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Stigende priser på fjerkrægød giver overskud 
i Sanderson Farms 
Sanderson Farms, Inc. fik overskud i fjerde kvartal 
og i regnskabsåret 2011-2012 på grund af højere 
priser på fjerkrækød.

Sanderson Farms indtjening var 9,3 mio. $ (ca. 
52,5 mio. kr.) i regnskabsårets fjerde kvartal, der 
sluttede 31. oktober. Dette skal sammenlignes med et 
tab på 21,6 mio. $ (ca. 122 mio. kr.) i samme kvartal 
i 2011. Omsætningen i kvartalet var 648,4 mio. $ (ca. 
3,7 mia. kr.) sammenlignet med 559,8 mio. $ (ca. 3,2 
mia. kr.) i samme periode i 2011.

"Den fjerde kvartal i regnskabsåret 2011-2012 
markerede afslutningen på endnu et udfordrende år 
for Sanderson Farms og for fjerkrækødbranchen" 
sagde Joe F. Sanderson, Jr., bestyrelsesformand og 
adm. direktør for Sanderson Farms. "Vi havde en 
rekordomsætning på 2,386 mia. $ (ca. 13,5 mia. kr.), 
en stigning på 20,6 % i forhold til sidste år. Men 
mens markeder for fjerkrækød er forbedret i forhold 
til regnskabsåret 2010-2011, er kornpriserne steget 
til et rekordhøjt niveau i løbet af august som følge af 
tørke i store dele af Midtvesten. Som følge heraf blev 
de forbedrede markedspriser på fjerkrækød modsva-
ret af højere foderomkostninger.”

"Vores øgede salg og vores tilbagevenden til sorte 
tal på bundlinjen i løbet af året afspejler en højere 
produktion, for vi nåede op på næsten fuld pro-
duktion på vores anlæg i Kinston, North Carolina" 
tilføjede han. "Vi solgte 2,952 mia. lbs (ca. 1,34 mio. 
tons) fjerkrækød i 2011-2012 sammenlignet med 
2,794 mia. lbs (ca. 1,27 mio. tons) året før."  

"Opstarten af vores nye anlæg i Kinston, North 
Carolina fortsatte i første halvdel af regnskabsåret 
2011-2012" sagde Sanderson. "Den øgede produk-
tion på anlægget i Kinston mere end opvejede den 4 
% reduktion i produktionen på vores andre fabrikker, 
som blev gennemført i januar 2012 for at skabe bedre 
balance mellem vores produktion og vores kunders 
efterspørgsel.”

"Fordi vi forventer, at efterspørgslen fra vores 
foodservice kunder forbliver svag, indtil de ameri-
kanske forbrugere genvinder deres tillid, og indtil 
de beskæftigelsesmæssige udsigter lysner, og i lyset 
af de fortsat høje priser på korn og usikkerhed om 
udbuddet har vi reduceret produktionen med yder-
ligere 2 %, som vi annoncerede i august 2012. Vi 
forventer i øjeblikket, at reduktionen i produktionen 
vil vare hele 2013."

Omsætningen i regnskabsåret 2011-2012 var på 
2,386 mia. $ (ca. 13,5 mia. kr.)sammenlignet med 
1.978 mia $ (ca. 11,2 mia. kr.) året før. Indtjeningen 
i regnskabsåret 2011-2012 var på 53,9 mio. $ (ca. 
304,5 mio. kr.), sammenlignet med et underskud på 

127,1 mio. $ (ca. 718,1 mio. kr.) året før.
"Vi er glade for, at vores lønsomhed i regnskabs-

året 2011-2012 har gjort det muligt at reducere gæl-
den og styrke vores balance” sagde Sanderson. "Som 
et resultat heraf mener vi, at vi er godt positioneret til 
at fortsætte vores vækststrategi, når markedsforhol-
dene forbedres.”
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Ny forskning viser, at høner ikke danner 
venskaber
Et studie fra The Royal Veterinary College peger på, 
at høner opdrættet under erhvervsmæssige forhold 
ikke danner venskaber og ikke er selektive omkring, 
hvem de bruger tid med. 

Forskningen, der er udgivet af ”Applied Animal 
Behavior Science” og finansieret af Biotechnology 
and Biological Sciences Research Council, (BBRC), 
blev lavet for at afdække om kyllingers velfærd 
kunne forbedres ved at udnytte eventuelle ’venska-
ber’. 

”Vi undersøgte den mulighed, at domesticerede 
æglæggende høner knyttede særskilte ”venskaber”, 
ved at undersøge om den individuelle høne var selek-
tiv omkring, hvem den brugte mest tid med”, sagde 
Doktor Siobhan Abeyesinghe, fra Royal Veterinary 
College ”Spørgsmålet er ikke så underligt, som man 
skulle tro: For mennesker og mange andre arter 
har venskaber vist sig at øge livskvaliteten, være et 
værn imod stressfulde oplevelser og endda forbedre 
reproduktionen.

Alle bevægelser i otte identiske grupper bestående 
af 15 æglæggende høner, blev overvåget over otte 
uger for at undersøge, om par af høns var mere sam-
men, end hvad sandsynlighederne pegede på, både 
når de var aktive, og når de hvilede sig om natten. 

”Vi fandt ingen beviser for, at moderne høner 
opdrættet under erhvervsmæssige forhold danner 
sådanne venskaber, selv når de opholder sig i små 
grupper, hvor det er muligt at kende hver fugl fra 
hinanden” sagde Abeyesinghe. ”Dette peger på, 
at det at fremme venskaber ikke kan bruges som 
metode til at forbedre kyllingernes velværd.”

Mere forskning er nu nødvendig for at finde ud 
af om denne umiddelbare mangel på ”Bedste ven-
ner” også er situationen for tamhønens forfader, Red 
Junglefowl, eller om tidlige sociale erfaringer hos 
domesticerede høns har effekt på deres dannelse af 
venskaber senere i livet. 
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Amerikansk ethanolpolitik øger forbrugeres 
omkostninger til fødevarer
Ny undersøgelse viser den dramatiske ændring i 
fødevarepriserne siden Renewable Fuel Standard 
(RFS) blev vedtaget i 2005. Dr. Thomas Elam, direk-
tør i FarmEcon, har regnet ud, at den gennemsnitlige 
familie på fire i 2012 har fået øget sine fødevareom-
kostninger med omkring 2.000 $ (ca. 11.160 kr.). 
Dette vil sige, at fødevarepriserne for første gang 
siden 1970’erne er steget.

Hvad angår prisstigningen for hele landet, er den 
samlede amerikanske fødevareregning steget med 
162 mia. $ (ca. 904 mia. kr.) i forhold til en situation 
uden RFS. Hvis man sætter tallene i perspektiv, til-
føjer Elam, er stigningen i fødevarepriserne omkring 
det samme som de årlige udgifter til bilreparationer, 
universitetsuddannelser, og telefonopkald. Elam for-
udser i sit studie, at grundet udsigterne til vedvaren-
de høje priser på afgrøder indtil midten af 2013, er 
det meget muligt, at vi vil se endnu en stor stigning i 
fødevarepriserne i 2013.

En afgørende faktor for de stigende fødevarepri-
ser er, ligesom i 1970’erne, eksploderende priser på 
majs og soyabønner. I modsætning til 1970’erne er 
stigningerne ikke relateret til eksporten. Eksporten 
af majs og soyabønner er faktisk faldende. I stedet er 
det denne gang brugen af majs i ethanolproduktionen 
kombineret med den faldende majsproduktion, der er 
den primære årsag til prisstigningen. 

RFS kræver, at cirka 52 mia. liter kornbaseret 
ethanol blandes ind i benzinen i 2013, en mængde 
der ifølge USDA vil kræve mere end 40 % af landets 
majsafgrøder.

Elam tilføjer, at majs dog kun er en af mange 
basale afgrøder, der bruges til produktionen af ame-
rikanske fødevarer. Alt andet lige har stigningen i 
kravet til biobrændstof og faldet i majsproduktionen 
dog ført til en markant stigning i priserne på majs. 
Som resultat heraf, er priserne på andre store grupper 
af afgrøder også steget markant.  Dette mønster gæl-
der alt lige fra større afgrødegrupper som soyabøn-
ner og hvede, til havebrugsafgrøder som kartofler, 
jordbær og forarbejdede grøntsager. Prisstigninger 
var nødvendige hos de andre afgrødegrupper, for at 
disse vedvarende vil være i stand til at konkurrere 
med majs om landbrugsarealerne. 

Med en meget lang og kompliceret kæde af pro-
duktion og forsyning af alle de varer, der bruger 
disse store afgrødegrupper, vil prisstigningerne ikke 
øjeblikkeligt vise sig i supermarkederne og restau-
ranterne. Men grundet vedvarende prisstigninger 
siden 2005, er vi nu begyndt at se resultaterne i form 
af øgede udgifter til produktionen af mad og stigende 
priser hos detailforhandlere og restauranter. 

Hvorfor er denne stigning i udgifter til fødevarer 
så vigtigt? Det er den fordi, at forbrugerne siden 
2005 har brugt en større andel af deres indkomst 
til mad, og det går udover forbruget af andre ting, 
mener Elam. Denne omdirigering af forbruget, har 
ifølge ham, bidraget til den langsomme forbedring 
af arbejdsløshedstallene, skabelsen af jobs, og deri-
gennem USA's totale indkomst. Kort sagt har højere 
fødevarepriser ført til et faldende forbrug ved at 
mindske salget i andre sektorer, der er nødvendige 
for at øge produktionen og antallet af jobs. Elam 
nævner også, at i takt med at ethanolproduktionen 
har nået det minimale E10 niveau, er eksporten af 
ethanol steget. Ethanol er simpelthen prissat så højt, 
at de fleste bilister komplet har afvist det endnu 
højere E85 brændstof. 

Elam slutter af med at sige, at udover en stor 
stigning i majsproduktionen, hvilket er højest usand-
synligt, er den eneste anden løsning at vende tilbage 
til RFS, og sænke støtten til ethanolproduktionen. 

”Uden en reform vil den stigende RSF fortsætte 
med at trække flere og flere tons landbrugsråvarer 
ud af fødevaresektoren, drive priserne endnu højere i 
vejret og tvinge forbrugerne til at øge deres udgifter 
til fødevarer” konkluderer Elam. ”Fødevarepriserne 
bliver nemlig ved med at stige, selvom der intet 
indenlandsk marked er for yderligere ethanolpro-
duktion. 
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Amerikansk organisation genoptager test med 
fugleinfluenzavirus
Den amerikanske Veterinary Medical Association er 
ved at genoptage sine undersøgelser af H5N1 fugle-
influenzavirusset efter et årelangt moratorium.

Moratoriet blev erklæret i januar 2012 som følge 
af frigivelsen af oplysninger om, at eksperimenter 
udført af forskere ved Erasmus Medical Center i 
Holland og University of Wisconsin-Madison invol-
verede manipulation af gener. Det blev hævdet, at 
indsættelse af specifikke gener i fugleinfluenzavirus-
set resulterede i overførsel til en pattedyrsvært.

Det forventes, at National Institute of Health vil 
finansiere forskning i H5N1 fugleinfluenzavirusset 
efter det tolvmåneders moratorium. Konsekvensen 
for den offentlige sundhed og bioterrorismen ved at 
skabe en mere virulent eller smitsom H5N1-stamme 
er selvindlysende.
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Ny landrace af høner fundet i Sverige
I den lille byen Bjurholm i Västerbotten har en høn-
serace levet uforstyrret i næsten 150 år. Det er et unikt 
fund og den nordligste landrace fundet i Sverige. 
Det var i 2011, at en meget usædvanlig hønsebe-
sætning blev fundet ved en tilfældighed hos en 
90-årig   dame i Västerbotten. Hendes bedstefar pas-
sede en fjerkræflok 
fra Norrbyskär 
udenfor Umeå i 
1880’erne, og siden 
da har familien 
avlet på dem uden 
indblanding fra 
andre racer. Racen, 
B ju rho lmshöna , 
er opkaldt efter 
den landsby, hvor 
det blev opdaget. 
”Der er en chance 
i en million for at 
finde en ny land-
race er i dag. Hvis 
jeg var blevet spurgt for ti år siden, ville jeg have 
sagt blankt nej. Jeg var vidunderligt glad og meget 
overrasket” siger Jan-Olof Mathiasson fra Svenska 
Lanthönsklubben.

Bjurholmshönans æglægning styres af dagslyset, 
og den tykke fjerdragt er tilpasset et køligt klima. 

Hønernes findes i flere forskellige farver, men er 
overvejende sorte, fordi ejeren mente, at de klarede 
sig bedre mod rovdyr. Bjurholmshönan er nu indsat 
på flere bedrifter, så det sjældne fund ikke udryddes 
af en ræv. Selv om populationen af   høns er avlet i 
ca. 120-150 år er risikoen for indavl lille ifølge Jan-

Olof Mathiasson. 
”Høns er meget 
lidt følsomme over 
for indavl. Fosteret 
vil dø i løbet af 
de første 17 dage, 
hvis der er noget 
galt, og ægget vil 
rådne. Æggene er 
færdiftudviklede 
efter 21-22 dage. 
I gamle bøger 
findes en række 
beskrivelser af 
landracer, som er 
forsvundet for-

del for mere produktive hønseracer. Fundet af 
Bjurholmshönan har givet fornyet håb om at finde 
flere ubekendte Landracer i live rundt omkring i 
landet

Land Lantbrug & Skogland / jnl

Den moldoviske ægproduktion falder som følge af 
mangel på foder
Moldova producerede i 2012 586 mio. æg, hvilket er 
119 mio. æg færre end året før, har landets statisti-
ske tjeneste rapporteret. Eksperter hævder, at faldet 
skyldtes masseaflivning af fugle efter sommerens 
tørke, som forårsagede store skader på foderproduk-
tionen.

"På grund af det manglende foder var landmænde-
ne nødsaget til at slagte æglæggende høner, og derfor 
faldt produktionen af æg" siger Vitaly Ciobanu, leder 
af afdelingen for de markedsorienterede politikker i 
husdyrsektoren under Landbrugsministeriet. Ifølge 
lokale medier blev massenedslagtninger af ikke kun 
kylling, men også af grise og kvæg hovedsageligt i 
den nordlige del af Moldova, hvor situationen med 
foderleverancer var særligt vanskelige. Ifølge eks-
perter er den væsentligste årsag til fodermangel hos 
fjerkræindustrien, at regeringen handlede for sent til 
at støtte landbrugsproducenterne.

"Regeringen burde have gjort, hvad det kræve-
des for, at alle opdrættere kunne opretholde deres 
produktion. Det samme gælder for små bedrifter 
og de landsbyboere, der kun holder én ko, et par 
svin, kaniner og fjerkræ. De har også brug for 
hjælp" sagde den tidligere minister for Landbrug 
og Levnedsmiddelindustrien, nu formanden for 
National Farmers Federation of Moldova, Valeriu 
Cosarciuc. "Vi forstår, at regeringen har begrænsede 
midler, men det er ganske reelt at undtage foderim-
portører for merværdiafgift. Vi har allerede foretaget 
sådanne aktioner før i tiden, og de var meget effek-
tive. Men denne gang brugte regeringen ikke vores 
forslag ligesom de imødegik forslagene fra de øvrige 
industrisammenslutninger" tilføjede han. Ifølge stati-
stikken eksporterede landet mere end 10 mio. æg i år, 
det meste til Irak og Georgien. I alt er der i Moldova 
omkring 20 fjerkræbedrifter, der har specialiseret sig 
i produktionen af æg.
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Der blev spist 1,2 mia. kyllingevinger i løbet af 
den amerikanske Super Bowl
Kyllingevinger er blevet en basisfødevare ved Super 
Bowl fester i USA, og efterspørgslen er højere end 
nogensinde i dagene op til årets næststørste spisedag - 
Super Bowl søndag.

Ifølge The National Chicken Council’s 2013 Wing 
Report vil mere end 1,23 mia. kyllingevinger0 mil-
lioner blive spist i løbet af Super Bowl weekenden 
i 2013, selv om forbruget af vinger er faldet med 
omkring én procent, eller 12,3 mio. vinger i forhold til 
sidste års tal. Dette er dog ikke fordi efterspørgslen på 
dem er faldende. Tværtimod, forklarer Bill Roenigk, 
cheføkonom og markedsanalytiker ved National 
Chicken Council.

"At kyllingeslagterier producerede omkring en pro-
cent færre kyllinger sidste år, på grund af de rekord-
høje majs- og foderpriser" sagde Roenigk. "Majs 
udgør mere end to tredjedele af kyllingefoderet, og 
majspriserne var i 2012 højere end nogensinde. Af to 
årsager: Sidste sommers tørke og pres fra den føderale 
regerings krav om, at 40 % af vores majsafgrøder 
bliver forvandlet til brændstof i form af ethanol. Kort 
fortalt; mindre majs er lig højere foderomkostninger, 
hvilket betyder færre producerede kyllinger."

Dataene viser, at næsten fire ud af fem amerikanske 
voksne (79 %) spiser kyllingevinger, og at forbruget 
ikke varierer betydeligt fra region til region eller 
mellem mænd og kvinder. Der er lige stor sandsyn-
lighed for, at kvinder (77 %) som mænd (82%) ruller 
ærmerne op og spiser et par vinger.

"Vi ved også, at de er tværpolitisk og politisk 
uafhængige. Der er altså ingen ekstreme left wings 
(venstreorienterede) eller ekstreme right wings (høj-
reorienterede)" tilføjede Roenigk.

Langt størstedelen af vingerne, især dem bereg-
net til restauranter, er parteret ved det tredje led. 
Vingespidsen bliver eksporteret til asiatiske lande, 
mens de mere kødholdige første og anden led sælges 
på det amerikanske marked. Vingen bliver normalt så 
delt i to dele - eller portioner - kendt som "the drumet-
te" eller "the flat" som så bliver solgt til restauranter 
eller detailhandelen.

En kylling har to vinger, og fjerkræproducenter er 
ikke i stand til at producere vinger uden resten af kyl-
lingen. Derfor er leveringen af vinger begrænset af det 
totale antal producerede kyllinger. Når efterspørgslen 
efter vinger er stærkere end efterspørgslen efter andre 
kyllingedele, vil prisen på vinger selvsagt gå op, som 
den har gjort i det seneste år.

Engrosprisen på vinger var den højeste nogensinde 
i løbet af ”Super Bowl XLVII”, eftersom efterspørgs-
len steg, og udbuddet faldt. Vinger er også i øjeblikket 
den dyreste del af kyllingen. vingepriserne stiger altid 

i fjerde kvartal som følge af restauranternes indkøb til 
Super Bowl, og priserne når normalt deres højeste i 
januar under optakten til den store kamp. Mange ana-
lytikere forventer dog, at efterspørgslen vil forblive 
høj, selv efter at NFL-sæsonen slutter.
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Amerikansk undersøgelse finder campylobacter 
hos fjerkræslagteriarbejdere
En undersøgelse offentliggjort af Center for Disease 
Control and Prevention’s Emerging Infectious 
Diseases journal om campylobacterinfektion blandt 
fjerkræslagteriarbejdere fandt 29 tilfælde af laborato-
riediagnosticerede campylobacterinfektioner i løbet af 
en treårig periode fra januar 2008 til maj 2011.

Undersøgelsen fandt sted på et fjerkræslagteri i 
Virginia, USA, hvor der forarbejdes 300-350.000 
fugle om dagen. Anlægget beskæftiger omkring 1.000 
ansatte, hvoraf ca. 24-35 var beboere i 1-2 loka-
le rehabiliteringscentre (dvs. deltagere i et 16-20 
ugers program for samfundstjeneste, der drives af 
Fængselsvæsenet i Virginia).

Der var to hovedforarbejdningsområder. Det første, 
hvor kyllingerne blev læsset af, hængt op, bedøvet, 
aflivet, skoldet, plukket, fik udtaget indvoldene og 
kølet. Det andet, hvor slagtekroppene blev hængt op 
igen, vasket, kølet og pakket.

Undersøgelsen viste, at af de 29 mennesker, der 
blev diagnosticeret med campylobacterinfektioner var 
23 smittet med C. jejune, 1 med C.coli, og 5 med et 
uspecificerede Campylobacter-arter. De fleste tilfælde 
forekom blandt medarbejderne i det første forarbejd-
ningsområde. 

Det blev også afsløret, at 83 % af de smittede havde 
arbejdet på fabrikken i mindre end en måned før de 
blev syge, og næsten alle de syge medarbejdere boede 
i de statsligt organiserede rehabiliteringscentre.

Det kan være, at langtidsansatte arbejdere udvikler 
immunitet over for bakterien. Det kan også være, at 
antallet af campylobacterinfektioner er langt højere 
end undersøgelsen viser, da anlægget ikke har betalt 
sygefravær, og arbejderne ikke har let adgang til 
lægehjælp. Medarbejdere kan være tilbageholdende 
med at rapportere sygdom eller lægge sig syge, fordi 
de mister løn.

Undersøgelsens forfattere anbefalede, at virk-
somhedsledelsen styrker indsatsen for at reducere 
campylobacter kontamineringen, navnlig i det første 
forarbejdningsområde. Indsatsen bør omfatte tekni-
ske kontrolforanstaltninger, såsom forbedret sanitet, 
ventilationsanlæg og installation af håndfri sæbedis-
pensere og affaldsbeholdere. 
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Derudover anbefalede de at forbedre medarbej-
dernes uddannelse, i spansk og engelsk, for at kunne 
undervise i overholdelse af reglerne for håndhy-
giejne og personlige beskyttelsesforanstaltninger, 
især iblandt midlertidigt ansatte. Anlægget blev også 
anbefalet at lave nøje registrering af medarbejdernes 
sygdom og sørge for, at alle tilfælde og udbrud af bak-
terielle infektioner rapporteres til sundhedssektoren.
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BBC rapport fremhæver stigning i forekomsten 
af campylobacter 
En BBC-undersøgelse hævder, at forekomsten af 
campylobacterinfektioner i Storbritannien er stigende, 
hvilket fik Food Standards Agency (FSA) til at opfor-
dre fjerkræindustrien til at ”tage ansvar" for, at fore-
komsten reduceres.

Undersøgelsen, der blev refereret i BBC Radio 4’s 
program ”Face the Facts”, viser, at campylo¬bacter 
var Storbritanniens mest almindelige årsag til mad-
forgiftning, og dermed tegner campylo¬bacter sig for 
90 % af alle hospitalsindlæggelser forsaget af fødeva-
rebårne sygdomme. 

I programmet blev det også sagt, at antallet af 
infektioner er stigende, med ca. 500.000 mennesker 
smittet årligt, og at 60 – 80 % af disse infektioner 
kunne tilskrives fjerkrækød.

Værten John Waite, som præsenterede program-
met, talte med forskere, patienter og branchen om 
campylobacter. Under showet, besøgte han også 
en Vion fjerkræfarm og talte med British Poultry 
Council’s adm. direktør, Peter Bradnock.

Bradnock svarede, at der var tale om potentiel 
risiko fra alle fødevarer, og at ingen var helt sterile. 
Han sagde også, at branchen er forpligtet til og alle-
rede arbejder på, at reducere campylobacter i fjerkræ. 
"Producenterne og forarbejdningsvirksomhederne har 
indset, at vi har et ansvar for at reducere enhver mulig 
risiko for, at der kan blive overført sygdomsfremkal-
dende organismer til forbrugeren til et absolut mini-
mum. Når forbrugerne køber fødevarer, skal de være 
så sikre som overhovedet muligt. Vi kan gøre noget 
ved det, og vi gør noget ved det " tilføjede han.

Catherine Brown, adm. direktør for FSA, fortalte 
i udsendelsen, at de menneskelige og økonomiske 
omkostninger ved campylobacterinfektioner er uac-
ceptable. Hun sagde også, at industrien skulle være 
parat til at bære omkostningerne ved at reducere 
campylobacter i fjerkræ. "Branchen skal påtage sig 
ansvaret for at løse dette problem. Der er arbejde i 
gang, men jeg har udtrykt min bekymring med hensyn 
til hastigheden i processen.”

Tal fra FSA viser, at 27 % af fuglene i Storbritannien 
er i den højeste kategori af forurening. Dette har ført 
til et mål om at reducere tallet til 10 % i 2015. Det er 
håbet, at dette ville føre til færre end 100.000 tilfælde 
af campylobacterinfektioner om året.
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Opfordring til udvikling af fjerkræsektoren i det 
sydlige Rusland. 
De sydlige regioner af Rusland bør aktivt udvikle 
fjerkræindustrien i stedet for svineproduktionen i de 
kommende år, mener repræsentanter for landbrugs-
ministeriet i Rusland.

I 2012 ophørte privat svinebrug i den del af landet 
som følge af, at regeringen besluttede at slagte alle 
500.000 dyr for at stoppe spredningen af afrikansk 
svinepest. De tusinder af landmænd, som mistede 
deres arbejde, er begyndt igen i fjerkræsektoren, så 
nu agter regeringen at bidrage til at øge omfanget af 
produktionen i områdets fjerkræindustri.

Eduard Kutygin, viceguvernør i Ministeriet for 
Industri indenfor Landbrug og Fødevarer i Krasnodar-
regionen, opfordrede for nylig fjerkræindustrien i 
regionen til at øge produktionen. På et møde med 
repræsentanter for fjerkræbedrifter i Kuban og ledere 
af de vigtigste virksomheder i branchen, opfordrede 
ministeren dem til at samarbejde for at løse problemer 
og øge fjerkræproduktion.

Ved åbningen af mødet sagde Edward Kutygin, 
at ministeriet ønskede at se dannelsen af et system 
for interaktion med husdyrforeninger i regionen. 
Ministeren sagde, at alle bedrifter bør indgå i en orga-
nisation, som fokuserer på at løse den lokale industris 
problemer, og at produktionen i regionen bør modtage 
statsstøtte.

"Vi er interesseret i at øge produktionen, ved at 
bringe tilskud til regionen og øge opkrævningen af 
skatter, der går til landmanden. Det regionale marked 
bør være 80 % vores. Inden udgangen af dette år er vi 
nødt til at øge produktionen af fjerkræprodukter med 
mindst 5 %" sagde Kutygin.

Repræsentanter for fjerkræbranchen i Kuban 
sagde, at et af de vigtigste problemer for sektoren er 
adgangen til fjerkræfoder, som på grund af de høje 
priser, reducerer indtjeninen. Der er også problemer 
i forbindelse med indkøb af råvarer - majs og hvede 
- og bortskaffelse af gødning, der kan bruges som 
organisk gødning. Som en del af løsningen, henvendte 
Kutygin sig til landmændene, for at få dem til at starte 
deres egen produktion af foder og integationer, der 
handler med afgrøder. 
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Fjerkrækød fra Saskatchewan Canada kan igen 
eksporteres til Taiwan
Saskatchewans fjerkræproducenter har igen fået 
adgang til markedet i Taiwan, som blev lukket i 2007 
efter et udbrud af fugleinfluenza.

Taiwan er Canadas femtestørste eksportmarked 
for fjerkrækød. Siden 2007 er importen steget med 
84 % fra 77,4 mio. $ (ca. 430 mio. kr.) til 142,4 mio. 
$ (ca. 795 mio. kr.) i 2011. 

Saskatchewan har været anerkendt som AI-fri 
siden 2008 baseret på Verdensorganisationen for 
Dyresundhed (OIE)’s krav, og har advokeret for at 
genoptage handelen med Taiwan. Resten af Canada 
har haft adgang til markedet i Taiwan i denne 
periode.

"Canadas fjerkræproducenter spiller en vigtig 
rolle i at skabe arbejdspladser og økonomisk vækst i 
hele Canada" siger Canadas landbrugsminister Gerry 
Ritz. "Vores regering tror meget på handel baseret 
på faglighed omkring fødevaresikkerheden, og vi er 
glade for, at Taiwan vil anerkende sikkerheden og 
den høje kvalitet i fjerkræprodukter  fraSaskatche-
wan."
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Undersøgelse af den amerikanske ægproduktion 
The National Animal Health Monitoring System 
(NAHMS) vil gennemføre en undersøgelse af lan-
dets produktion af æg i indeværende år. Den sidste 
undersøgelse blev gennemført i 1999.

Undersøgelsen vil fokusere på forekomsten af 
Salmonella Enteritidis (SE) for at opnå kritisk infor-
mation om forebyggelse og kontrol. Undersøgelsen 
vil specifikt omhandle: 

•  En opdatering af tidligere oplysninger om 
driftsmetoder

• Identifikation af prævalens på SE
• Identifikation af risikofaktorer for SE
Undersøgelsen vil omfatte bedrifter med mere end 

2.000 æglæggende høner i 19 stater. Undersøgelsens 
data vil blive indsamlet af personale fra USDA’s 
Animal and Plant Health Inspection Service ved 
brug af spørgeskemaer.

USDA Layers 2013 Study støttes af United Egg 
Producers og Association of Veterinarians in Egg 
Production.

Alle NAHMS undersøgelser er nationale i 
omfang, indbefatter avancerede statistiske teknikker 
og er frivillige og fortrolige. Yderligere information 
kan fås på NAHMS hjemmeside: www.nahms.aphis.
usda.gov.

EGG-CITE opfordrer læserne til at samarbejde 
med NAHMS i denne potentielt værdifulde under-

søgelse, som vil omfatte aspekter af SE. Et muligt 
resultat vil være en vurdering af FDA Egg Safety 
Rule, der blev indført i 2010 med fokus på forekom-
sten af SE og forebyggelse eller bekæmpelse af evt. 
infektioner.
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Russiske Cherkizovo øgede salget af fjerkrækød 
med 23 % i 2012
Cherkizovo OJSC, der er en af de tre største virk-
somheder på det russiske marked for fjerkrækød, 
har oplyst handelstal for året, der sluttede den 31. 
december 2012.

Salget i fjerkrædivisionen steg med 23 % i 2012 
til ca. 319.210 tons sammenlignet med 260.200 tons 
i 2011, hvilket afspejler organisk vækst i Penza og 
Bryansk samt opkøbet af Mosselprom i maj 2011.  
Mosselprom er nu fuldt integreret i Cherkizovo.

Salgspriserne i rubler steg med 8 % fra 72,79 
rubler (ca. 13,50 kr.) pr kg i 2011 til 78,62 rubler (ca. 
14,55 kr.) pr kg i 2012 (ekskl. moms). I forhold til 
tredje kvartal 2012 steg prisen i fjerde kvartal med 3 
% til 84,81 rubler (ca. 15,70 kr.) pr kg.

Koncernen omfatter 7 integrationer til fjerkrækød 
med en samlet kapacitet på 400.000 tons levende 
vægt om året. 14 moderne svineproduktionsfaci-
liteter med en samlet kapacitet på 180.000 tons 
levende vægt om året, 6 kødforarbejdningsanlæg 
med en samlet kapacitet på 190.000 tons om året; 
6 foderfabriker med en samlet kapacitet på 1,4 mio. 
tons om året, lagerfaciliteter til korn med en samlet 
lagerkapacitet på mere end 500.000 tons, og over 
100.000 hektar landbrugsjord. I 2012 producerede 
Cherkizovo mere end en halv million tons kød og 
forarbejdede kødprodukter.

På grund af sin vertikalt integrerede struktur, 
som omfatter landbrugsjord, lagerfaciliteter til korn, 
foderproduktion, opformering og produktion af kyl-
linger og svin, slagtning og forarbejdning af kødet 
samt integreret distribution, har Cherkizovo kon-
sekvent leveret bæredygtig omsætning og stigen-
de resultater. I 2011 steg koncernomsætningen i 
Cherkizovo med 24 % til 1.473 mia. $ (ca. 8,2 mia. 
kr.), og nettoresultatet udgjorde 135,9 mio. $ (ca. 
760 mio. kr.).

Inden for de seneste fem år alene har Cherkizovo 
investeret mere end 1 mia. $ (ca. 5,6 mia. kr.) i 
udviklingen af Ruslands landbrugssektor. Ud over 
de eksisterende produktionsfaciliteter har koncernen 
også investeret i et 20 mia. rubler (ca. 3,7 mia. kr.) 
højteknologisk agroindustrielt produktionsanlæg i 
Elets, Lipetsk-regionen.
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Mandag den 21. januar og tirsdag den 22. januar 
havde MHJ Agroteknik og svenske Victorsson 
Poultry inviteret på demobesøg i Sverige. 
Victorsson Poultry har udviklet et nyt åbent 
etagesystem til fritgående æglæggere, Virio Open 
Plus. 

Formålet med demobesøget var at give de del-
tagende producenter mulighed for at se og stille 
spørgsmål dels til demomodellen, der blev fremvist 
på Victorssons fabrik tæt ved Varberg, dels til det 
nyligt installerede system hos en svensk producent.

Victorsson har mange års erfaring med fremstil-
ling af bursystemer, og har siden 2010 også frem-
stillet åbne systemer. Magnus Andersson, Håkon 
Victorsson og Martin Kruse fortalte om Virio Open 
Plus systemet og deres tanker bag udviklingen af 
dette.

Virio Open Plus
Virio Open Plus systemet adskiller sig fra den tid-
ligere model Virio Open ved at have en bredere 
tredje etage, hvilket kan give plads til flere høner i 
systemet.

Vireo Open Plus har to etager med gødningsmåt-
ter (den nederste og øverste) og en mellemetage 
med en dobbeltsidet rede og et langsgående ægbånd 
placeret i midten. De forskellige niveauer og mel-
lemplatforme gør det lettere for hønerne at bevæge 
sig mellem systemets etager. Systemet har fodertrug 
på begge sider på de øverste og nederste etager 
samt vandingssystem med nipler på alle tre niveauer 
(også foran reden). Dette er med til at stimulere 

hønerne til at fordele sig i 
systemet.

Der er tænkt over meget, 
som kan være med til at 
optimere ægproduktionen. 
For at undgå midefælder 
holdes systemets kanter 
mere åbne, hvilket gør det 
betydelig lettere at rengøre 
end andre løsdriftssystemer. 
Rederne har et automatisk 
lukkesystem, hvilket er med 
til at minimere antallet af 
snavsede æg. Der er taget 
hånd om systemæg, således 
opfanger en forkant på hver 
etage eventuelle æg, som 
lægges i systemet. Der er 
desuden indbygget en auto-
matisk lukkemekanisme 
under systemet for at mind-
ske omfanget gulvæg.

 ➝

Nyt svensk etagesystem
til æglæggere
Af Anina Kjær, Landbrug & Fødevarer 

Anina Kjær

Bent Jensen, Line Jensen og Lars Bredahl lytter koncentreret til 
fordelene ved Virio Open Plus systemet.
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Styring
Systemet kan styres ved hjælp af 
styresystemet VCS 2.0, der giver 
ægproducenterne mange mulig-
heder for effektivt at styre pro-
duktionen. Det er blandt andet 
muligt at få statistik fra syste-
met, tilkoble kameraovervågning 
og indstille forskellige alarmty-
per. Styresystemet kan også styre 
åben/luk af reder og under syste-
met, samt regulere lys både under 
systemet, i systemet og i taget, 
alt sammen med til at mindske 
omfanget af gulvæg. I systemet 
er indsat LED lysrør, der er meget 
energieffektive i forhold til almin-
delige lysstofrør.

Afslutning
Victorsson tilbyder ikke blot montage af systemet, 
men kan også yde rådgivning i forhold til manage-
ment i fritgående systemer. Det nye styresystem gør 

det også muligt for Victorsson at styre systemet fra 
distance, såfremt producenten ønsker det.

Magnus Andersson, Håkon Victorsson og Martin Kruse ved 
siden af Virio Open Plus systemet.

Rederne er placeret på den midterste etage med ægbåndet i 
midten.

Fjerkræskandale i Kina rammer overskuddet 
hos Yum 
Yum Brands (KFC’s moderselskab) har rapporteret 
et fald i indtjeningen på 5 % i fjerde kvartal og med-
deler, at de også forventer et fald i indtjeningen i 
2013 efter en fødevare skandale i Kina, hvor de har 
mere end 50 % af deres samlede omsætning.

I december 2012 var KFC i Kina under efterforsk-
ning efter, at statsligt tv påstod, at firmaets kyllinge-
leverandører brugte forbudte stoffer og væksthormo-
ner i deres fjerkræproduktion. Selvom selskabet ikke 
fik en bøde af fødevaresikkerhedsmyndighederne, 
har den negative omtale været kostbar.

Salget i januar 2013 er faldet med 37 %, herunder 
et fald på 41 % for KFC og en 15 % nedgang for 
Pizza Hut Casual Dining.

Yum har næsten 5.300 restauranter i Kina, hvoraf 
de fleste er KFC. Deres stærke ry for høj fødevare-
kvalitet hjalp dem til at vokse hurtigt i et land, hvor 
der har været nogle alvorlige fødevareskandaler.

Efter offentliggørelsen af resultaterne er Yum-
aktien faldet med 5 %.

På trods af disse tilbageslag, forventer Yum at 
åbne 700 nye restauranter i Kina, hvor selskabet 
søger at udvide aggressivt.
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Italien og Grækenland trodser stadig EU’s 
burforbud
Italien og Grækenland er de sidste to EU-lande, der 
stadig trodser forbuddet mod de traditionelle bure. 
Det anslås, at 20 millioner fugle holdes i ulovlige 
bursystemer.

EU-Kommissionen stoppede med at udgive de 
officielle tal sidste år, og disse nyeste tal er derfor 
udgivet af Compassion in World Farming (CIWF) og 
menes at være afledt af en hollandsk regeringskilde, 
rapporterer Poultry World. Dyrevelfærdsgruppen 
siger, at de glæder sig over de fremskridt, der er gjort 
siden den nye burlovgivning trådte i kraft 1. januar 
2012, hvor 14 medlemsstater med over 50 mio. høns 
på daværende tidspunkt ikke overholdt kravene.

"Men mere end et år efter, at loven trådte i kraft, 
kræver vi omgående handling angående den rystende 
mangel på fremskridt i Grækenland og Italien" siger 
de i en erklæring.

Annamaria Pisapia, leder af CIWF’s Italienske 
afdeling, siger: "Vi skammer os over, at Italien er 
sidst, når det kommer til at afskaffe de gamle bure. 
Italien tegner sig for hovedparten af de 20 millioner 
høner, der estimeres til stadig at være i traditionelle 
bure i EU." Olga Kikou, leder for CIWF’s europæi-
ske anliggender, beskrev situationen i Grækenland 
som sørgelig.

EU-Kommissionen har tilkendegivet, at det er 
muligt, at henvise fortsatte lovovertrædere til Den 
Europæiske Domstol senere i denne måned. Men 
et retsafgørelse forventes at tage mindst et år, og en 
eventuel bøde, hvis de anklagede findes skyldige, vil 
tage hensyn til medlemsstatens betalingsevne.
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Ukrainske Avangard lukker fjerkræbedrifter
Ukraines største producent af æg, Avangard, har 
begyndt en stor omstrukturering.

Lederen af virksomheden, der leverer råvarer til 
Avangard, har for nylig udtalt, at fra begyndelsen 
af året har Avangard reduceret mængden af indkøb 
af råvarer betydeligt, fordi flere fjerkræbedrifter er 
blevet lukket. Disse oplysninger blev bekræftet af 
en tidligere topleder i Avangard, der for nylig forlod 
selskabet.

Avangard begyndte at lukke fjerkræbedrif-
ter i slutningen af 2012, og i januar 2013 har 
denne proces taget fart. Den 29. januar var mindst 
fire fjerkræbedrifter blevet lukket ned. Disse er 
South Holding Poultry Farm (Krim), Chervony 
Prapor Farm (Luhansk region), Lozuvatskaya Farm 

(Dnipropetrovsk-regionen) og Interbusiness Farm i 
Donetsk-regionen.

Den tidligere topchef for Avangard sagde, at 
det stadig ikke er klart, hvordan den storstilede 
omstrukturering vil blive gennemført: "Den endelige 
beslutning om virksomhederne er stadig ikke truffet, 
men ligegyldigt hvad vil nedskæringerne af produk-
tionskapaciteten ikke være så voldsomme, at det vil 
få nogen større indflydelse på markedet."

Kilder siger, at en række andre virksomheder, 
herunder flere foderstoffabrikker, kyllingeopdræts-
områder og lagre, også vil blive lukket.

"Ikke alle aktiver, som Oleg Bakhmatyuk overtog 
under opbygningen af virksomheden, kan betragtes 
som vellykkede opkøb, så nu er virksomheden bare 
ved at komme af med ineffektive og urentable virk-
somheder" kommenterede en embedsmand. 
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Amerikansk kalkunrugeri lukker for at foregribe 
nedtur
Willmar Poultry Company (WPC), med det ope-
rationelle navn AgForte, har planer om at lukke 
sit Marshall-rugeri, der producerer avlskalkuner, 
engang i næste måned.

"Vedvarende høje råvarepriser og store kølelagre 
vil give betydelige udfordringer til vores kunder 
i 2013, hvilket direkte påvirker vores opdræt og 
rugeriforretning" skriver virksomheden i en pres-
semeddelelse. "Vores branche er af cyklisk karakter, 
hvor år med faldende produktion følger mange års 
vækst. Ag Forte forstår denne cyklus og har proak-
tivt forberedt sig til den nuværende afmatning for at 
opretholde vores forretning og effektivitet."

WPC er et datterselskab af Life Science 
Innovations.

Ifølge Rick Van der Speck, præsident og adm. 
direktør for Ag Sector, Life Science Innovations, 
blev rugeriet oprindeligt bygget engang i slutningen 
af 1950'erne eller begyndelsen af 1960'erne af fir-
maet Swift, som ejede mærket Butterball Turkey på 
det tidspunkt. WPC overtog virksomheden i 1989.

Van der Speck siger, at der ikke på nuværende 
tidspunkt er taget endelig beslutning med hensyn 
til den endelige disponering af bygningen, og han 
forventer at lade udstyret blive på plads foreløbigt.

"Hvis og når udstyret bliver fjernet, vil vi sand-
synligvis sætte den faste ejendom til salg" siger Van 
der Speck.
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Dansk folketingspolitiker stiller spørgsmål om 
særstatus for kyllinger
Det danske medlem af Folketingets Udvalg for 
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Mette Bock, har 
sat spørgsmålstegn ved den danske ansøgning om 
særstatus for salmonella i kyllingekød.

På den årlige Fjerkrækongres for den danske fjer-
kræbranche den 6. og 7. februar 2013 i Brædstrup, 
var Mette Bock fra Liberal Alliance blevet inviteret 
til at tale om fremtiden for den danske kyllingepro-
duktion.

Hun sagde, at Danmark bliver nødt til at gøre op 
med altid at skulle sætte overliggeren højere end 
noget andet EU-land uden at tænke over konsekven-
serne, nemlig at Danmark sætter sig selv udenfor 
markedet. Hendes klare budskab var, at Danmark 
skal åbne op til EU og bruge EU i stedet for at bede 
om at få særlige regler.

Mette Bock noterede sig den seneste udvikling 
i den danske kyllingebranche, der klart viser, at 
danskerne i stigende grad spiser udenlandsk kyl-
lingekød, mens selvforsyningen falder dramatisk. I 
slutningen af sin tale, spurgte hun publikum, om de 
stadig troede, at det ville være gavnligt for den dan-
ske kyllingebranche at få særstatus for salmonella. 
Stilheden blandt publikum kan i denne sammen-
hæng opfattes, som der er alvorlig tvivl i den danske 
kyllingebranche, om det er en god idé med sær status 
for salmonella i kyllingekød.

Selvforsyningsgraden i Danmark faldt i perioden 
fra 2006 til 2011 fra 157 % til 135 %, svarende til 
en negativ udvikling på 14,0 %. I Tyskland er tal-
lene 86 % til 108 %, hvilket er en stigning på 25,6 
%. Holland er gået fra 173 % til 205 %, svarende til 
en stigning på 19,2 %, den samme stigning som for 
Ungarn. Polen er vokset med 14,3 %. Sverige har en 
stigning på 11,8 % og England er vokset med 9,5 %. 
Disse tal viser, at i Danmark er slagtekyllingepro-
duktionen under pres.

Det er visionen for EuroDan Poultry Forum, at 
den danske kyllingebranche skal være konkurrence-
dygtig med resten af EU. Den danske kyllingepro-
duktion bør ske i overensstemmelse med fælles og 
ensartede EU-regler, og det indre marked bør være 
frit og åbent. Derfor er EuroDan Poultry Forum 
stærkt imod at indføre særstatus for salmonella i 
dansk kyllingekød, hvilket betyder, at Danmark kan 
lukke en dør til det meste af EU, hvis importeret 
kyllingekød ikke har de samme standarder som det 
danske kyllingekød.

Udviklingen har haft en klar indflydelse på den 
danske kyllingebranche og har forårsaget komplika-
tioner for udenlandske og danske kyllingevirksom-
heder, der ønsker at gennemføre aktiviteter på tværs 

af grænsen mellem Danmark og andre EU-lande.
EuroDan Poultry Forum glæder sig derfor meget 

over, at en dansk parlamentariker nu vil diskutere 
den danske ansøgning om særstatus for salmonella 
i kyllingekød.
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Ukrainske Agromars vil øge fjerkræproduktionen 
i 2015
Den ukrainske fjerkræproducent, Agromars, vil over 
to år forøge den årlige produktion af fjerkrækød 
til 300.000 tons, fortalte virksomhedens direktør, 
Alexey Marchenko, for nylig på en pressekonfe-
rence.

"Vi planlægger at nå 300.000 tons. For at nå det 
vil vi bygge nye rugerier, fjerkræfarme og slagterier 
og forarbejdningsanlæg" sagde han. "Samtidig vil 
virksomheden fortsætte med at udvikle vores eks-
portmuligheder."

I 2013 vil Agromars lancere et stort projekt om 
opførelse af et nyt fjerkræslagteri. Det vil kræve 
investeringer på 100-120 mio. € (ca. 745-895 mio. 
kr.), sagde Marchenko. Slagteriet vil have forarbejd-
ningskapacitet til 400 tons kød om dagen.

Selskabet har planer om at komme ind på det euro-
pæiske marked i 2013, da Ukraine og EU er nået til 
enighed om eksport af kyllingekød (EU Parlamentet 
har ikke godkendt aftalen). Efter det kan Agromars 
øge eksporten til markederne i Mellemøsten, især 
Irak, Saudi-Arabien og Egypten, som også kræver, at 
eksportørerne har en produktion, som opfylder alle 
europæiske kvalitetsstandarder.

Ved udgangen af 2012 steg virksomhedens pro-
duktion med 11,5 %, gennem lanceringen af halal 
standarder for at kunne eksportere til Irak og andre 
lande i Mellemøsten.
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New zealandske slagtekyllingeproducenter 
hævder laveste FCR
Den new zealandske slagtekyllingeproducent, Tegel 
Foods, hævder at have det laveste foderforbrug blandt 
deres producenter. Foderforbruget ligger i gennemsnit på 
1,5 blandt deres ca. 90 producenter, varierende fra 1,45 
til 1,65 til en kylling med en levende vægt på 2,3 kg. Den 
gennemsnitlige slagtevægt er 2,5 kg.

Landbrugschef Bill Williams siger, at der er fem vig-
tige grundpiller, som alle er nødt til at være finjusteret og 
optimeret for at kunne levere denne ydelse. Den første 
af disse er genetisk potentiale. "Vi er på udkig efter en 
balance mellem produktion parametre – lavt foderfor-
brug, højt kødudbytte og vækst, samt velfærdsparametre 
som god benstyrke og lav dødelighed" siger Williams. 
"Der er en vis trade-off mellem produktiviteten i foræld-
redyrsleddet og slagtekyllingerne produktivitet."

Virksomheden har kun brugt Ross kyllinger siden 
1974. Foderforbruget er forbedret med 1,5 point om året 
i de sidste 10 år, og levendevægten ved slagtning er steget 
med 50 g om året. Williams forventer endnu større gevin-
ster i det genetiske potentiale i løbet af de næste fem år.

Den anden søjle er ernæring og her har Tegel Poultry 
særlig opmærksom på fodre kyllingerne rigtigt i de tidlige 
stadier. "Den første delslagtning af hønekyllinger sker 
ved ca. 31 dage, når de vejer 1,75 kg, men da tilvæksten 
fortsætter med at forbedres over tid, er startfoderet sær-
deles vigtigt."

At få strukturen i foderet rigtigt er også vigtigt for 
at maksimere foderoptagelsen med en minimal indsats 
for kyllingen. Foderindkøb er en integreret del af denne 
strategi, og råvarerne indkøbes med henblik på at levere 
et optimalt resultat for virksomheden. "Typisk er foder-
hvede fra New Zealand mest omkostningseffektivt for 
Christchurch regionen, men den er af meget svingende 
kvalitet" siger Williams. "Importeret hvede og sorghum 
fra Australien, som har tendens til at være mere ens-
artet i næringsværdi, bruges i vores foderfabrikker på 
North Island, mens sojabønnemel typisk kommer fra 
Sydamerika."

Høje omkostninger og store udsving i priser og kva-
litet er en konstant udfordring, så virksomheden afdæk-
ker rutinemæssigt både valuta og råvarerne. Udsving i 
råvarekvalitet afdækkes ved prøveindkøb og test efter 
ankomsten, og det optimale næringsstofindhold i foderet 
sikre ved hele tiden at justere på de forskellige råvarer.

Den fjerde søjle Tegel Poultry fokuserer på, er syg-

domsbekæmpelse, selv om virksomheden er heldig med 
det lave sygdomstryk i New Zealand. Landet har ingen 
Gumboro, ingen Newcastle disease og ingen fuglein-
fluenza. "Der er intet at vaccinere imod." De største 
udfordringer kommer fra femoral head necrosis, der er 
den mest almindelige årsag til dødelighed, coccidiose og 
dysbakteriosis. Den sidste søjle er management i besæt-
ningerne, der dækker alt fra indsætning og planlægning 
heraf, dagligt management, biosikkerhed og avlerens 
indstilling. På spørgsmålet om, hvordan han ville defi-
nere "best practice", siger Williams, at opmærksomhed 
på detaljer i alle aspekter af staldmiljøet er nøglen til stor 
produktivitet. "De bedste producenter bruger typisk mere 
tid i staldene på at vurdere og styre efter kyllingerne krav 
end gennemsnittet af producenter." Virksomhedens mål 
er at flytte eventuelle producenter under gennemsnittet 
tættere på de bedste ved en kombination af forbedringer 
i stalden, uddannelse, rådgivning og bedre adgang til 
informationer.
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Indiske kyllinge- og ægpriser stiger eksplosivt
I uge 6 er detailprisen på kyllinger og æg i Kochi, Kerala-
regionen i Indien, skudt i vejret med 40-50 % på grund af 
producenterne nedskæring i produktionen.

Efter de seneste fugleinfluenzatilfælde i Karnataka 
er efterspørgslen efter kylling faldet, og dette har ført 
til stigning i lagrene. Dette sammen med en stigning i 
foderpriserne resulterede i, at fjerkræproducenterne har 
reduceret produktionen i et forsøg på at reducere de over-
skydende mængder. 

Detailprisen på slagtekyllinger gået fra 80 Rs til 130 
Rs (fra ca. 8,20 til 13,35 kr.) per kg. 

Ægproduktionen er også faldet som en konsekvens af, 
at forbuddet mod ægeksport endnu ikke er ophævet. 

"Selvom den obligatoriske tre-måneders periode efter 
fugleinfluenzaangrebet er gået, gælder forbuddet fortsat. 
Forbuddet kan muligvis ophæves om et par dage, hvis 
Indien giver en opdatering af situationen " sagde PV 
Senthil, sekretær hos Livestock and Agri Farmers Trade 
Association. Ægpriserne i Namakkal i Tamil Nadu har 
været helt oppe på 3,40 Rs (ca. 35 øre) for et æg.

Priserne forventes ikke at falde før den normale pro-
duktion er genoprettet.
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