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Slagtekyllingeproduktion i Thailand

I forbindelse med ASIA VIV i Bangkok i marts 
fik jeg med hjælp fra SKOV mulighed for at del-
tage i en tur til en større slagtekyllingeproducent 
et par timers kørsel nord for Bangkok. 

Farmen
Producenten, Prayoon Liumsiricharoen, var startet 
med slagtekyllingeproduktion i 2006, og nu havde 
han 24 huse, der var bygget af 3 gange siden 2006.
Først blev der bygget 18 huse, så 2 og endelig 4 
huse mere.

Han producerede 600.000 kyllinger pr rotation og 
havde 5-6 rotationer om året.

Huset, som vi besøgte, var af nyeste type, og det 
var 126 m langt og 21 m bredt.

Der er 30 ansatte i alt. 2 til hvert af de store huse 
og 1-1,5 til de ældre og mindre huse.

Huset har Big Dutchman inventar, Lubing drik-
kenipler og SKOV ventilation.

Gulvet er støbt i sektioner, hvor der ikke er spræk-
ker/revner i. Mellem de enkelte sektioner er der 
sprækker på op til 1 cm, de fyldes med sort tjære, 
men det slides af, og der ses en del sorte biller i 
sprækkerne. 

Man kan også se firben på vægge og loft.

Besætningen
I ca. 10 % af husene er haner og høner blandet.

Hanerne bliver 39 dage gamle og vejer 2,7-2,8 
kg ved slagtning, FCR = 1,7 og belægning er på 11 
hanekyllinger/m2

Hønerne bliver 42 dage gamle og vejer 2,4-2,5 kg 
ved slagtning, FCR = 1,73, og belægning er på 13,5 
hønekyllinger/m2.

Kyllingerne er af afstamningerne Arbor Acre og 
Ross 308, og pt. brugte de flest Arbor Acre.

Produktionen
De bruger færdigfoder, der er majsbaseret.

De må bruge og bruger antibiotiske vækstfrem-
mere.

Der vaccineres mod Newcastle Disease, der er 
den alvorligste sygdom.

Produktionen kører efter princippet alt ind – alt 
ud, og det tager 5-7 dage at tømme farmen.

Strøelsen består af risafrensning, som jo findes i 
store mængder i nærområdet.

Husene rengøres mellem hver rotation, og gød-
ningen fjernes manuelt af et team på 10-15 mand 
med skovle. Gødningen sælges til andre landmænd 
og bruges som gødning på markerne.

Foder og vand kommer ind midt i stalden. På en 
anden farm, som de også ejer, kommer foderet fra en 
anden foderfabrik og har en bedre struktur.

Hvis der er problemer med trædepuderne, oftest 
om vinteren, får de et fradrag på afregningen. ➝

Nogle af deltagerne i den tur SKOV havde arrangeret. Som nr. 3 fra højre ses Camilla Fisker fra Skov, og som nr. 2 fra højre ses 
Lindsay Winchester fra New Zealand, som holdt indlæg på Fjerkrækongressen i 2011.
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Foderskålene fra Big Dutchman.

Ved indgangen til farmen blev køjetøjer desinficeret. Bussen var 
dog for høj, så vi kørte udenom.

Det tropiske klima kræver stor ventilationskapacitet.

Der blev lyttet med interesse til præsentationen af ventilation 
og klimastyreng, som Peter Kristian Vind fra SKOV gav inde i 
kyllingehuset.

Drikkenipler fra Lubing.

Som ved næsten alle andre virksomheder i Thailand var der 
også et lille tempel ved indgangen til farmen.

Den rengjorte slagtekyllingestald.

Driftleder: Nongkraan Tangtin, svigersøn: Pacharapol 
Adulavidhaya, ejer: Prayoon Liumsiricharoen og datter: Parichut 
Adulavidhaya.
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Ledningerne var let tilgængelige.

Stalden havde stolper i midten og en simpel tagkonstruktion.

Køleribberne, som vandet løber ned af.

Ved 60 % ventilation er der ingen træk i kyllingehøjde.

Køleanlægget er ’salmonellasikret’ med fuglenet.

Der var firben oppe under taget.

Der var en del sorte biller i revnerne mellem betonsektionerne 
i gulvet.
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Slagteriet
Slagteriet, som er en del af Betagro Group, ligger 19 
km eller 30 min transport fra farmen.

Slagteriet bestemmer foder og kyllinger.
Kødet går mest til eksport, og ca. 50 % varme-

behandles.
Udbyttet af brystkød er vigtigt, fordi det ekspor-

teres til bl.a. Tesco.

Ventilation og klimastyring.
Ventilation og klimastyring var fra SKOV og uset er 
udstyret med undertryks- og tunnel ventilation.

Man kan ikke bruge højtrykskøling i Thailand, 
fordi luftfugtigheden er så høj, så derfor er der på 
den sidste femtedel af stalden udvendigt monteret 
kølelegemer, hvor vandet løber ned igennem. 

Kølelegemerne er ’salmonellabeskyttede’ med et 
net, så vilde fugle ikke flyver ind og sætter sig på 
dem. Forbruget af vand ved denne type køling er 
mindre end med spraykøling.

Ved 40 %, 60 % og 90 % ventilation er der ingen 

træk, men ved 100 % ventilation (tunnelventilation) 
er der meget træk i kyllingehøjde, og det sidste bru-
ges normalt kun, når kyllinger er store.

Effekten ved de forskellige ventilationsniveauer 
blev på glimrende vis demonstreret af Peter Kristian 
Vind fra SKOV med brug af røgtabletter

Afslutning
Det var et meget spændende besøg hos en slagtekyl-
lingeproducent i Thailand, der igen er ved at blive en 
af verdens største eksportører af kyllingekød. 

Det var ikke en producent med hverken de bedste 
eller de dårligste forhold, men en thailandsk gen-
nemsnitsproducent. Hermed kunne både folk fra 
Bangladesh og Indien, der ikke har så moderne og 
automatiserede forhold hjemme hos deres producen-
ter, og folk fra Sydafrika, Australien, New Zealand 
og Europa, hvor produktionen er mere højteknolo-
gisk, have udbytte af besøget. 

jnl

Kyllingehuset set udefra med køleanlægget længst væk.

Tesco vil sælge 100 % skotsk kylling i skotske 
butikker
Tesco har meddelt, at alt fersk fjerkræ der bliver 
solgt i deres 194 butikker i Skotland, bliver opdræt-
tet på skotske farme.

Supermarkedskæden forventer et salg på omkring 
200.000 skotsk-producerede kyllinger om ugen. 
Kyllingerne kommer fra "mere end 20 godkendte 
gårde" og leveres af slagterikoncernen 2 Sisters.

Tesco, som i februar forpligtede sig til at sælge 
100 % britiske kyllinger fra juli i år, sagde i en 
erklæring, at alle brands, den sælger i Skotland, 
fra Everyday Value til Finest & Organic, ville være 
mærket med et skotsk flag samt Red Tractor logoet.

Tesco tilføjede, at fjerkrækød fra deres standard 
produkter og opad ville blive produceret under 
endnu højere standarder end Red Tractor, hvor kyl-
lingerne bliver produceret i "store, naturligt belyste 
huse med halmballer og siddepinde for at fremme 
sundhed og velfærd".

Richard Lochhead, minister for landdistrikter 

og miljø, sagde, at tiltaget var et stort løft til lan-
dets fjerkræbranche. "Oprindelsesmærkning af vores 
mad er afgørende i en tid, hvor sporbarheden er højt 
på dagsordenen, og både forbrugere og producenter 
vil hilde det velkomment, når kæderne forpligter sig 
til at øge salget af lokalt producerede varer."

Nigel Miller, præsident for National Farmers 
Union i Skotland, tilføjede: "Skotske kyllingeprodu-
center har et velfortjent ry for kvalitet. Tescos beslut-
ning om at sætte skotsk-opdrættet kylling på hyl-
derne giver deres kunder en garanti for fantastiske 
og velsmagende lokale råvarer. Dette engagement 
er fantastisk for fremtiden for fjerkræproduktionen 
i Skotland."

Beslutningen omfatter i øjeblikket alene fersk 
kylling, men en talsmand sagde, at som en del af 
Tes-cos beslutning om at sælge flere britiske pro-
dukter, håbede supermarkedet, at disse brands ville 
kunne omfatte mere britisk fjerkrækød i fremtiden.
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Kylling gør comeback på Shanghais markeder
Shanghai planlægger igen at tillade koldt-forarbejdet 
fjerkrækød på markedet i slutningen af maj, hvilket 
giver en hårdtramt fjerkræindustri en chance for bed-
ring efter fugleinfluenzaudbruddet tidligere på året.
Afgørelsen kommer som følge af ingen nye bekræf-
tede tilfælde af H7N9-virus på det kinesiske fastland 
i mere end en uge.

Shanghais landbrugsmyndigheder holdt for nylig 
et møde, hvor de fleste deltagere foreslog, at mar-
keder med levende fjerkræ efterhånden bør lukkes, 
mens koldt-forarbejdede fjerkræprodukter bør mod-
tage støtte til ekstra markedsføring så de gradvist kan 
erstatte markeder med levende fjerkræ.

Koldt-forarbejdet fjerkræ refererer til kødpro-
dukter, der afkøles til mellem 0-4o C inden for en 
time efter slagtning og holdes ved samme tempera-
tur under forarbejdningen, inden de bliver solgt til 
kunden.

"Smagen af koldt-forarbejdet kød er meget lig 
nyligt slagtet levende fjerkræ" siger Meng Han, 
en professor i husdyrvidenskab ved School of 
Agriculture and Biology på Shanghai Jiao Tong 
University. "Køb af koldt-forarbejdet fjerkrækød vil 
være den mest hensigtsmæssige måde at spise sik-
kerhedsgaranterede produkter uden at være bange 
for at blive smittet med eventuelle vira fra levende 
fjerkræ" sagde Meng.

Leverandører af fjerkræprodukter, der førhen 
modtog regelmæssige ordrer på koldt-forarbejdet 
fjerkrækød, forventer på en hurtig genopretning af 
markedet.

"Normalt blev 10.000 koldt-forarbejdede kyl-
linger solgt dagligt før fugleinfluenzaudbruddet, 
og nu sælger vi kun omkring 1.000 til 1.500 om 
dagen" siger Zhou Xianbin, assisterende manager for 
Shanghai Shenghua Food Co, en førende fjerkræle-
verandør i Shanghai.

Officielle statistikker viser, at fjerkræbranchen, 
som står overfor tab på 37,25 mia. kr. er kommet 
sig langsomt med hjælp af statstilskud i april. Data 
viser, at handelen indenfor fjerkræsektoren fra 6. til 
12. maj steg med 25,6 % i forhold til den tilsvarende 
periode i april, men var stadig 67,2 % lavere end 
sidste år. 
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Amerikansk undersøgelse viser, at vandforurening 
fra fjerkræfarme er overvurderet
Environmental Protection Agency (EPA) vil nøje 
studere fund, der udfordrer dets standarder.
Føderale miljøprogrammer har drastisk overvurderet 
fjerkræerhvervets bidrag til vandforureningen, ifølge 

en ledede undersøgelse foretaget af University of 
Delaware (UD), og det kan udløse ændringer i vand-
planer rundt om i landet.

James L. Glancey, professor i universitetets afde-
ling for Bioresources Engineering and Mechanical 
Engineering, siger, at en undersøgelse, der er baseret 
på tusindvis af tests af husdyrgødning fra flere del-
stater, fandt, at det faktiske kvælstofindhold i fjer-
krægødning er 55 % lavere end i EPA’s årtier gamle, 
laboratoriebaserede standarder.

Resultaterne kan føre til et formelt forslag så tidligt 
som i næste måned om ændringer i Chesapeake Bay 
Program’s forureningsprognosemodel, der omfatter 
seks delstater, og som anvendes til at lede et føderalt 
støttet forsøg på at genoprette bugtens sundhed og 
økosystemer, og som sætter mål for oprensningen.

"Jeg tror, dette vil danne præcedens, men vi er 
ikke helt sikre på, hvordan det kommer til at brede 
sig gennem USA" sagde Glancey efter at have 
givet en orientering om resultaterne på Delaware’s 
Department of Agriculture. "Alle holder øje med det, 
det er der er ingen tvivl om.”

Kommentarerne kom under et større møde om de 
seneste forskningsresultater, der tyder på fremskridt 
i bestræbelserne på at forbedre grundvandets kvalitet 
og reducere antallet af vandløb/floder i Delaware, 
der betegnes som ’svækkede’ på grund af tilstrøm-
ninger indeholdende høje niveauer af gødninglig-
nende kvælstof og fosfor.

I en erklæring udsendt, siger EPA, at styrelsen har 
været klar over undersøgelserne i mere end et år, og 
at et udvalg med ’bred deltagelse’ var blevet dannet 
for at løse problemet i tide.

"Mens vi venter på forelæggelse af yderligere 
nødvendige data, er vi fortrøstningsfulde i forhold til, 
at de kollektive data vil vise, at industriens bestræ-
belser på at reducere næringsstoffer i fjerkrægødning 
har givet et positivt resultat" hed det i erklæringen. 
"Enhver beslutning om brugen af denne information 
vil blive foretaget af Chesapeake Bay Partnership".

Føderale og statslige miljøagenturer har fokuseret 
kraftigt på forurening fra husdyrgødning og "fabriks-
farme" over hele landet, og de har her lagt en stor del 
af indsatsen for at udrydde døde zoner og skadelige 
algeopblomstringer i bugte og floder i de seneste 
årtier. Fjerkræindustrien på Delmarvahalvøen blev 
en tidlig, primær slagmark for dette i slutningen af 
1990'erne.

Rensningsanlæg, septisk tanke og afstrømning 
fra forstæderne er også betydelige forurenings-
kilder, men forskerne hævdede, at overforbrug af 
fjerkrægødning på landbrugets marker sendte enor-
me mængder af næringsstoffer til grundvandet og 
overfladevandet. Dette bidrog til forhold, der kan 
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nedbryde iltindholdet i vandområder som Delaware 
Inland Bays og Chesapeake Bay.

Enkelte bedrifter, større producenter og statslige 
og føderale skatteydere har brugt et tocifret milli-
onbeløb på landbrugskontrolprogrammer, undersø-
gelser og overvågning. Delaware oprettede til sidst 
en særskilt Nutrient Management Commission, som 
fører tilsyn med certificering af husdyrgødnings- og 
kunstgødningsproducenter samt gødningsbrugere, 
og de giver økonomisk støtte til forsendelser af hus-
dyrgødning ud af belastede områder.

"Er EPAs mål virkelig valide og realistiske?" 
spurgte Ed Kee, Agriculture Secretary  i Delaware. 
"Med den lille smule ekspertise og erfaring, som vi 
havde, vidste vi, at der var noget galt med antagel-
serne vedrørende fjerkrægødning".

"Jeg tror, at landmændene vil bifalde dette" tilfø-
jede Kee. "Vi er ikke så stort et problem, som verden 
troede, vi var."

Glancey sagde, at forskningen i Sussex County 
konkluderede, at fjerkræstalde i området produce-
rede 261.723 tons gødning i det år undersøgelsen 
varede, hvilket var langt lavere end de næsten 
1,5 mio. tons, som EPA’s modeller forventede. 
Genetiske forbedringer i kyllingerne, forbedrede 
staldforhold og andre tiltag til at begrænse affald og 
forurenende stoffer har alle haft en effekt på bran-
chens miljømæssige fodaftryk.

Bill Satterfield, leder af Delmarva Poultry Industry 
Inc., sagde, at medlemmer af hans organisation har 
været klar over Glanceys arbejde i omkring et år.

"De forudsætninger, der anvendes i dag, er base-
ret på betingelser, der ikke er relevante for, hvordan 
kyllingerne bliver opdrættet i dag" sagde Satterfield. 
"Mængden af forurening fra kyllingemøg er, hvis 
Delaware tallene er korrekte, langt fra virkelighe-
den."

Chris Bason, direktør for Center for the Inland 
Bays, sagde, at han ikke havde set UD tallene, men 
at han støtter forskning, der sigter på at verificere de 
antagelser i de videnskabelige modeller, der anven-
des til at vejlede lovgiverne.

"Det er klart, at fjerkrævidenskab har reduceret 
mængden af næringsstoffer i husdyrgødning i det 
sidste halvandet årti eller deromkring" sagde Bason 
i en e-mail. ”Hvis EPA brugte forældede data, så vil 
der ikke være taget højde for disse ændringer."

Mange af bugterne, som Chesapeake Bay, er 
næringsstofniveauer, der overstiger føderale standar-
der, blevet beskyldt for tab af levesteder og ændrin-
ger i dyrelivet i vandet. Forordninger vedtaget i 1998 
sætter grænser for udledninger af kvælstof og fosfor 
til vandmiljøet, og disse grænser bruges til gengæld 
til at støtte til reformer, der spænder fra eliminering 

af septisk tanke til opdatering af ’God management 
praksis’ på farmene.
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Undersøgelse peger på marked for levende
fjerkræ som årsag til fugleinfluenza 
Kinesiske forskere har opdaget, at et marked for 
levende fjerkræ sandsynligvis var kilden til infektio-
ner hos mennesker med fugleinfluenza H7N9-virus, 
og de opdagede hvilke betingelser, hvorunder virus i 
sidste ende kunne mutere til at kunne smitte fra men-
neske til menneske.

Forskning foretaget i samarbejde mellem 
University of Hong Kong og Zhejiang University, 
offentliggjort i det førende medicinske tidsskrift, The 
Lancet, opdagede for første gang, at den virustamme, 
som er isoleret fra fire Zhejiang patienter, er meget 
lig den fra et epidemiologisk forbundet fjerkræmar-
ked, hvor omkring 20 % af kyllingerne var inficeret 
med virusset.

Markeder med levende fjerkræ er almindelige i de 
asiatiske lande. Eftersom alle de inficerede patienter 
havde været i kontakt med fjerkræ, satte forskerne 
sig for at undersøge, om virus kan have været over-
ført fra fjerkræ til mennesker. Forskerne tog kloaks-
vaberprøver fra kyllinger, vagtler, duer og ænder 
fra de seks fjerkræmarkeder, som patienterne havde 
været på. 40 % af duerne samt 20 % af kyllingerne 
blev testet positiv for H7N9.

Holdet sammenlignede den genetiske sammen-
sætning af H7N9 fugleinfluenzavirus fra en af pati-
en-terne med et H7N9 isolat fra en af kyllingerne. 
De fandt en række ligheder, der tyder på, at virus var 
blevet transmitteret fra kyllingerne til patienten.

"Samlet set antyder prøverne, i form af epidemio-
logi og virologi, at det er en ren fjerkræ til menneske 
transmission, og at kontrollen af en virusepidemi i 
mennesker vil afhænge af, om man kan kontrollere 
epidemien i fjerkræ" siger professor Kwok-Yung 
Yuen, medforfatter af artiklen,og fortsatte: 

"Aggressive indgreb for at blokere for yderligere 
smitte fra dyr til menneske på markeder for levende 
fjerkræ, som det tidligere er sket i Hong Kong, 
bør overvejes. Midlertidig lukning af markeder 
med levende fugle og omfattende programmer for 
overvågning, nedslagtning, forbedret biosikkerhed, 
adskillelse af forskellige fjerkrætyper og muligvis 
vaccinationsprogrammer for at kontrollere H7N9 
virusinfektion hos fjerkræ synes at være nødvendigt 
for at forhindre, at virusset udvikler sig til en pande-
mikandidat."
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USDA har revideret deres tal for produktion og 
handel med kød i 2013
Den internationale handel med fjerkrækød stiger, 
mens handelen med oksekød falder og svinekød 
er uændret.

Forventningerne til den globale produktion af okse-
kød i 2013 ligger stort set uændret på 57,5 mio. 
i forhold til estimatet fra oktober 2012, fordi en 
stor nedjustering i Indien opvejes af stigninger i en 
række andre lande. Selv om der stadig ventes på 
en rekordstor produktion, er den globale eksport 
faldet med 355.000 tons til 8,6 mio. tons, fordi den 
forventede faldende produktion i Indien overstiger 
opjusteringer for Brasilien og Australien. Import 
efterspørgslen i Østasien, især i Kina og Hong Kong, 
er stærkere, mens andre vigtige markeder er svagere 
på grund af lavere forbrug (Mexico), eller øget pro-
duktion (Sydkorea).

Den globale svineproduktion er opjusteret med 
2,7 mio. tons til rekordhøje 107,4 mio. tons på 
forventet lavere foderpriser. Eksporten forventes 
reduceret med 90.000 tons til 7,2 mio. tons grundet 
nedjusteringer i eksporten fra EU, USA og Brasilien.

Den globale produktion af kyllingekød er opju-
steret med 1,1 millioner tons til 84,6 mio. tons 

med størstedelen af   væksten kommende fra USA, 
Thailand og Rusland. Verdens eksport er opjusteret 
262.000 tons til 10,3 mio. tons med forventet højere 
eksport fra USA, Tyrkiet og Ukraine.

USA
Produktionen forventes at stige med 671.000 tons 
til en rekordhøje 17,0 mio. tons. Som følge af bedre 
priser og højere slagtevægte. Eksporten forventes at 
stige med 114.000 tons til 3,3 mio. tons drevet af sti-
gende efterspørgsel i Mexico og Cuba, kombineret 
med Ruslands fjernelse af præference toldsatser for 
en række lande herunder Brasilien.

Brasilien
Produktionen forventes at falde med170.000 tons til 
12,8 mio. tons som følge af faldende indenlandsk 
efterspørgsel. Eksporten forventes at stige med 
25.000 tons til 3,6 mio. tons som følge af en større 
efterspørgsel i Østasien og Mellemøsten.

EU
Produktionen forventes at falde med 30.000 tons til 
9,6 mio. tons, da faldende produktion i Frankrig og 
Storbritannien mere end opvejer stigende produktion 
i primært i Tyskland og Polen. Eksporten forventes 
at falde med 60.000 tons til 1,1mio. tons som følge 
af en reduktion af tilgængelige mængder som følge 
af konkursen i Doux (Frankrigs førende producent) 
og lavere restitutioner.

Kina
Produktionen forventes at falde med 50.000 tons 
til 14,1 mio. tons som følge af højere foderpriser  
og lavere salgspriser. Eksporten er uændret på 
400.000 tons grundet konkurrencedygtige priser på 
kyllingekød fra Brasilien og USA i nogle markeder, 
mens der er voksende efterspørgsel på andre mar-
keder.

Rusland
Produktionen forventes at stige med 100.000 tons 
til 3,0 mio. tons grundet øget offentlige støtte og 
stærkere efterspørgsel (næret af en stigende præ-
ference for værdiskabende produkter og forhøjede 
priser på rødt kød) og moderat højere omkostninger. 
Eksporten forventes at stige med 25.000 tons til 
80.000 tons som følge af præferentiel markeds-
adgang til Kasakhstan på grund af toldunionen. 
Importen forventes at stige med 60.000 tons til 
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Tabel 1: Produktion og indenlandsk forbrug af kyllingekød i udvalgte lande i 1.000 tons grydeklar vægt.  Fødder er ikke medregnet. 
(2013 Oct = USDA’s skøn for 2013 fra oktober 2012; 2013 Apr = USDA’s skøn for 2013 fra april 2013.)

Tabel 2: Import og eksport af kyllingekød i udvalgte lande i 1.000 tons grydeklar vægt.  Fødder er ikke medregnet.
(2013 Oct = USDA’s skøn for 2013 fra oktober 2012; 2013 Apr = USDA’s skøn for 2013 fra april 2013.)  ➝
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580.000 tons følge af øget efterspørgsel efter lav-
pris-kilder til protein.

Mexico
Produktionen forventes at stige med 25.000 tons til 
3,0 mio. tons på trods af højere foderomkostnin-
ger og biosikkerhedsmæssige foranstaltninger som 
reaktion på udbruddene af fugleinfluenza. Eksporten 
forventes reduceret med 4.000 tons til 8.000 på 
grund af fugleinfluenzaudbruddene. Importen uæn-
dret på 640.000 tons som følge af stabilt forbrug per 
indbygger.

Argentina
Produktionen forventes uændret på 2,0 mio. tons, 
eksporten forventes at stige med 30,000 tons to 
315,000 tons som følge af større efterspørgsel fra 
Venezuela, Kina og Chile.

Tyrkiet
Produktionen er uændret 1,7 mio. tons, selv om 
eksporten forventes at stige med 70.000 tons til 
330.000 tons som følge af en stigende efterspørgsel 
fra Irak og andre markeder i  Mellemøsten.

Thailand
Produktionen forventes at stige med 110.000 tons 
til 1,6 mio. tons som følge af højere indenlandsk 
og udenlandsk efterspørgsel. Eksporten forventes at 
stige med 20.000 tons til 600.000 tons med en større 
adgang til markederne i Europa og Østasien.

Ukraine
Produktionen forventes at stige med 83.000 tons 
til 903.000 tons efterhånden som nye produktions-
faciliteter kommer i drift. Eksporten forventes at 
stige med 70.000 tons til 120.000 tons som svar på 
stigende efterspørgsel fra Kasakhstan og Rusland.

USDA / jnl

Foder med hel korn hæmmer Campylobacter 
jejuni i kylling
Campylobacter jejuni (C. jejuni), der er den hyp-
pigste årsag til bakteriel diarré i de vestlige lande, 
findes i kyllingers tarmsystem og kan overføres til 
kødet under slagtningen. Det gør ikke kyllingen syg, 
men det er et stort problem for fjerkrækødbranchen 
og udgør en potentiel risiko for folkesundheden, for 
bakterierne overlever godt i ikke-forarbejdede fjer-
kræprodukter.

Norske forskere i fødevaresikkerhed har nu under-
søgt, om foderet kan gøre kyllinger mere modstands-
dygtige over for C. jejuni. Mere groft formalet foder, 
tilsætning af visse organiske syrer og fodring på 
bestemte tidspunkter alle synes at reducere risikoen 
for infektion. "Når C. jejuni en gang er kommet ind i 
et kyllingehus, breder bakterierne sig til hele flokken 
i løbet af få dage. Strenge hygiejniske foranstaltnin-
ger omkring færdsel af mennesker og udstyr er et 
vigtigt redskab, men vi har også brug for strategier til 
at reducere eller eliminere bakterier fra kyllingerne, 
når de er blevet smittet" siger forsker Birgitte Moen 
fradet norske fødevareinstitut, Nofima.

Kyllinger har flere naturlige barrierer mod pato-
gene bakterier i den øvre del af deres fordøjelsessy-
stem. Her finder vi kroen med dens mælkesyrebakte-
rier, og kråsen, som udfører tyggefunktionen. Fordi 
kyllinger ingen tænder har, går foderet lige gennem 
spiserøret og ind i kroen, hvor det opbevares midler-
tidigt og bliver befugtet. Foderet bliver derefter "tyg-
get" ned til en passende størrelse i kråsen. Kyllinger, 
der spiser hel korn får en større og mere veludviklet 

kro, hvilket giver bedre beskyttelse mod bakterielle 
infektioner.

"Vi har testet forskellige metoder til at se, hvordan 
de funktioner i kroen og kråsen bedst kan udnyttes, 
så færre sygdomsfremkaldende bakterier når tar-
men” siger Moen. Den barrierefunktion, som kroen 
har, kan forbedres ved tilsætning af organiske syrer 
til foderet og ved måltidsfodring. Med måltidsfod-
ring, mener vi, at kyllingerne har adgang til foder 
på bestemte tidspunkter i løbet af dagen, i stedet for 
kontinuerlig adgang. Kråsen gør et bedre job som en 
barriere, når foderet har en grov struktur.

Sorbinsyre, sammen med nogle af dets salte (især 
kaliumsorbat), er en af de mest udbredte antimikro-
bielle stoffer til konservering af fødevarer. Myresyre 
har tidligere vist en høj baktericid effekt på C. jejuni 
i laboratorieforsøg. "Vores forsøg har vist, at når 
begge disse organiske syrer, myresyre og kaliumsor-
bat, tilsættes foderet, er forekomsten af C. jejuni i 
kylling tarmen reduceret. Det er kombinationen, der 
giver en meget positiv effekt. Tilføjelse kun en af de 
to syrer har meget lille effekt" siger Moen.

Projektet ”Reduksjon av C. jejuni i matkjeden 
ved modifisering av øvre del av fordøyelsessystemet 
hos slaktekylling” er et samarbeide mellem Nofima, 
Veterinærinstituttet (VI), Universitet for miljø- og 
biovitenskap (UMB), Nortura og Animalia Fjørfe.
Projektet er finansieret af Norges forskningsråd, 
Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter, 
Forskningsmidler over jordbruksavtalen og Animalia 
Fjørfe.

forskning.no / jnl
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Besøg hos myndighederne i Malaysia
Af Stig Munck Larsen, Landbrug & Fødevarer 

I anledning af Kronprinsesse Mary’s besøg i Malaysia 
og deltagelse i Women Delivery Conference deltog 
Flemming Thune-Stephensen og Stig Munck Larsen 
fra Landbrug & Fødevarer samt Kaja Gregersen, 
Danpo og Brian Jørgensen, Rose Poulty i den offi-
cielle business galla dinner den 29. maj i Kuala 
Lumpur arrangeret af den danske ambassade med 
deltagelse af 250 personer. Landbrug & Fødevarer 
havde et bord til gallamiddagen og havde inviteret 
repræsentanter fra de malaysiske veterinærmyn-
digheder (DVS) og fra den religiøse myndighed 
(JAKIM). Formålet med besøget var at bruge kron-
prinsessens besøg til at styrke netværket til de to 
myndigheder i Malaysia, der er ansvarlig for den 
veterinære og religiøse godkendelse af danske virk-
somheder til eksport af fjerkræ til Malaysia.

Der blev desuden lejlighed til at holde et bilateralt 
teknisk møde med JAKIM for at følge op den sene-
ste inspektion i Danmark i 2011 og drøfte de mang-
ler, der blev konstateret for to af slagterierne ved den 
lejlighed. Virksomhederne fik samtidig en række råd 
til forbedringer, således at produktionsforholdene 
kan leve op til de skrappe malaysiske krav til halal 
slagtning og forarbejdning som forudsætning for 
virksomhedernes godkendelse til eksport.  

Turen og de personlige møder med de lokale 
myndigheder viser vigtigheden at være synlig og 
fysisk tilstede på de markeder, hvor man ønsker at 
skabe sig en platform for eksport. Fra dansk side 
blev der lagt vægt på, at der kunne arrangeres en 
re-inspektion på de danske fjerkræslagterier hurtigst 
muligt efter sommer, hvilket man ville forsøge at 
imødekomme bedst muligt.

Birthe Steenberg

Møde i Kuala Lumpur med embedsfolk fra JAKIM (myndigheden for religiøse anliggender). Bagerst nr. 3 fra venstre – Brian 
Jørgensen, Rose – Flemming Thune-Stephensen, LF og Stig Munck Larsen, LF. Forrest til højre Jaime Yong fra den danske ambas-
sade.
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LANDMECO sælger danske foderskåle til Sydafrika

EuroTier 2012 i Hannover blev begyndelsen på et 
nyt eventyr for LANDMECO, fordi det var her, 
at kontakten mellem LANDMECO og den syd-
afrikanske fjerkræintegration Sovereign Foods 
blev etableret. 

Ettienne Du Preez, koncern-
direktør for landbrug, fik øje 
på LANDMECOs nye skål, og 
efter et par indledende møder 
og produktdemonstrationer 
blev parterne enige om at teste 
LANDMECOs nye skål i et 
af Sovereign Foods’ mange 
kyllingehuse og sammenligne 
resultaterne med data fra et til-

svarende hus med Sovereigns 
eksisterende skålefodringssy-
stem. 

Karsten Andersen, adm. 
direktør i LANDMECO, fløj 
til Sydafrika i begyndelsen af   
februar både for at installere 
udstyret personligt og for at del-
tage i opstarten af det første 
hold kyllinger og for at sikre 
sig, at alt var som det skulle være, men også for 
personligt at have en dialog med alle de involverede 
personer.

Produktionsresultater
De to identiske huse (150 x12 meter) er placeret 
lige ved siden af   hinanden. Kyllingerne blev sat 
ind i husene på samme tid, de fik det samme foder, 
havde den samme management osv. Alt var præcis 
det samme. Den eneste forskel var skålefodrings-
systemet. Dataene fra de to hold er meget ens og 
viser klart, at LANDMECOs udstyr giver de bedste 
produktionsresultater. ➝

Sydafrikansk slagtekyllingefarm.

De sidste detaljer tjekkes inden kyllingerne sættes ind. LANDMECOs skåle i et sydafrikansk kyllingehus.

Ettienne Du Preez

Karsten Andersen
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DAGLIG	  VÆGT-‐	  LANDMECO	  IFT	  KONKURRENT	  
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FCR	  LANDMECO:	  1.556	  	  
(baseret	  på	  vægten	  på	  slagteriet,	  2003g)	  
FCR	  konkurrent:	  1.641	  
(baseret	  på	  vægten	  på	  slagteriet,	  1945g)	  

Efter at have afsluttet de første to hold viser resul-
taterne klart og overbevisende, at LANDMECOs 
udstyr er langt mere effektiv og lønsomt:
• Den endelige vægt er højere: 2.195 g mod 2.120 

g (hold nr. 2)

• Den gennemsnitlige daglige vækst er højere: 
60,47 g mod 58,24 g (hold nr. 2)

• Foderforbruget (FCR) er lavere: 1,556 kg mod 
1,641 kg (hold nr. 2)

 ➝
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Andre fordele
Udover disse fordele kræver LANDMECO skåle-
fodringssystem et meget lavere niveau af manuel 
arbejdskraft på grund af kick-off og easy-clean 
systemet. Med det nuværende skålefodringssystem 
skal ca. 1,8 ton foder bæres manuelt ind i hvert hus 
ved begyndelsen af et hold for at give nok foder til 
de daggamle kyllinger. Med LANDMECOs system 

sker dette automatisk. Dette gør en stor forskel, hvis 
man har et par huse, og det gør en kæmpe forskel, 
hvis man eksempelvis har et par hundrede huse. 

Sovereign Foods ‘feed-back’ på vaskeprocessen 
er også meget positiv, da LANDMECO skålen er 
meget hurtigere og nemmere at rengøre.

Pressemeddelelse LANDMECO / jnl

FAKTA om Sovereign Foods

Sovereign Foods er den 4. største slagtekyllinge-
producent i Sydafrika, med stort fokus på brugen 
af markedets bedste udstyr inden for farming og 
processing. 

Sovereign Foods er en fuldt ud vertikal inte-
greret virksomhed med forældredyr, 2 rugerier, 
1 foderfabrik, 25 slagtekyllingefarme med op til 
12 huse pr farm, 1 slagteri samt forarbejdning og 
afsætning. 

Alle produktionssteder er lokaliseret inden 
for en radius af 100 km fra hovedkontoret i 
Uitenhage, Eastern Cape provinsen.

Tal fra sidste regnskabsår (1/3 2011 til 28/2 2012):
• Omsætning: 1,24 mia. ZAR (ca. 720 mio. kr.)
• Produktion: 99.200 tons om året svarende til 

850.000 kyllinger om ugen
• Ansatte: 2.500
• Brands: Country Range (detail) og Cater 

Chicken (food services).

Den amerikanske fjerkræbranche udtrykker
alvorlig bekymring over foreslået handelsaftale 
mellem USA og EU 
Den amerikanske fjerkræindustri har været en af de 
stærkeste stemmer i amerikansk landbrug for han-
delsliberalisering og international markedsåbning. 
"I sagen med den foreslåede Transatlantic Trade 
and Investment Partnership (TTIP) aftale er den 
amerikanske fjerkræindustri dog, helt ærligt, langt 
mindre entusiastisk" sagde Bill Roenigk, Senior 
Vice President i National Chicken Council, til United 
States International Trade Commission.

Roenigk udtalte sig ved en offentlig høring på 
vegne af National Chicken Council, USA Poultry 
and Egg Export Council (USAPEEC) og National 
Turkey Federation (NTF) som svar på anmodningen 
om bemærkninger vedrørende TTIP, der blev optaget 
i Federal Register den 1. april.

Roenigk udtrykte branchens synspunkter og 
sagde, at en ny handelsaftale med EU skal give reel 
og meningsfuld adgang til det europæiske marked 
for fjerkrækød fra USA, og at "uden et vellykket 
resultat for fjerkræbranchen i TTIP aftalen, vil den 
amerikanske fjerkræindustri stille alvorlige spørgs-
målstegn ved behovet for at støtte en sådan bilateral 
handelsaftale." I teorien, forklarede Roenigk, er EU 
et meget attraktiv potentielt marked for amerikansk 
fjerkrækød. EU-27 har næsten 400 mio. forbrugere 

og en høj levestandard. I de seneste år har EU-27s 
årlige fjerkræ import ligget på 9,12 – 10,8 mia. kr. 
med over 60 % af importen kommende fra Brasilien. 
Industrianalytikere vurderer, at markedet for ame-
rikansk eksport af fjerkrækød til EU er på omkring 
3,4 mia. kr. på årsbasis. På længere sigt er EU-27s 
markedspotentiale dog endnu større, da forbruget 
af fjerkrækød pr indbygger i EU-27 er på ca. 18 kg. 
Dette skal sammenlignes med 44 kg i Brasilien, 43 
kg i USA, og 39 kg i Argentina.

"Teori er dog ikke tilstrækkeligt grundlag for en 
reel adgang til markedet" fortsatte Roenigk. "Som 
set tidligere handler EU aggressivt ved at overbe-
skytte deres fjerkræindustri. Ikke-toldmæssige bar-
rierer, især tekniske handelshindringer, forebygger 
importkonkurrence fra amerikansk fjerkræ."

"Vi håber, at vi på et tidspunkt vil være i stand 
til kraftigt at støtte dette initiativ" konkluderede 
Roenigk. "Men indtil der er en klar indikation 
af, hvordan denne aftale vil resultere i en reel og 
meningsfuld markedsadgang med afskaffelse af alle 
ikke-toldmæssige handelsbarrierer til vores pro-
dukter, kan vi ikke se, hvordan TTIP er til gavn for 
vores branche, vores medlemsvirksomheder, vores 
arbejdstagere eller de titusinder af landmænd, der 
producerer slagtekyllinger i USA. "

Poultry Federation / jnl / mst
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Æg i Sverige smittet med salmonella
I løbet af foråret fandt man i Sverige en del uden-
landske æg, der ifølge papkassen, som æggene 
var pakket i, var importeret af Tolga Food AB, 
Bruttovägen 22a, 175 43, Järfälla, Sverige.

Der var tale om brune buræg produceret af A/S 
Balticovo fra Letland. Det var det samme firma, som 
vi i slutningen af 2010 fandt salmonellainficerede 
æg fra i Danmark.

Samarbejde på tværs af Øresund
Det bekymrede selvfølgelig nogen i den svenske 
ægbranche, og der blev indkøbt nogle kasse med 

disse lettiske æg, og de blev med hjælp fra Danske 
Æg sendt til Danmark for at blive undersøgt for 
salmonella.

På DTU blev der undersøgt 50 prøver med 40 
æg i hver – altså i alt 2.000 æg – og der blev fundet 
Salmonella Infantis i en af disse prøver, og de sven-
ske myndigheder blev underrettet.

Konklusion
Ved et samarbejde mellem ægbrancherne i Sverige 
og Danmark blev der igen fundet salmonella i æg 
Letland – et land, der ikke har særstatus for salmo-
nella i æg.

Det er meget bekymrende, at myndighederne i 
Letland ikke har nogle tilstrækkeligt effektive kon-
trolforanstaltninger, der kan finde inficerede besæt-
ninger/hold, og at firmaets egenkontrol også svigter.
Det er også betænkeligt, at myndighederne i lande 
med særstatus ikke har en stikprøvekontrol, der kan 
finde disse inficerede æg, for derved kompromitteres 
fødevaresikkerheden, og effekten af den danske, 
svenske og finske særstatus udvandes.

FAKTA om Balticovo

Balticovo er en stor integration med 
ægproduktion i Letland. 

De har egen foderproduktion, 
opdræt, ægproduktion, pakkeri, 
ægproduktfabrik og gødningshånd-
tering. 

Balticovo har ca. 2 mio. æglæg-
gende høner – de fleste i berigede 
bure i 4 etager, men også mindre 
skrabe- og frilandsproduktioner - og 
de producerer mere end 500 mio. æg 
om året. 

Burægsproduktionen foregår lige 
ved siden af ægpakkeriet, der opere-
rer inline. 

I produktsortimentet er der også 
æg, der er beriget med enten omega-
3 eller selen.

På ægproduktfabrikken produce-
res flydende og tørrede ægprodukter 
samt hårdkogte æg.

jnl
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FAO kræver stærke biosikkerhedsforanstaltninger 
i kølvandet på udbruddene af fugleinfluenza
Som svar på forekomsten af influenza A (H7N9)-
virus i Kina kræver FAO stærke biosikkerhedsforan-
staltninger. I modsætning til andre influenzastammer, 
herunder højpatogen fugle influenza H5N1, er denne 
nye virus svær at opdage hos fjerkræ, fordi den nye 
virus forårsager få eller ingen symptomer på sygdom 
hos dyrene.

"I modsætning til H5N1, hvor kyllinger døde i 
hobetal, har vi med denne virus ingen klare sympto-
mer, der straks signalerer en infektion. Det betyder, 
at landmændene måske ikke er klar over, at virus er 
i omløb i deres besætning. Biosikkerheds- og hygiej-
neforanstaltninger vil hjælpe folk med at beskytte sig 
mod virus, der cirkulerer i tilsyneladende raske fugle 
eller andre dyr" siger Juan Lubroth, chefveterinær 
hos FAO. FAO roser Kinas hurtige underretning om 
smittede mennesker og efterfølgende frigivelse af 
detaljerede oplysninger til offentligheden om karak-
teren af virus og andre forebyggende foranstaltninger. 
Med disse oplysninger har FAO og det internationale 
videnskabelige samfund analyseret virussekvenser 
i håb om en bedre forståelse af dets adfærd og dets 
potentielle smittefarlighed for mennesker og dyr.

"Med virus, som er sværere at opdage, bliver gode 
biosikkerhedsforanstaltninger endnu mere væsentlige 
for at reducere risikoen for virussmitte til mennesker 
og dyr. Gode biosikkerheds- og hygiejneforanstalt-
ninger implementeret hos landmænd, producenter, 
transportører, ansatte på markeder og hos forbrugere 
repræsenterer den første og mest effektive måde at 
beskytte fødevarekæden" siger Lubroth.
Mens denne nye virus er ved at blive undersøgt, anbe-
faler FAO fortsat følgende standard forholdsregler:
•  Hold alle fugle og husdyr adskilt fra beboelsesom-

råder. Tæt kontakt med smittede dyr kan bringe 
folk i fare. Da H7N9 giver få eller ingen tegn på 
sygdom hos fuglene, er separate opholdsområ-
der for dyr og mennesker nøglen til at forhindre 
smitte.

•  Hold vilde fugle væk fra fjerkræ og andre dyr, hold 
forskellige typer af fugle og andre arter adskilt. 
Skærme, hegn eller net kan bruges til at adskille 
arter og hjælpe med at forhindre spredning.

•  Rapporter syge eller døde dyr til de lokale vete-
rinære (eller sundheds) myndigheder. Hvis dette 
ikke er muligt, så fortæl dine naboer eller lokale 
ledere om det. Det er vigtigt, at alle tegn på syg-
dom eller pludselige og uforklarlige dødsfald i 
fjerkræ, opdrættede fugle, vilde fugle eller andre 
dyr indberettes til myndighederne, så de kan hånd-
tere dem sikkert og hjælpe med at stoppe sprednin-
gen at virusset.

•  Vask dine hænder ofte for at dræbe og fjerne virus. 
Man bør altid gøre det efter håndtering fugle eller 
andre dyr, tilberedning af animalske produkter og 
før spisning.

• Spis gennemstegte kødprodukter.
•  Spis ikke syge eller døde dyr og giv eller sælg dem 

ikke til andre. Sådanne dyr bør heller ikke anven-
des som foder til andre dyr.

•  Søg omgående hjælp hos din læge, hvis du viser 
tegn på feber efter at være i kontakt med fjerkræ, 
opdrættede fugle, vilde fugle eller andre dyr.

•  Hvis syge dyr udgør en trussel for mennesker vil 
aflivning af besætningen være hensigtsmæssigt, så 
længe det udføres på en human måde og med pas-
sende kompensation. 

FAO overvåger situationen nøje gennem sit netværk 
af lande- og regionale kontorer og nøglepartnere, 
herunder World Health Organization (WHO) og 
Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).

FAO’s og OIE’s referencecenter, Harbin 
Veterinary Research Institute ved Chinese Academy 
of Agricultural Sciences, leder laboratorieanalyser 
som reaktion på situationen. Det videnskabelige 
samfund og FAO arbejder i øjeblikket på at optimere 
diagnostiske metoder med det formål bedre at kunne 
opdage denne nye stamme af influenza virus.

World Poultry / jnl / mst

Meyn leverer dampskolder nr. 100 til Tyskland
Siden introduktionen for tre år siden har Meyn 
leveret dampskolder nr. 100, der blev leveret til 
Wiesenhof i Holte i Tyskland.

Wiesenhof er en af Meyn’s gamle kunder i Europa 
med ti fjerkræslagterier i hele Tyskland og i Polen. 
Dampskolderen er en kæmpe succes på fjerkræslag-
terierne, fordi den hjælper til at levere en perfekt 
skoldning og plukning, kombineret med op til 50 
energibesparelser. Den fortsatte vækst af verdens 
befolkning fører til en stigende efterspørgsel efter 
fødevarer, vand og energi, hvilket gør bæredygtighed 
til et stadig vigtigere spørgsmål. Dampskolderen fra 
Meyn viser, at bæredygtighed og effektivitet kan gå 
hånd i hånd. Dr. Heinrich Paul Dröge, direktør for 
Wiesenhof, siger: "Vi har tidligere bestilt fem damp-
skoldere til vores andre slagterier og er meget til-
fredse med resultaterne hidtil. Dampskolderne give 
os det bedste resultat med skoldning og plukning, høj 
kvalitet og god hygiejne i kombination med en stor 
reduktion af energiforbruget i forhold til konventio-
nelle skoldning-systemer."
Den nye dampskolder blev sat i drift i juni i Holte i 
Tyskland.
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Fjerkræbranchen i Bangladesh efterlyser forbud 
mod eksport af majs 
Fjerkræbranchen i Bangladesh har søgt et forbud 
mod eksport af majs, som er et vigtigt råmateriale for 
fjerkræfoder, for at stabilisere priserne på kyllingekød 
og æg midt i nogle store prisstigninger på forskellige 
råvarer til foder på de internationale markeder, skriver 
Financial Express.

Industriejere siger, at foderpriserne vil stige yderli-
gere og påvirke den lokale æg- og kødforsyning, hvis 
ikke regeringen kontrollerer majseksporten grundet 
produktionsfald på de globale markeder.

Moshiur Rahman, præsident for Breeders 
Association of Bangladesh (BAB), siger: ”En gruppe 
af lokale handlende presser regeringen til at tillade 
eksport af majs, selvom kun 50 % af vores krav bliver 
opfyldt af lokalt producerede majs. Vi er nødt til at 
importere de resterende 50 % majs fra det internatio-
nale marked for at producere foder til vore besætnin-
ger.” Den nuværende efterspørgsel på majs i fjerkræb-
ranchen er næsten 1,6 mio. tons om året. Sidste sæson 
(2011-12) blev der i alt produceret 1,6 mio. tons majs i 
Bangladesh, viste data fra Department of Agricultural 
Extension.

Regeringen bør sikre gennemsigtige markeder og 
sikre mod politisk uro for at sikre bedre priser 
for majsavlere i stedet for at tillade eksport, sagde 
Moshiur.

Majs er en vigtig råvare til fremstilling af fjerkræ-
foder og dækker næsten 60 % af næringsstofferne, 
sagde møllere.

Ihtehsham B. Shahjahan, præsidenten for Feed 
Industry Association Bangladesh (FIAB) sagde, at 
priserne på fjerkræfoder allerede er steget i de sidste 
par måneder på de internationale markeder.

Hvis regeringen ikke forbyder eksport af lokalt 
produceret majs, vil produktionsomkostningerne for 
fjerkræfoder stige yderligere og ramme fjerkræavlere 
i slagtekyllinge- og ægproduktion, sagde han.

Adm. direktør for Aftab Bahumukhi Farms, Fazle 
Rahim Khan Shahriar siger, at siden storleverandøren 
Indien begyndte at kontrollere majseksporten på grund 
af faldende produktion, der  skyldes tørke og over-

svømmelser, er der risiko for yderligere prisstigninger 
på fjerkræfoder.

Ihtehsham sagde, at i henhold til loven, er majs-
eksport forbudt, medmindre prisen er over 600 $ 
(3.436,50 kr.) pr. ton. "Men ved at ignorere den eksi-
sterende lov er majs blevet eksporteret til Nepal i den 
seneste tid til 190 dollars (1.088,50 kr.) pr. ton. 

Majs fra Bangladesh bliver også smuglet til nabo-
landet Indien på grund af sin høje kvalitet, sagde han, 
og kræver undersøgelser af smuglingen til nabolandet.

Shahriar, der også er generalsekretær i FIAB, 
sagde, at prisen på soja er steget fra 33-35 Tk (2,40 kr.) 
til 55-60 Tk (4,10 kr.) pr kg, kødbenmel er steget fra 
32 Tk (2,30 kr.) til 50-55 Tk (3,75 kr.) pr kg, oliekager 
fra 18 Tk (1,30 kr.) til 30-33 Tk (2,25 kr.) pr kg, majs 
fra 13 Tk (0,95 kr.) til 23-24 Tk (1,70 kr.) pr kg, risklid 
fra 14 Tk (1,00 kr.)til 22-23 Tk (1,60 kr.) pr kg.

"Hvis regeringen ikke forbyde eksport af lokalt 
produceret majs, vil fjerkræfoderet blive dyrere, og 
priserne på kød og æg vil stige yderligere" sagde han 
til Financial Express.

Prisen på æg og kyllinger på det lokale marked 
i Bangladeshs er allerede steget med næsten 40 % i 
løbet af det sidste halvandet år, og det påvirker men-
nesker med lav indkomst.

Saidur Rahman Babu, generalsekretær i BAB, 
sagde, at 60 % af fjerkræbesætningerne og 70 % af 
rugerierne og forældredyrsfarmene er blevet lukket 
siden udbruddene af fugleinfluenzaangreb i perioden 
2007-2008.

"Mange af farmerne har forsøgt at genstarte deres 
produktion, men de nye prisstigninger på majs og 
andet foder på de lokale og internationale markeder 
har ramt fjerkræfarmerne" tilføjede han.

Ledere indenfor fjerkræbranchen siger, at de forsø-
ger at komme sig over de tidligere tab fra udbruddet 
af fugleinfluenza ved at producere flere daggamle 
kyllinger og æg. Foderfabrikanterne i Bangladesh 
producerer nu foder af høj kvalitet efter internationale 
standarder. De bruger kvalitetsnæringsstoffer og enzy-
mer, således proteinet i foderet optages let.
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