november 2011 til i alt 23,7 
mio. stk., hvilket var 2 % mere end i oktober 2012.

MeatPoultry.com / jnl

Flere rugeæg til slagtekyllinger i de amerikanske 
rugemaskiner i uge 52
Slagtekyllingerugerierne i USA lagde 196 mio. 
æg i rugemaskinerne i ugen, der sluttede den 29. 
december 2012. Det er en stigning på 1 % i forhold 
til samme uge i 2011, viser tal fra USDA’s National 
Agricultural Statistics Service (NASS).

De gennemsnitlige klækkeprocent i uge 52 var 85 
%, sagde NASS.

Indsatte slagtekyllinger faldt med 2 % til 159 mio. 
kyllinger i uge 52. Samlet set blev der indsat 8.410 
mio. daggamle slagtekyllinger i de amerikanske 
stalde i 2012, hvilket er 2 % færre end i 2011.

MeatPoultry.com / jnl

Rusland begrænser importen af fjerkrækød 
fra Ukraine
Rosselkhoznadzor, den russiske myndighed, der 
overvåger dyre-og plantesundhed, har midlerti-
digt begrænset importen fra den ukrainske selskab 
Dnipro og indført øget laboratoriekontrol af produk-
ter fra Agroprodukt.

Ifølge en rapport fra Rosselkhoznadzor blev 
der fundet coliforme bakterier i kølet oksekød fra 
Agroprodukt. Desuden blev der fundet salmonella 
og listeria i fjerkrækød fra Dnipro. Ifølge eksperter 
kan dette være det første skridt i den nye handel-
skrig mellem to lande, hvor Rusland forsøger at 
tvinge Ukraine ind i toldunionen mellem Rusland, 
Kasakhstan og Hviderusland.

I 2013 planlægger Ukraine at eksportere 20-30.000 
tons fjerkrækød til EU og 100.000 tons fjerkrækød 
eller 10 % af den samlede produktion til toldunionen. 
Eksperter mener, at et af disse tal kan blive kraftigt 
forøget, fordi Ukraine i første halvdel af 2013 år vil 
blive tvunget til at vælge, hvilken toldunion landet 
ville foretrække at være en del af.

"Der er kun to muligheder: Enten vil Ukraine 
underskrive en associeringsaftale med EU, eller også 
vil Ukraine tage de første reelle skridt, herunder juri-
diske forpligtelser, for at blive medlem af toldunio-
nen" siger Valeriy Chaly, administrerende direktør 
for Razumkov analytical Center of Ukraine. I det 
første tilfælde vil Ukraine kunne fordoble eksport af 
fjerkrækød til EU, mens den anden mulighed vil gøre 
det muligt for Ukraine at levere yderligere 50-60.000 
tons til landene i toldunionen.

Men eksperter er opmærksomme på, at hvis 
Ukraine endnu engang vil kæmpe mod indgåelsen 
af toldunionen, så kan Rusland måske finde på helt 
at lukke sit marked for fjerkrækød fra Ukraine. Den 
mulige "handelskrig" mellem de to lande kan alvor-
ligt hindre udviklingen af fjerkræbranchen i Ukraine, 
hvilket kan resultere i betydelige fald i priserne og 
overforsyning af hjemmemarkedet.

World Poultry / jnl

USDA øger estimatet til den brasilianske høst af 
sojabønner
USDA’s brasilianske kontor har øget sit skøn for 
sojabønneproduktionen i Brasilien i år med 1 mio. 
tons til rekordhøje 83 mio. tons. I 2011/12 var høsten 
på 66,5 mio. tons. Det reducerer bekymringerne over 
produktionen af oliefrø efter manglende nedbør i de 
seneste uger.

Såningen i Brasilien for sæsonen 2012/13 betrag-
tes som 99 % færdig, og det er et par procent-
point foran det femårige historiske gennemsnit. 
Vækstbetingelserne bedømmes som gode på tværs 
af alle de store producerende regioner, selv om nogle 
isolerede områder får mindre nedbør end ønskeligt 
og dermed en lavere bedømmelse.

En dansk landmand, som også producerer soja-
bønner i det centrale Brasilien fortæller, at sojabøn-
nerne 4 dage efter såning er blevet et par centimeter 
høje, så de er kommet rigtig godt fra start. 

De tre store sojaproducerende stater i Brasilien 
er Mato Grosso, Parana og Rio Grande do Sul, 
der tilsammen tegner sig for 60 % af den samlede 
produktion. De har alle haft gode vækstbetingelser 
i de sidste par uger, selvom de centrale, vestlige og 
nordøstlige regioner har haft lidt mindre regn en 
ønskeligt.

Det opgraderede skøn over produktionen er 
omkring 2 mio. tons højere end USDA’s skøn fra 
december. Det brasilianske landbrugsministerium 
anslog i december, at sojabønneproduktionen i denne 
vækstsæson vil blive på 82,6 mio.
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USDA har også øget sin prognose for den brasili-
anske sojabønneeksport med 500.000 tons til 39 mio. 
tons. Dette ville gøre Brasilien til verdens største 
eksportør af oliefrø, for det overgår de forventede 
36,6 mio. tons fra USA, og det er 21 % højere end 
sidste sæsons eksport.

Det anslås, at 50 % af høsten er solgt på nuvæ-
rende tidspunkt, hvor det plejer at ligge på omkring 
30 %. Det skyldes gunstige valutakurser og future-
kontrakter.

All About Feed / jnl

EU's frihandelsaftale med Ukraine
EU og Ukraine afsluttede i 2012 drøftelserne om en 
bred associeringsaftale, hvori indgår en frihandels-
aftale, der bl.a. omfatter nedsættelse af toldsatserne 
og dermed i princippet en bedre og større samhan-
del mellem EU og Ukraine. Af politiske grunde 
er aftalen endnu ikke underskrevet og ratificeret, 
hvilket betyder, at de to parter endnu ikke kan opnå 
samhandelseffekten af en frihandelsaftale. Da sagen 
således pt. er gået i hårdknude, er det derfor ikke 
overvejende sandsynligt, at det i 2013 vil lykkes at 
ratificere aftalen. Det er dog forventningen, at EU 
og Ukraine senest i forbindelse med mødet mellem 
EU og det østlige partnerskab i november 2013 vil 
revurdere situationen med henblik på om en frihan-
delsaftale ligger lige om hjørnet. For fjerkræsektoren 
vil der således for nuværende ikke være ændring ift 
nuværende praksis i samhandelen med Ukraine.  

Stig Munck Larsen, Landbrug & Fødevarer

Flere fordele ved lavere proteinindhold niveau 
i produktionen af slagtekyllinger
At sænke protein niveauet - en af de dyreste råvarer 
til fremtiden - betaler sig for flere slagtekyllinge-
producenter over hele Europa, siger James Truscott, 
direktør for Cobb Tyskland.

Denne praksis giver reelle økonomiske og sund-
hedsmæssige fordele for Cobb500 slagtekyllingerne 
på deres markeder i 21 lande, fortalte han til mere 
end 40 deltagere på selskabets årlige før-jule-kon-
ference i den Dessau i den østlige del af Tyskland.

"Især i Tyskland øger de fleste af de store inte-
grationer andelen af Cobb kyllinger" sagde han. 
"Slagtekyllingeproducenter i Schweiz og Tyskland 
opdager nu, at de kan have en højere fortjeneste, 
hvis de arbejder med Cobb500. Det samme ses i 
Østeuropa, hvor markedsledere allerede har skiftet 
til eller fastholder 100 % Cobb500.

"Tyskland og en række andre nordeuropæiske 
lande er en smule langsommere til at erkende denne 
fordel i forhold til andre lande længere mod øst. Her 
skiftede de finansielle investorer allerede for flere 
år siden til Cobb, fordi det gav en bedre indtjening. 
I disse lande nyder kunderne også godt af racens 
højere kødudbytte, og der er faktisk tale om 2 slags 
fordele” tilføjede James Truscott.

Cobb / jnl

3 udbrud af fugleinfluenza i Tyskland
Det 1. udbrud: Den 7. december rapporterede de 
tyske veterinærmyndigheder om et udbrud af lav-
patogen fugleinfluenza (LPAI) H5 i en besætningen 
med 90 dyr under kategorien "andre fugle i fangen-
skab" - "wild species" ved Kassel i delstaten Hessen.
Det 2. udbrud: LPAI H5N3 konstateret den 20. 
december ved Stormarn i delstaten Schleswig 
Holstein. Der er tale om en blandet fjerkræbesæt-
ning med 1.500 dyr bestående af 1.200 gæs og 300 
æglæggere og andet fjerkræ. Der var positiv reaktion 
for AI i 15 gæs testet i rutineovervågningen. Dyrene 
er aflivet, og der er oprettet 1 km. zone. Fem besæt-
ninger i zonen er testet negative.

Det 3. udbrud: LPAI H5N2 konstateret den 30. 
december ved Waldeck-Frankenberg i delstaten 
Hessen. Der er tale om en blandet fjerkræhold med 
59 dyr (1 gås, 50 ænder og 8 høns). Tre af ænderne 
var syge, og én af dem døde. Dyrene er aflivet, og der 
er oprettet en 1 km zone, hvor der er et lille fjerkræ-
hold testet negativ for AI.

Et træk i TRACES viser, at Danmark i perioden 
7/10 - 21/12 2012 ikke har modtaget levende fjerkræ/
daggamle kyllinger fra de to delstater. Der er indført 
levende fjerkræ/daggamle kyllinger fra delstaterne 
Niedersachsen og Nordrhein Westfallen. 

Der er en del udførsler fra DK til Tyskland. 
Fødevarestyrelsen vurderer, at den samlede risiko 

for smitte med fuglenfluenza til danske dyr er lav. 
For at minimere risikoen for overførsel af smit-

te til danske fjerkræbesætninger fra Tyskland til 
Danmark via lastbiler og/eller mandskab, bør man 
skærpe opmærksomheden på eventuelle smitterisici 
fra sådanne transporter. 

I forbindelse med det levende syn ved samhandel 
af fjerkræ fra Danmark til Tyskland er veterinæraf-
delingerne blevet bedt om at orientere fjerkræprodu-
center om, at de skal skærpe opmærksomheden på 
eventuelle smitterisici fra lastbiler og/eller mandskab 
i forbindelse med transporterne.

Mie Nielsen Blom / Fødevarestyrelsen / jnl
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Perspektiver på det indiske marked for fjerkrækød 

I regi af IPC (International Poultry Council) har 
der i 2012 været et samarbejde mellem den bra-
silianske brancheorganisation UBABEF og den 
amerikanske USAPEEC om at åbne det indiske 
marked. Brasilien har adgang, med Indien udste-
der ingen certifikater, og USA kan ikke eksporte-
re, fordi de har lavpatogen fugleinfluenza (LPAI), 
mens Indien selv har højpatogen fugleinfluenza 
(HPAI).

Mennesker og økonomi
Indien er med sine 1,2 mia. mennesker ver-
dens næst folkerigeste land. 600 mio. eller 
50 % af befolkningen er under 25 år, og 
180 mio. eller 15 % er mellem 25 og 35 år. 
360 mio. eller 30 % af befolkningen bor i byerne. 
Bruttonationalproduktet var i 2011 på 1.670 mia. $ 
(ca. 9.410 mia. kr.), og den økonomiske vækst var 
på 6,8 %, 10,1 % og 7,8 % i henholdsvis 2009, 2010 
og 2011.

Korrigeret for købekraft svarer det gennemsnit-
lige bruttonationalprodukt pr indbygger til 3.700 $ 
(ca. 21.000 kr.).

Inflationen var på 12 % i 2010 og 7 % i 
2011, men prisstigningerne på fødevarer var højere. 
Bruttonationalproduktet fordeler sig med 56 % på 
tjenesteydelser, industri 27 % og landbrug 17 %.

Religion
I Indien er 80 % af befolkningen eller 960 mio. 
hinduer, som ikke må spise svine- og oksekød. 
Kylling er tilladt, men ca. en tredjedel af hinduerne 
er vegetarer.

Ca. 14 % af befolkningen er muslimer, og det 
muslimske samfund kontrollerer de fleste af slagt-
ningerne af dyr i Indien.

Ca. 2,3 % er kristne og ca. 1,9 % er sikher. 

Profil af den indiske fjerkræ industrien
Indien hverken importerer eller eksporterer fjer-
krækød, og på et møde mellem IPC og den indiske 
regering, blev det slået fast, at Indien ikke af strate-
giske og geopolitiske hensyn ville åbne for import 
af fjerkrækød, for man ønsker ikke at blive afhæn-
gig af importerede fødevarer. Også selv om efter-
spørgslen stiger meget kraftigere end produktionen. 
Der blev produceret 2,9 mio. tons fjerkrækød i 2011, og 
produktionen er steget med ca. 12 % om året i løbet af 
det sidste årti. i 2001 var produktionen på 1,1 mio. tons. 
Forbruget pr indbygger lå på 2,4 kg i 2011. 
De indiske forbrugere foretrækker mørkt kød, og 
hele kyllinger har en slagtet vægt fra 0,8 til 1,2 kg. 
Indien har et enormt marked for levende fugle. Over 
90 % af fuglene slagtes manuelt ved ikke-industriel-

Kyllinger leveres til markedet på lastbil.
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le metoder. De vigtigste indiske fjerkrævirksomhe-
der opererer primært på markedet for levende fugle, 
og selv de firmaer, der har slagterier, sælger de fleste 
kyllinger levende – måske op til 90 %. 

Markedet er fokuseret på levende fugle, fordi en 
dårlig infrastruktur og mangel på energi til f.eks. 
køling gør distributionen af kølede eller frosne varer 
umuligt i langt størstedelen af landet.

Gamle forbrugsvaner spiller selvfølgeligt også 
ind.

Udfordringer på forsyningssiden 
Indenlandsk efterspørgslen er en vigtig drivkraft for 
den økonomiske vækst. En stigende urbanisering 
sammen med en kraftigt voksende middelklasse 
i byerne sætter fødevareforsyningen under pres. 
Detailhandelen er stadig baseret på meget små tra-
ditionelle familieforretninger (Kirana butikker), der 
har hver deres lille varegruppe. 

Internationale supermarkedskæder kan kun være 
grossister, og må ikke sælge detail. I de få lokale 
supermarkeder er der ofte et ’non-veg’ marked i et 
hjørne af butikken – for ikke at støde vegetarerne.

Fastfood restauranter udvikler sig hurtigt, men 
de har store problemer med at få stabile leverancer 
af råvarer. Det skyldes især en utilstrækkelig infra-
struktur både hvad angår transport og energi. 

For at leve op til restauranternes ønsker og krav 
er der behov for udvikling af produktionsapparatet, 
hvilket vil sige et skifte fra levende fugle til industri-
el slagtning, samt produktforbedringer, og det indi-
ske marked er stadig lukket for import af fødevarer. 

Positive scenarier for handel
Efterspørgslen vil efter alt at dømme stige 
mere end kapaciteten af   det lokale udbud, og 
en stigning i fødevarepriserne er anledning 
til stor bekymring blandt politikerne, så import 
af fødevarer kan være en del af løsningen.. 
Det overvejes at tillade direkte udenlandske investe-
ringer i detailhandelen, men millioner af mennesker 
har deres daglige udbytte fra Kirana butikkerne, 
og politikerne er bange for, at moderne supermar-
keder vil skabe stor arbejdsløshed i samfundet, 
der ikke er kendt for sit sociale sikkerhedsnet. 
Fastfood restauranter har brug for flere leverandører 
for at nå deres ekspansionsplaner.

Besøg på et marked for fjerkræ
Delegationen fra IPC besøgte et marked for fjerkræ 
i nærheden af New Delhi. 

Der var ikke rindende vand eller vand overhove-
det på markedet, der lå lige ved siden af en losse-
plads, og temperaturen var omkring 40o C. 

Kyllingerne blev leveret til markedet i bure på 
diverse motoriserede køretøjer eller på cykel.

 ➝
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Forskellige transportformer til levering af kyllinger til markedet.

eller på cykel.



40

Alt arbejdet foregår manuelt.

Et marked i New Delhi.
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Kyllingerne slagtes manuelt af en gruppe mænd 
siddende på den bare jord, og det hele sker under 
MEGET uhygiejniske forhold.

Kyllingerne sælges ofte uden skind.
På markedet sås også køretøjer fra byens bedste 

hoteller og fra cateringfirmaer, som leverer til fly-

selskaber. Ingen af køretøjerne, som transporterede 
slagtet fjerkræ, havde køleanlæg. 

Afslutning
Indien har en høj økonomisk vækst, og der er en 
stigende urbanisering. Begge dele betyder, sammen 

med en kraftigt voksende middelklas-
se, at efterspørgslen efter fødevarer, 
først og fremmest vegetabilske men 
i stigende grad også animalske, er 
kraftigt stigende.

Indien vil sandsynligvis ikke selv 
være i stand til at dække denne sti-
gende efterspørgsel og vil inden for 
en kortere årrække være nødt til at 
åbne for importen af fødevarer for at 
hindre social uro.

En åbning af det indiske marked 
vil være forbundet med betydelige 
udfordringer, fordi infrastrukturen er 
meget mangelfuld, og hvad angår 
animalske produkter, så er frosne og 
kølede produkter stort set ukendte.

jnl

Kirana butikker.

Hygiejnen var ikke i top.
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Ukraine er klar til at begynde eksporten 
af fjerkræprodukter til EU om 2-3 måneder 
Ukraines veterinærmyndighed oplyser, at Ukraine vil 
indtræde på listen over fjerkræeksporterende lande 
til EU. Ifølge Ukraines landbrugsminister, Mykola 
Prysiazhniuk, forventes Ukraine at igangsætte eks-
porten af fjerkræ til det europæiske marked om 2-3 
måneder. Ukraine skal i denne periode indsende 
præventionsprogram for salmonella, i henhold til EU 
standarder, til den EU Kommissionen. Beslutningen 
om at inkludere Ukraine i listen over fjerkræekspor-
terende lande blev truffet den 4. december. Hermed 
får ukrainske producenter mulighed for at ekspor-
tere fjerkræ, fjerkræprodukter og æg i kategori B 
(til forarbejdning). Ukraines landbrugsministerium 
arbejder på også at opnå tilladelse til at eksportere 
mejeriprodukter, oksekød og produkter afledt heraf, 
til EU.  

Paolo Drostby, Statskonsulent i Moskva

Australsk litteraturstudie om brugen af insekter 
i fjerkræfoder
De fleste undersøgelser af mulighederne for at bruge 
insekter i fjerkræfoder har fokuseret på hvilke arter 
af insekter, der kan bruges, og ikke på den kommer-
cielle produktion af insekterne, der kræver viden om 
insektopdræt, fodring og produktionsmetoder.

Forskning om mulighederne for at fodre insekter 
til fjerkræ har vist, at en række insektslægter, herun-
der silkeorme, vandregræshopper, fluelarver, fåre-
kyllinger og græshopper, sikkert kan bruges til foder 
til kyllinger uden at forringe kvaliteten og smagen 
af kød og æg.

Det australske litteraturstudie undersøger disse 
spørgsmål mere indgående ved at gennemgå den 
nuværende litteratur og gennem drøftelser med 
fjerkræproducenter i staterne New South Wales og 
Queensland i Australien.

Forskerne fandt via en spøgeskemaundersøgelse 
ud af, at fjerkræproducenterne kunne acceptere at 
fodre insekter til fjerkræ, hvis det kunne gøres øko-
nomisk, og hvis insekterne kunne opdrættes på og 
fodres med organisk affald, som var tilgængeligt i 
tilstrækkelige mængder i de forskellige regioner.

Teknikken med at fodre insekter til fjerkræ vil 
være til gavn for udviklingen af landbrug, baseret 
på genbrugssystemer og reduceret spild, og det vil 
potentielt medvirke til at begrænse miljøforurenin-
gen. Afhængig af de forskellige insektarter, og om 
insekterne skal bruges til kød- eller æglæggende 
fugle, vil foderet sandsynligvis skulle suppleres med 
både calcium og aminosyrer for at opfylde fuglenes 

behov. Fødevaresikkerheden og den økonomiske 
bæredygtighed af avl og opdræt af insekter på orga-
nisk affald skal undersøges yderligere.

For at være økonomisk bæredygtigt skal de 
samlede omkostninger ved opdræt og fodring af 
insekter til fjerkræ være lavere end omkostningerne 
ved fodring med konventionelle proteinkilder såsom 
majs og sojaskrå. Teknikken med at fodre insekter til 
fjerkræ skal let kunne tilpasses en række forskellige 
produktionssystemer.

Yderligere forskning skal undersøge disse spørgs-
mål nærmere både ved at etablere små forsøg og 
ved at udvikle produktionsmodeller, som omfatter 
insekter opdrættet 'onsite' i foderet.

All About Feed / jnl

Ublu prisstigninger på fjerkrækød og æg 
i Pakistan 
Priserne på fjerkrækød i Pakistan er steget 30-40 % 
på engros- og detailmarkeder i løbet af nogle få dage 
i midten af december.

Manglende tilførsler til markederne har været 
nævnt som en årsag til den kraftige stigning i pri-
serne på kyllingekød og æg. Forhandlere og de 
lokale myndigheder havde aftalt faste minimumspri-
ser på fjerkrækød i kølvandet på et overskudslager 
af kyllinger på markederne for seks måneder siden. 
Peshawar High Court besluttede også på grund af de 
høje priser på kyllinger på markederne at indføre et 
forbud mod eksport af fjerkræprodukter og kvæg til 
Afghanistan.

Mens forhandlere er blevet tvunget til at sælge 
kyllinger til priser fastsat af de lokale myndigheder 
i de sidste tre til fire måneder, er 50 % af landets 
fjerkræbedrifter blevet lukket på grund af stigende 
finansielle tab til ejere.

Der er også frygt for, at priserne vil stige yderli-
gere, efterhånden som ejere af farmene forsøger at 
komme sig over de store tab, de har haft i de sidste 
mange måneder på grund af lave priser på kyllinger.

World Poultry / jnl

Opfattelsen af sund kost ændrer sig
De amerikanske forbrugernes holdning til sund kost 
har ændret sig, ifølge en ny trendrapport fra analyse-
firmaet Technomic. Mens flere forbrugere sætter pris 
på ordentlig ernæring, har deres opfattelse af, hvad 
der er sundt, ændret sig hen imod produkter, der er 
mærket: lokale, naturlige, økologiske eller bæredyg-
tige. ➝
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"Flere forbrugere end nogensinde fortæller os, at 
det er vigtigt at spise sundt og være opmærksom 
på næringsindholdet" siger Darren Tristano, vice-
præsident for Technomic. "Men der er sket et skift i 
forhold til, hvad faktisk definerer sundt for dem. Vi 
ser flere forbrugere, der tiltrækkes af sundhedsan-
prisninger som lokale, naturlige og økologiske samt 
helhvede og fritgående. Producenterne kan udnytte 
denne stigende interesse for sundhedsanprisninger 
ved at udvikle produkter, der kan understrege sund-
hedsvinklen uden det går ud over smagsoplevelsen. "
Forbrugerne synes, at fødevarer, der påstår, at de 
dækker en servering af frugt eller grønt, eller som er 
100 % hel hvede appellerer mere end produkter mær-
ket med "lavt saltindhold", "lavt fedtindhold" eller 
"lavt sukkerindhold", som halvdelen af forbrugerne 
forbinder med forringet smag, siger rapporten.
Technomic fandt også, at 38 % af forbrugerne – en 
stigning fra 33 % i 2010 - er mere tilbøjelige til at 
besøge restauranter med sunde retter på menukortet, 
selv om de ikke bestiller dem.

MeatPoultry.com / jnl

Kasakhstan rapporter fald i ægproduktionen
Produktion af æg i Kasakhstan faldt fra 3.44 mia. i 
2011 til 3,38 mia. stk. i 2012 ifølge data offentlig-
gjort af det statslige statistikkontor i Kasakhstan.

Regeringens eksperter rapporterer, at toppen af 
ægproduktionen i 2012 blev registreret i juni, hvor 
landet producerede ca. 375,4 mio. æg. Det er næsten 
1,5 gange højere end i november, da ægproducen-
terne i Kasakhstan kun producerede 270,5 mio. æg.

Kun to regioner i landet oplevede en stigning i 
antallet af producerede æg. Det var Kostanay og 
Karaganda regioner. I november producerede de 
henholdsvis 41,4 og 41,5 mio. æg. Ifølge eksperter 
kan faldet i ægproduktionen forklares med de alvor-
lige problemer i fjerkræproduktionen i landet.

Præsidenten for Poultry Farmers Union of 
Kazakhstan, Ruslan Sharipov, sagde, at Kasakhstan 
ikke kun mangler udstyr til fjerkræbesætninger og 
tilskudsfoder, men også lider af det faktum, at foræl-
dredyrene importeres til Kasakhstan.

"Hvert år bruger den kasakhiske fjerkræbranche 
mere end 10 mio. $ (ca. 26 mio. kr.) på vacciner og 
andre behov. Vi kan ikke konkurrere med Rusland og 
Hviderusland, fordi produktionsomkostningerne her 
er meget høje" sagde Sharipov.

Med optagelsen i WTO, sagde han, vil prisen for 
fjerkræ på markedet i Kasakhstan falde og æg vil 
koste det samme som i Europa. Sharipov sagde også, 
at unionen søger efter måder at reducere produk-

tionsomkostningerne, mens producenterne fornyer 
inventar mm. "Vi forventer, at om tre år vil vi være i 
stand til at konkurrere, selv med de russiske produ-
center" konkluderede han.

World Poultry / jnl

British Poultry Council hilser parlamentarisk 
debat om antibiotikaforbrug velkommen
British Poultry Council (BPC) hilser den nylige 
debat i Parlamentet om brugen af antibiotika i britisk 
landbrug velkommen.

"Det er godt at se, at Parlamentet begynder at 
diskutere et så vigtigt og kompliceret spørgsmål. Vi 
er glade for, at ministeren offentligt har anerkendt 
industriens frivillige forbud mod anvendelse af 
cephalosporiner i fjerkræproduktion og arbejdet med 
at reducere brugen af fluoroquinoloner i daggamle 
kyllinger" siger BPC adm. direktør Peter Bradnock.

"Som det fremgår af VMD rapporten fra 2011om 
antibiotikasalg, så er brugen af antibiotika på 
fjerkræbedrifter faldende. Som et aktivt medlem 
af Responsible Use of Medicines in Agriculture 
Alliance, anbefaler den britiske fjerkræbranche en 
ansvarlig anvendelse af antibiotika til fjerkræ i hen-
hold til strenge veterinære vurderinger” siger Peter 
Bradnock.

"BPC er enig i ministerens redegørelse, hvor 
videnskabsfolkene er enige om, at veterinær brug af 
antibiotika ikke er en vigtig årsag for humane multi-
resistente infektioner. Videnskabelige undersøgelser 
viser i stigende grad, at problemet med antibiotika-
resistens hos mennesker overvejende kommer fra 
brugen af antibiotika i humanmedicin. Alligevel 
synes fjerkræbranchen, at antibiotika skal bruges på 
en sikker og ansvarlig måde, og kun når det er abso-
lut nødvendigt.”

"Fjerkræbranchen har forpligtet sig til de højeste 
standarder for brugen af antimikrobielle stoffer i 
behandlingen af sygdomme i fjerkræproduktionen. 
Vi er på forkant med uddannelse på området, og vi 
vil fortsætte med at engagere os proaktivt i samarbej-
det med regeringen" slutter Bradnock.

World Poultry / jnl
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