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Amerikansk kvinde sælger bleer til høner
i kølvandet på salmonellaudbrud
En salmonella udbrud har fået en kvinde fra Colorado 
til at starte en meget interessant virksomhed.

Hun sælger bleer til høner i kølvandet på den 
sundhedsmæssige forskrækkelse, der opstod i køl-
vandet på salmonellaudbruddene, og hun håber, at 
produktet vil holde forbrugerne sunde.

Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) undersøger to store udbrud af salmonella i 
flere stater, som, agenturet mener, er forbundet til 
baggårdsflokke af høner. Én salmonellastamme har 
smittet 271 mennesker i 37 stater og dræbt en person.

Sundhedsmyndighederne har udstedt en advarsel 
til folk, der holder høns som kæledyr, som siger, at 
kyllinger, ællinger og andet levende fjerkræ kan have 
salmonellabakterier i deres ekskrementer. Ifølge 
CDC efterforskere er nogle fjerkræholdere kendt 
for at kæle med dyrene, og endda lade dem sidde på 
deres skød.

Mary, blesælgeren fra Denver, der ikke ønsker at 
afsløre sit efternavn, ejer to høner selv, Henny og 
Penny.

"Jeg har aldrig haft problemer, og jeg tror ikke, 
de fleste mennesker vil få nogen" sagde Mary til Fox 
Philadelphia.

Salmonellabakterier kan forårsage diarré, der kan 
variere fra mild til livstruende symptomer. De mest 
tilbøjelige til at udvikle alvorlig sygdom er spæd-
børn, ældre og folk med svækket immunforsvar.

Blemodellen kan ses på dette link: 
http://www.foxnews.com/health/2013/08/08/
woman-sells-chicken-diapers-in-wake-salmonella-
outbreak/#ixzz2bmQgsyMy

Foxnews.com / jnl

Franske ægproducenter smadrer 100.000 æg 
i protest
Franske ægproducenter har smadret 100.000 æg 
foran et skattekontor i Bretagne i protest mod lave 
priser, og de truede med at smadre 100.000 om 
dagen, indtil noteringen steg.

Gruppen på 20 ægproducenter sagde, at det sva-
rede til 5 % af Bretagnes daglige produktion. De bad 
regeringen reducere den franske ægproduktion med 
5 % for at bringe markedet i balance.

Æggene blev væltet af en lastbil af vrede ægpro-
ducenter og dumpet på fortovet udenfor et lokalt 
skattekontor i Carhaix, Brittany. De sagde til avisen 
La Parisien, at æggene ikke havde nogen plads på 
fransk jord, og at overskuddet i stedet burde sendes 
til udviklingslandene.

Yves Marie Beaudet, leder af ægsektionen i den 

lokale landboforening, fortalte AFP, at producenter-
ne blev betalt € 0,75 € (ca. 5,60 kr.) pr kilo æg, som 
det koster 0,95 € (ca. 7,10 kr.) at producere.

Dette er den seneste i en serie af protester fra 
franske ægproducenter, der siger, at investeringer i 
berigede bure har ramt bundlinjen hårdt, og omkost-
ningerne til råvarer som foder stiger hurtigere end 
markedsprisen af æg.

Den britiske burægsmarked havde overskud af 
æg tidligere i år, så producenterne blev tvunget til 
fortidsslagtninger, efterhånden som ny bursystemer 
blev taget i brug.

De franske ægproducenter fortsatte aktionen de 
følgende 3 dage, hvorefter de varslede en pause, 
fordi de blev lovet et møde med den franske land-
brugsminister.

Farmers Weekly / jnl

Salmonella i amerikanske baggårdsflokke
Der var to udbrud af humane salmonellainfektioner 
i USA i 2012, der er knyttet til levende fjerkræ, har 
(Centers for Disease Control and Prevention) CDC 
offentliggjort.

Der blev rapporteret 8 udbrud, hvilket var det 
højeste nogensinde, og disse udbrud resulterede i, 
at mere end 450 personer blev syge, og der største 
antal af humane salmonellainfektioner i tilknytning 
til hobbyflokke på et enkelt år.

CDC samarbejder med embedsmænd indenfor 
folkesundhed og landbrug i mange stater og US 
Department of Agriculture Animal and Plant Health 
Inspection Service (USDA-APHIS) for at undersøge 
to store, udbrud af humane salmonellainfektioner i 
flere delstater, som er knyttet til kontakt med levende 
fjerkræ i baggårdsflokke.

Levende fjerkræ kan have salmonellabakterier i 
deres afføring og deres kroppe (fjer, fødder og næb), 
selv om de synes sunde og rene, advarer CDC.
For at forebygge potentielle problemer anbefaler 
CDC følgende foranstaltninger:
•  Vask hænderne grundigt med sæbe og vand lige 

efter berøring af levende fjerkræ eller noget i 
hønsehuset og hønsegården. Voksne bør holde øje 
med mindre børns håndvask.

•  Rens alt udstyr og materiale, som bruges i forbin-
delse med at opdrætte eller passe levende fjerkræ, 
såsom bure eller foder- og vandbeholdere.

•  Bring aldrig levende fjerkræ inde i huset,på bade-
værelser og især ikke i områder, hvor mad eller 
drikke tilberedes, serveres eller opbevares, såsom 
køkkener eller udendørs terrasser.

World Poultry / CDC / jnl
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Besøg på fjerkræslagteri i Thailand

I forbindelse med ASIA VIV 
i Bangkok i marts fik jeg 
med hjælp fra kontakter i 
Charoen Pokphand Foods 
(CPF) mulighed for sammen 
med et par tyske kunder at 
besøge et af deres fjerkræ-
slagterier ca. 350 km nord-
øst for Bangkok. 

Lidt historie
Firmaet Charoen Pokphand (CP) blev grund-
lagt tilbage i 1921, hvor et par kinesiske immi-
grantbrødre startede et frøfirma i Bangkoks 
Chinatown. Her importerede de frø og grønsager 
fra Kina og eksporterede svin og æg til Hong Kong. 
CP udvidede i næste generation fra at sælge grøn-
sagsfrø til fremstilling af foderstoffer. Senere blev 
det en integreret virksomhed ved også at omfatte 
forældredyrs- og primærproduktion, slagterier, for-
arbejdning, markedsføring, distribution og egen 
restaurantkæde. I 1970’erne havde selskabet næsten 
monopol på levering af kyllinger og æg i Thailand. 
I 1972 oprettede CP et datterselskab i Indonesien 
med foderproduktion, i 1973 begyndte man at eks-
portere kyllinger til Japan og i 1976 til Singapore. 
I 1980’erne, da Kina åbnede op for udenlandske 
firmaer, blev CP den foretrukne samarbejdspartner 
for internationale mærker som Honda, Wal Mart 
og Tesco. CP’s familiemæssige bånd til fastlan-
det gjort det muligt at blive det første udenland-
ske selskab til at etablere sig i det nyoprettede 
Shenzhen frihandelszone, hvor virksomheden opret-
tede et datterselskab. I begyndelsen af   1990’erne 
havde CP over 200 datterselskaber i Kina, og 
CP’s massive investeringer i fjerkræproduktionen 
på fastlandet blev krediteret for at ændre landets 
kostvaner, så forbruget af fjerkrækød pr indbyg-
ger blev mere end fordoblet i løbet af 1990’erne.  
I 1990 indgik CP i et partnerskab med den ame-
rikanske telekommunikationsfirma NYNEX 
og at lancere TelecomAsia (TA) og begynd-
te opførelsen af   dets egen fiberoptisk telefonnet.  
I 1993 blev en række datterselskaber børsnoterede 
og efter den asiatiske finanskrise i 1997 blev de 
konsolideret i tre forretningsområder under dets pri-
mære ”varemærker”: fødevarer (CP Foods), detail-
handel (7-Eleven) og telekommunikation (True). 

CP solgte sine andele i Tesco Lotus sam-
arbejdet med Tesco i 2003 for at fokusere på 
7-Eleven, som sin detailvirksomhed, men beholdt 
dog sine aktier i Tesco Lotus butikkerne i Kina. 

I 2013 har CP fået 
godkendelse til at 
købe HSBC’s 15,6 
% ejerandel af det 
kinesiske Ping An Insurance.
CP Group havde i 2012 ca. 280.000 ansatte og for-
venter i 2013 en omsætning på ca. 1.450 mia. bath 
(ca. 260 mia. kr.).

CP har kyllingeproduktion i Kina, Myarmar og 
Bangladesh og kigger nu på Pakistan. 
 ➝
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Integreret produktion.

CPF’s 4 fjerkræslagterier i Thailand. ➝
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Kyllinger i transportkasser på slagteriet.

Skoldning (Foto: CPF).

Luftkøling (Foto: CPF).

Chokstimulering efter aflivning (Foto: CPF).

Udtagning af indvolde (Foto: CPF).

Parteringsafdeling (Foto: CPF).
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Fakta om CPF
CPF er en vertikalt integreret virksomhed med frem-
stilling af foder, avl og produktion af animalsk pro-
tein (svin, slagtekyllinger, konsumæg, ænder, rejer, 
fisk og vist nok også kalkuner og frøer), fremstilling 
af frosne, ferske og varmebehandle produkter heraf 
samt færdigretter, detailhandel og endelig restauran-
ter og fastfood kæder.

CPF havde i 2012 en omsætning på 374,853 mia. 
bath (ca. 67 mia. kr.) og et overskud på 18.790 mia. 
bath (ca. 3,4 mia. kr.). 

Opsætningen var fordelt med 56 % på foder, 32 
% på farming (avl og produktion samt slagtning og 
forarbejdning) og 12 % på fødevarer (detail, restau-
rant og fast food kæder).

Opsætningen var også fordelt med 55 % på hjem-
memarkedet i Thailand, 9 % på eksport af thailask 
producerede produkter og 36 % på internationale 
produktioner.

CPF har udviklet ’Five Star’ kæden, der er en kæde 
af små mobile madsteder, lidt svarende til vores pølse-
vogne. ’Five Star’ er en række franchise forretninger.  
Der er syv typer af Five Star ’forretninger’ med 
henholdsvis hel stegt kylling, friture stegte kyllinge-
produkter, Hainan kylling og ris kiosk, nudelsuppe 
med rejer wonton, færdigretter, pølser og dampet 
and med soja sauce.

’Five Star’ forretningerne findes i Thailand, 
Vietnam og Laos samt i Bangalore i Indien. De sæl-
ges CPF’s egne produkter og færdigretter.

CPF arbejder også på at udvikle en kæde af 
restauranter med deres egne produkter. 

CPF forventer en fordobling af omsætningen i 
løbet af de næste 5 år.

Fjerkræslagteriet i Nakhon Ratchasima
CPF har 4 slagterier fra henholdsvis 1973, 1978, 
1989 og 2004, og de slagter i alt ca. 800.000 kyl-
linger om dagen 6 dage om ugen 

Det var det sidste og nyeste slagteri i Nakhon 
Ratchasima, jeg besøgte, og der var rent og pænt 
både på slagteriet og udenfor, hvor der også var 
store og velholdte grønne arealer med springvand og 
mange blomstrende planter.

På dette slagteri har de en kapacitet på 330.000 
kyllinger i døgnet, men ved besøget slagtede de 
280.000 om dagen. 

De har både egne (40 %) og kontrakt (60 %) 
farme. Alle farmene ligger indenfor en radius på 50 
km fra slagteriet.

De producerer med en max belægning på 32 kg/
m2, men normalt ligger den på 25 kg/m2. 

Målvægten er 2,8 kg levende. De kyllinger, vi ser 
på slagteriet, er noget uens i størrelse.

Kyllingerne bedøves i vandbad med elektricitet, 
og derefter bliver halsen skåret over manuelt.

Alt slagtes halal.

Efter aflivningen får kyllingerne en gang chok-
stimulering.

Indvoldene tages ud og følger ikke med slagte-
kroppen, og hovedet bruges til dyrefoder.

Slagtekroppene nedkøles med luftkøling fra 
38-40o C til 4o C.

Al partering sker manuelt af i alt 400 mand.
Specialparteringer foretages af 100 personer. Her 

er arbejdstemperaturen 11,7o C.
Parteringer i strimler og tern sker inden stegning 

eller kogning foretages også manuelt.
Der er en stor afdeling, hvor der tilsættes, vand, 

salt og marinader i store tumblere.
Den videre proces er evt. panering og så stegning 

eller kogning.
Som panering bruger de majs eller modificeret 

tapioka stivelse.
Der er et stort stegerun, og der steges i palmeolie.
Straks efter stegning eller kogning fryses produk-

terne.
Slagteriet, der var CPl’s nyeste i Thailand, var 

bygget med en besøgsgang, hvorfra man kunne 
følge de enkelte processer, men det var ikke tilladt 
at fotografere på slagteriet, så billederne herfra har 
jeg fået fra CPL.

CPF begyndte at stege og koge kyllingekød inden 
udbruddet af AI, men produktionen blev kraftigt 
udvidet efter udbruddet, fordi det var den eneste 
måde at kunne eksportere på. ➝
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                                         PRODUKTBLAD   

MAFA FW-500 
- hygiejniseringsmaskine

• Oppvarmning til 80° 

• Efter opvarmning køles kornet ned

• Kan forsynes med automatik for 24  

timers drift

• Enkel at installere

MAFA FW-500 er en gennemløbs 
opvarmer beregnet for salmo-
nellebekæmbelse i korn 

Tekniske data 

 Kapacitet ved 11-14 % vand er 400 – 

500 kg./t ime 
 ekt             33 kW 

 ekt  50 kW 
 m 5,5  edjøH

Bredde  1,7 m 
Længde  1,8 m
Vægt  1100 kg
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Tumblere til marinering (Foto: CPF).

Stegeafdeling (Foto: CPF).

Pakning af de frosne produkter (Foto: CPF).

Panering af fileter (Foto: CPF).

Indfrysning af de stegte produkter (Foto: CPF).
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Kogt kyllingefilet i tern af forskellig størrelse.

Kogt kyllingefilet i strimler 
– udskåret inden kogning.

Stegt kyllingefilet i tern paneret 
med maniokmel.

Stegt paneret kyllingebryst.

Kogt kyllingefilet i strimler 
– udskåret efter kogning

Kyllingestiks med majs.

Stegt kyllingebryst.

Stegt kyllingefilet i strimler paneret med 
maniokmel

Hot & Spicy – kraftigt panerede kyllin
geknogler.

Barbecue marineret stegt kyllingebryst.
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Varerne afvejes på japanske vægte, og vi så noget, 
der blev pakket i 10 kg poser til Storbritannien.

Efter afvejningen køres poserne igennem et rønt-
genapparat for at tjekke for benrester.

Pakning i papkasser sker også manuelt, og varer-
ne har 1 års holdbarhed.

De frosne produkter eksporteres til Asien, Afrika 
og Europa.

Af de indvejede kyllinger bliver ca. 30 % kogt 
eller stegt, ca. 30 % sælges fersk, mens resten på ca. 
40 % er fjer, blod og skrog mm. 

(I danske termer ville vi sige, at 50 % steges eller 
koges, mens 50 % sælges fersk.)

Slagteriet har i alt 4.000 ansatte, der arbejder i 
2-holds skift,

Arbejderne arbejder 8 timer om dagen, og der var 
en lang kø ved indgangen til slagteriet af folk, som 
søgte arbejde. En del stopper dog hurtigt igen, fordi 
de ikke kan lide at arbejde under så kolde betingel-
ser. Efter ansættelsen er der en oplæringsperiode på 
3 måneder.

En slagteriarbejder får 400 baht (ca. 80 kr.) om 
dagen, mens minimumslønnen i Thailand er 300 
baht (ca. 60 kr.) om dagen.

Prøvesmagning
De to tyskere, jeg fulgte med, besøgte CPL for at se, 
om CPL kunne være en af deres fremtidige leveran-
dører af kyllingekød.

Den ene brugte 10-12.000 tons om året fordelt på 
ca. 5.000 tons kyllingefilet, ca. 1.500 tons kyllinge-
kød i strimler, ca. 800 tons fersk kalkun og ca. 800 
tons fersk kylling.

De frosne produkter, som blev videreforarbejdet i 
Tyskland, blev på grund af prisen købt fra Brasilien 
og Thailand og en mindre del i Europa, mens de 
ferske varer blev hentet i Rumænien, Polen og fra et 
mindre slagteri i Nordtyskland.

Vi smagte på en række forskellige kogte, stegte 

og flere forskellige panerede produkter.  Generelt var 
det nogle meget ensartede produkter af god kvalitet, 
der blev serveret, men vi havde selvfølgelig hver 
vores favoritter.

De maniokpanerede tern og strimler af kyllinge-
bryst brød jeg mig ikke så meget om, og jeg synes, 
de havde en kedelig grå farve. 
Hot & Spici var kyllingshals, lårknogler efter udbe-
ning eller lignende, der var skåret i passende stykker 
og paneret. Jeg fik noget af halsen med ben, meget 
lidt kød og meget panering.

Chicken Corn Stick var udbenet og hakket kyl-
lingekød iblandet hele majs og så paneret.

CPL i Danmark
CPF har siden 2005 været 
repræsenteret i Danmark ved 
firmaet CPF Denmark, der 
har kontor i Varde. I maj i år 
overtog de HK huset i Varde. 
Firmaet har pt. 9 ansatte, 
heraf 3 direktører.

De sælger færdigretter, 
kyllingespyd samt rå saltet, 
kogt og stegt kylling til indu-
strien, grossister, supermar-
keder, foodservice og restauranter under varemær-
kerne Kitchen Joy, Everybodys Chicken og Thai 
Cube. De sidste har bl.a. kunnet købes i Legoland.

Afslutning
CPF er et af de førende agroindustrielle og fødevare 
konglomerater i Fjernøsten. De har i dag produktion 
i 12 lande med tilsammen mere end 3 mia. indbyg-
gere, og de afsætter deres produkter i mere end 40 
lande over hele verden – dog ikke i Sydamerika.

Det var spændende at få et lille indblik i så stor 
en virksomhed, der i den grad er fokuseret på vækst 
indenfor alle led i hele kæden.

Flotte udenomsarealer ved slagteriet i Nakhon Ratchasima. jnl

Thai Cube (Foto: Camilla 
Fisker).
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Bekymring over planer for menneskeskabte
varianter af fugleinfluenzavirus
En plan fra forskere fra flere lande om at lave forsøg 
med, hvordan muterede H7N9 fugleinfluenzavira kan 
spredes person til person giver anledning til bekymring.

Den amerikanske regering har allerede givet udtryk 
for, at den har til hensigt at gennemføre en grundig 
undersøgelse af planerne om at skabe versioner af fug-
leinfluenza, der spredes nemmere end de allerede kendte 
varianter, til forskningsformål, som er foreslået af Ron 
Fouchier fra Erasmus Medical Center i Holland, der nu 
har planer om at studere H7N9 influenza-stammen.

H7N9 har inficeret 135 mennesker og dræbte 45, 
siden det brød ud i Kina i marts. Nogle af verdens 
førende influenzaforskere hævder, at genetisk ændring 
af dette virus i højsikkerhedslaboratorier er nøglen til 
at studere, hvordan det kan mutere i naturen og derved 
blive en større trussel for mennesker, måske endda den 
næste pandemi.

"Vi kan ikke forhindre epidemier eller pandemier, 
men vi kan samle kritisk viden i god tid for at hjælpe 
landene med at forberede sig bedre og reagere rigtigt” 
sagde Fouchier til The Associated Press.

I breve offentliggjort i tidsskriftet Science og Nature, 
Fouchier og kolleger fra et dusin forskningscentre i USA, 
Hong Kong og Storbritannien skitserede planer for, hvad 
der kaldes funktionsforskning, hvor man vil skabe poten-
tielt stærkere stammer, herunder dem, der kan spredes 
nemt gennem luften mellem forsøgsdyr i laboratoriet. De 
siger, at forskningen vil kunne finde de vigtigste mutatio-
ner, som de offentlige sundhedsmyndigheder skal være 
på udkig efter, når de overvåger virusset naturlige spred-
ning eller beslutter, hvordan man fremstiller vacciner.

Obama administrationen allerede havde strammet 
tilsynet med forskning, der involverer farlige mikroor-
ganismer. Det amerikanske Department of Health and 
Human Services meddelte om yderligere forholdsregler. 
Ud over den videnskabelige gennemgang skal forskere, 
der foreslår at skabe stammer af den nye H7N9, som 
spredes lettere, godkendes af et specielt udvalgt panel 
af eksperter, der vil afveje risici og potentielle fordele 
af arbejdet.

Forskere har i mange år overvåget fugleinfluenzavira, 
men indtil videre har de dødeligste stammer kun forår-
sage sygdom, og som oftest kun efter tæt kontakt med 
inficeret fjerkræ. H5N1-stammen smittede mere end 600 
mennesker og forårsagede 377 dødsfald, primært i Asien 
i slutningen af 1990'erne.

Infektioner fra den nye H7N9-virus, ser ud til at 
være gået i stå siden kinesiske myndigheder slog ned på 
markeder med levende fjerkræ. Men forskerne frygter, at 
virusset vil genopstå i løbet af vinteren, når influenzavira 
er mest aktive.
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Britiske undersøgelser viser, hvordan salmonella 
koloniserer tarmen
Forskere regner med at bruge data indsamlet til at udvik-
le vacciner til bekæmpelse af salmonella hos dyr og men-
nesker. Salmonella, en væsentlig årsag til humane diar-
réinfektioner, bliver ofte erhvervet fra kyllinger, svin og 
kvæg eller produkter herfra. Omkring 94 mio. sådanne 
infektioner forekommer hvert år hos mennesker verden 
over, heraf omkring 50.000 tilfælde i Storbritannien 
om året. I et Biotechnology and Biological Sciences 
Research Council (BBSRC) finansieret samarbejde mel-
lem Institut of Veterinary Medicine ved University of 
Cambridge, Roslin Institute ved University of Edinburgh 
og Wellcome Trust Sanger Institute har forskerne under-
søgt, hvordan salmonella koloniserer tarmene hos pro-
duktionsdyr. Dette er relevant både for velfærden for 
dyrene og af hensyn til forurening af fødekæden og 
gårdmiljøet. For at finde ud af, hvordan salmonella 
overlever i husdyr, undersøgte forskerne funktionen 
af tusinder af bakterienes gener. Ved hjælp af en ny 
DNA-sekventeringsmetode screenede forskerne 10.000 
mutanter af salmonella for deres evne til at kolonisere 
tarme hos kyllinger, svin og kvæg. Dette blev opnået 
ved anvendelse af en ny teknik baseret på højeffektiv 
DNA-sekventering, der muliggjorde screeningen af 475 
mutanter af bakterier pr enkelt dyr. I den proces fandt for-
skerne, at mere end 2.700 gener hos salmonellabakterien 
spiller en rolle i infektion af hver vært. Dette har givet en 
forklaring på over halvdelen af de genetiske instruktioner 
hos bakterien, og er langt den mest omfattende undersø-
gelse for enhver patogen i sine naturlige værter til dato.

Professor Duncan Maskell fra University of 
Cambridge sagde: "Vi fandt, at hundredvis af gener er 
vigtige for kolonisering, hvilket giver vigtige nye data til 
konstruktion af strategier til bekæmpelse af salmonella 
hos dyr og reducerer risikoen for smitte til mennesker. 
Vores data indikerer, at salmonella indeholder et centralt 
sæt af gener, der er vigtigt, når det inficerer alle tre vær-
ter, men at der er mindre sæt af gener, der er nødvendige 
for infektion af hver enkelt art."

Professor Mark Stevens fra The Roslin Institute tilfø-
jede: "Vi forsøger altid at udvikle nye måder at reducere 
antallet af dyr, der anvendes i forsøg. De metoder, vi 
anvendte, gjorde det muligt for os at kortlægge hundred-
vis af bakterielle mutanter samtidigt i ét dyr, snarere end 
at skulle teste dem én efter én. Dette udgør et betydeligt 
fremskridt i studiet af mikrobielle sygdomme, og kan 
anvendes på andre patogener og værtsdyr. "

Teamet planlægger nu at bruge de data, som de har 
indsamlet, til design af vacciner eller behandlinger til 
at mindske byrden af salmonellose i dyr og mennesker.

Hele undersøgelsen blev offentliggjort i tidsskriftet 
PLoS Genetics.
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Ny bioteknologi giver gennembrud
for dyrevelfærden
Banebrydende ny bioteknologi vil kunne spare 
ægbranchen for de hanekyllinger, som nu kas-
seres og aflives på rugerierne. 

Australske Poultry CRC er i samarbejde med CSIRO 
Livestock Industries ved at udtage et verdenspatent 
på en metode til at kontrollere kønsbestemmelsen hos 
fugle. Det betyder, at når teknologien anvendes, vil 
de fleste af kyllinger udklækkes som hønekyllinger - 
med klare velfærdsmæssige og økonomiske fordele.  
Professor Mingan Choct, administrerende direktør 
for Poultry CRC siger: ”Fra et velfærdsperspektiv 
er det ekstremt positivt, fordi der vil være langt 
færre hanekyllinger til frasortering. Fra et øko-
nomisk perspektiv, vil der være besparelser, fordi 
halvdelen af de vaccinerede æg ikke længere vil 
være spildt, blot fordi de klækkes som hanekyl-
linger. Dette bliver et meget vigtigt punkt, når du 
indser, at alle disse vaccinationer udgør en betyde-
lig omkostning og er afgørende for flok sundhed.”  
Den nye teknologi anvender en eksisterende vac-
cinationsmetode, hvor man vaccinerer direkte ind 
i befrugtede æg på rugeriet. Ved at bygge videre på 
en eksisterende praksis, vil teknologien være let at 
gennemføre og omkostningseffektiv. 

Kernen i systemet er en metode til at styre de 
gener, der får det voksende foster til at blive en høne- 
eller hanekylling uden at gensplejse kyllingen selv.  
”Vi vil være i stand til at bruge eksisterende pro-

cesser i udviklingen af embryoet til at producere 
flere høne- end hanekyllinger” forklarede Lloyd 
Thomson, Poultry CRC’s Commercialisation and 
Technology Transfer Manager. ”Den fremgangs-
måde er ikke gen splejsning, og rugerier, landmænd 
og forbrugerne vil alle få fordele af denne metode.”  

Patentet
Det er en fremgangsmåde til modificering af kønnet 
hos fugle, som omfatter injektion i et befrugtet æg 
af mindst ét isoleret og/eller exogent RNA-molekyle 
omfattende en dobbeltstrenget region (dsRNA). 
Dette RNA-molekyle reducerer niveauet af et pro-
tein, som koder for et R-spondin gen eller Fox9 gen 
i ægget. Hvis fosteret i ægget er hankønnet ændres 
det til hunkøn efter injektion af den isolerede og/
eller exogene RNA-molekyle, og RNA-molekylet 
injiceres til et ikke-cellulært sted i ægget og/eller 
ægget elektroporeres ikke.

Hele patentansøgningen kan læses på:
http://www.faqs.org/patents/app/20120227119

Australian Poultry CRC / jnl
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Europas største slagtekyllingeintegration
vil fordoble produktionen
Set fra luften ser markerne i Ukraine enorme ud. 
Landet er det største på det europæiske kontinent 
og kun lidt mindre end Texas.
 
Hvad adskiller sig fra Texas, er de rigelige mængder 
vand og frugtbar jord - næsten halvdelen af   landet er 
en flad slette. Det er også begunstiget med et temme-
lig godt klima. Hvis du kunne designe et ideelt sted 
for dyrkning af afgrøder, ville Ukraine sandsynligvis 
være stedet.

Det giver en landbrugsvirksomhed en umiddelbar 
fordel, og Mironovskiy Hleboproduct (MHP) har 
brugt det produktive miljø til at opbygge et integre-
ret slagtekyllingevirksomhed, der producerer, hvad 
der svarer til ca. en tredjedel af hele den britiske 
slagtekyllingeproduktion, eller ca. 4,9 mio. kyllinger 
om ugen.

MHP producerede 404.000 t kyllingekød sidste år 
og planlægger en fordobling i 2018, når virksomhe-
dens nye Vinnytsia kompleks kommer fuldt i drift. 
Produktionen begyndte tidligere på året, og anlægget 
er også blevet certificeret til at eksportere til EU.

”Det er ingen hemmelighed, at konkurrencen 
er hård” siger Yuriy Kosyuk, manden der byggede 
virksomheden op fra en korneksportør til en slagte-
kyllingeintegration.

Virksomheden blev børsnoteret på London Stock 
Exchange i 2008 og er Ukraines største landbrugs-
bedrift. Det indenlandske marked er meget stabilt, så 
en udvidelse betyder eksport til andre lande.

Øge eksporten
Kosyuk siger, at i øjeblikket er MHP kunder 
spredt på omkring 25 lande, men en udvidelse af 

denne base til 30-35 lande ville være ”fantastisk”. 
Virksomheden forsøger at afsætte til et bredt udvalg 
af lande: ”Eksterne markeder giver os optimisme” 
siger han.

Virksomheden bevæger sig langsomt tættere på 
det brasilianske prisniveau, tilføjer han, og i øjeblik-
ket eksporterer de omkring 30 % af deres produkter, 
og det tegner sig for 50 % af omsætningen. Målet 
er at øge eksporten til halvdelen af   den samlede 
produktion uden at miste deres indenlandske mar-
kedsandel på 50 %.

I de sidste par år har virksomheden levet op til for-
ventningerne. ”Fra år til år er eksporten i mængder 
steget 300 % ” siger Kosyuk. ”Vi har ikke blot tilfø-
jet et land, vi har udvidet dramatisk, og vi har udvi-
det i lande, som vi producerer specialprodukter til.” 
Disse eksterne markeder er etableret i de lande, der lig-
ger umiddelbart omkring Ukraine, og til lande så langt 
mod syd og øst som Afrika og Mellemøsten - et nyt 
marked, der vil betale en merpris for en mindre kylling. 
”Vi kiggede først på det og var ikke interesserede” 
husker Kosyuk. ”Men da vi fandt ud af, hvor meget 
de var villige til at betale for det, begyndte vi at være 
opmærksomme.”

Kigger på Europa
Et andet eksternt marked, som MHP har kig på, 
er Europa, selvom importafgifter i øjeblikket er en 
handelshindring. Men frihandelsforhandlinger er i 
gang med EU-Kommissionen. Kosyuk siger: ”Hvis 
Ukraine får grønt lys, så vil vi være de første til at 
eksportere til EU.”

MHP venter ikke og har sikret sig, at deres slagte-
ri på det nye Vinnytsia kompleks ligger på eller over 

EU-minimumsstandarder, og selskabet 
er på udkig efter at købe en forarbejd-
ningsfabrik i EU.

Uparteret fjerkrækød er i øjeblik-
ket belagt med en importtold på 149 € 
(ca. 1.110 kr.) pr ton, mens brystkød er 
belagt med en importtold på 795 € (ca. 
5.930 kr.) pr ton.

Kosyuk siger, at virksomheden vil 
fokusere på videreforarbejdning inden-
for EU, mens handelshindringer er i 
kraft, og han sammenligner det med at 
”tilføje hjul” til biler - de dele beskattes 
mindre hver for sig end hele bilen.

Farmers Weekly / jnlFjerkræproduktion i Ukraine.
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Importtold vil føre til prisstigninger i Sydafrika
South African Poultry Association (SAPA) presser 
på for højere importtold på fjerkrækød, men kritikere 
advarer mod stigende priser. 

Stigende told på importerede kylling ville resul-
tere i stigning af kyllingepriserne på mellem 30 og 
50 %, advarer David Wolpert, direktør Association 
of Meat Importers and Exporters (AMIE).

Dette synspunkt blev støttet af Pick n Pay, som 
siger, at en væsentlig stigning i importtolden vil 
have en direkte og alvorlig indvirkning på prisen på 
kylling.

Wolpert reagerede på klager fra fjerkræproducen-
ter, der mener, at deres indtjening blev ramt af en 
stigning i importen og høje foderprisomkostninger.

Wolpert mener, at sektoren beskylder importen 
for deres egne dårlige driftsresultater.

Peter Arnold, direktør for fødevarer i Pick n Pay, 
siger, at selv om detailhandlen køber langt størstede-
len af deres fjerkrækød fra lokale producenter, er de 
lokale producenter ude af stand til fuldt ud at tilfreds-
stille efterspørgslen.

"Den samlede import udgør ca. 12 % af det totale 
salg af fjerkrækød i Sydafrika" sagde han.

Han sagde, at stigninger i importtolden, som 
foreslået af SAPA, vil få alvorlige konsekvenser for 
prisen på kyllingekød.

"Kyllingekød er en af de primære kilder til pro-
tein, og det er vigtigt at huske, at fjerkræprodukter 
omfatter alle dele af fuglen" sagde Arnold og fortsat-
te: ”Da detailhandleren er fokuseret på fødevaresik-
kerheden på alle niveauer, og at sikre vores kunder 
de bedst mulige priser, er vi imod denne stigning i 
toldsatserne.”

Kevin Lovell, adm. direktør i SAPA, har tidligere 
sagt, at den stigende import af kyllingekød skabe en 
krise i branchen, som kan resultere i tab af arbejds-
pladser, hvis importen ikke begrænses.

SAPA har opfordret til, at importafgiften hæves 
fra 27 til 82 %.

Lovell fortalte til Business Report, at SAPA 
ønsker, at regeringen vil afbalancere forholdet mel-
lem importerede og lokalt producerede fjerkræpro-
dukter.

Han sagde, at branchen troede, at prisen på kyl-
lingekød i detailleddet kun ville stige med mellem 
10 og 15 %, hvis importtolden blev forøget, eftersom 
kylling er det mest populære animalske protein, vil 
detailhandelen ikke øge prisen med mere.

Men Wolpert fastholdt, at hvis regeringen ved-
tager en sådan toldforhøjelse, ville omkostningerne 
blive videregivet direkte til forbrugerne.

Da supermarkedskæden Shoprite blev spurgt, 
om en højere importtold ville påvirke kyllinge-

priserne, svarede de, at da de køber alle deres 
kyllingeprodukter fra lokale fjerkræproducenter, 
ville de afstå fra spekulationer om kyllingepriser. 
Supermarkedskæden Massmart nægtede at kom-
mentere.

To af de største fastfood kæder, KFC og Famous 
Brands, sagde, at de også kun brugte lokalt produce-
rede kyllingeprodukter.

Supermarkedskæden Woolworths svarede, at 
mere end 90 % af deres kylling var lokalt produ-
ceret, men at de bruger en lille mængde importeret 
kylling til bestemte opskrifter. "Vi er i øjeblikket ved 
at vurdere virkningen af tolden" sagde de.

Foreløbige regnskabstal fra store kyllingepro-
ducenter som Rainbow Chicken, Astral Foods, 
Sovereign Foods og Afgri viser, at indtjeningen er 
flad eller faldende.

Rainbow beskrev de seks måneder til december 
sidste år, som de "hårdeste i deres historie."

Afgri lagde heller ikke skjul på, at de konstant 
holdt øje med indtjeningen i fjerkrædivisionen på 
grund af de pressede branche.

Chris Schutte, adm. direktør i Astral Foods, sagde, 
at firmaets manglende evne til at få dækket deres 
omkostninger skyldes større lagre i branchen som et 
resultat af import fra Brasilien og Europa, og at deres 
foreløbige resultat til og med marts var det værste i 
selskabets historie.

Wolpert er uenig i, at skylden kan lægges på 
importen, og siger, at fjerkræsslagteriernes seneste 
regnskaber viste mange problemer med deres forret-
ningsmodeller, som, hvis de ikke justeres, "vil kræve 
store prisstigninger".

Han siger, at AMIE har sympati for nogle af de 
problemer, som branchen står overfor, såsom høje 
inputomkostninger.

"Vi bliver ved med at høre om denne import, men 
kyllingeimporten er steget med omkring 32 % over 
syv år, et gennemsnit på 4,5 % om året" siger han og 
fortsætter: ”Uden import ville de lokale industri ikke 
være i stand til at imødekomme efterspørgslen.”

Lovell fortalte tidligere til Business Report, at 
branchen var ved at geare op til at forsyne det lokale 
marked og ville kunne sætte tryk på, hvis import-
mængden faldt.

"Vi har kapacitet til at gøre dette" sagde han.

Independent Online / jnl / mst
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Præriehøner påvirkes ikke af vindmøller
Udviklingen af vindkraft har ingen betydning 
fra præriehønepopulationen, viser resultater-
ne af en syv-årig undersøgelse fra en økolog 
og hans team fra Kansas State University. 

Forskerne, ledet af Brett 
Sandercock, professor i biolo-
gi, opdagede, at vindmøller har 
ringe effekt på præriehønerne 
(Tympanuchus cupido), og at 
disse fugle, der hører til i det 
åbne land, er mere påvirket af, 
hvordan naturen forvaltes, samt 
tilgængeligheden af   den oprinde-
lige prærie og vegetationsdække på og omkring rede-
pladserne. Forskerne fandt også uventet, at hønernes 
overlevelsesrater steg, efter der blev opsat vindmøller. 

Vindmøller i Midtvesten
Da man begyndte at sætte vindmøller op i Kansas 
og i hele Midtvesten var Sandercock og hans team 
en del af et konsortium af interessenter, herunder 
miljøforkæmpere, grønne organisationer og vind-
mølleproducenter, som studerede, hvordan disse 
vindprojekter påvirkede fuglene i det åbne land.

”Vi fik en masse i fra interessenter, og vi havde en 
effektiv styregruppe” siger Sandercock, der studerer 
fugle i det åbne land. ”Forskningen vil helt sikkert 
hjælpe ved at komme med retningslinjer for, hvor 
møllerne kam opstilles, og ved at udvikle strategier, 
der kan forbedre levevilkårene for præriehønen.”

Præriehønen var engang vidt udbredt tværs af de 
centrale dele af Midtvesten, men bestanden er faldet 
på grund af tab af levesteder og menneskelig udvik-
ling. Prøriehønen findes nu primært i Great Plains 
i Kansas, især Smoky Hills og Flint Hills, hvor de 
største arealer af den oprindelige prærie er tilbage.

Sandercock og hans team begyndte deres under-
søgelse i 2006 med tre målestationer, der var blevet 
udvalgt til opsætning af vindmøller: et sted i Smoky 
Hills i det nordlige centrale Kansas, et sted i den nord-
lige del af Flint Hills i det nordøstlige Kansas og et sted 
i den sydlige del af Flint Hills i det sydlige Kansas. 

Præriehøner bliver ikke generet af vindmøller
Forskerne studerede fuglene i syv ynglesæsoner og 
indfangede næsten 1.000 høner og kokke fra par-
ringssteder, hvor hanerne samles og synger for at til-
trække hønerne. Hønerne parrer sig med hanerne og 
skjuler derefter deres reder i højt præriegræs. Hønen 
er alene om at udruge æggene. ➝Brett Sandercock

Smokey Hills Wind Farm.
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Præriehønens udbredelsesområde. World Poultry / jnl

Forskerne undersøgte mange forskellige ting 
omkring præriehønen og deres biologi: mønstre i 
valget af redens placering, reproduktive kompo-
nenter, såsom kuldstørrelse, tidspunktet for æglæg-
ningen, udklækningsprocenten og overlevelsesrater 
samt bestandens levedygtighed.

”Vi har ikke beviser for stærke effekter af vind-
møller på præriehønen eller deres reproduktion” 
siger Sandercock. ”Vi har nogle beviser for, at 
hønerne undgår møllerne, men i nærområdet synes 
det ikke at have en indvirkning på placering af reden 
eller redens overlevelse.”

Resultaterne er noget overraskende, især fordi 
lignende undersøgelser har vist, at olie- og gasudvin-
ding påvirker præriehønen, siger Sandercock. Med 
udviklingen af   vindenergi fik forskerne det uventede 
resultat, at hønernes overlevelsesrater er stigende, 
efter vindmøller blev opstillet, potentielt fordi vind-

møller kan holde rovdyr væk fra redepladserne. 
Hønernes dødelighed er højest i yngletiden, fordi 
hunnerne er mere fokuseret på at beskytte deres kyl-
linger end at undgå rovdyr, siger Sandercock.
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Kødproducenter udfordrer USA’s
oprindelsesmærkning
Otte organisationer, der repræsenterer de amerikanske og 
canadiske kød- og husdyrorganisationer, har lagt sag an ved 
retten i Washington DC for at blokere for gennemførelsen 
af en obligatorisk oprindelsesmærkning (country-of-origin 
labeling (COOL)), der blev besluttet af USDA i maj 2013.

I deres klage, forklarede kød- og husdyrorganisationerne, 
at reglerne bryder den amerikanske forfatning ved at tvinge 
oplysninger i form af en kostbar og detaljeret mærkning af 
kødprodukter, der ikke direkte fremmer regeringen interes-
ser. Desuden forklarede organisationerne, at reglerne fra maj 
2013 overskrider det forfatningsmæssige mandat, der ikke 
tillader den slags detaljerede og besværlige mærkningskrav, 
som de nye regler kræver, og at reglerne er vilkårlige og ufor-
udsigelige, fordi det pålægger enorme byrder på industrien, 
som får få eller ingen kompenserende fordele ud af det.

Sagsøgerne omfatter American Association of Meat 
Processors, American Meat Institute, Canadian Cattlemen’s 
Association, Canadian Pork Council, National Cattlemen’s 
Beef Association, National Pork Producers Council, North 
American Meat Association og Southwest Meat Association.

I klagen forklarer organisationerne, at de nye og komplek-
se COOL-mærkninger, der kræves for kød og fjerkræ solgt 
i detailhandelen, udgør en tvunget mærkning. Under den 
amerikanske forfatning, kan kommerciel mærkning kun tvin-
ges igennem, hvis det tjener væsentlige regeringsinteresser 
– f.eks. hvis tvunget mærkning sigter på at forhindre spred-
ning af en smitsom sygdom. Da disse COOL-mærkninger 
ikke giver nogen forbedringer for fødevaresikkerheden eller 
folkesundheden, men kun giver ekstra omkostninger, som 
forsigtigt vurderes til 192 mio. $ (ca. 1,1 mia. kr.) om året, 
kan regeringen ikke stille krav herom.

"Alle produktionsdyr og alt kød, der forarbejdes på føde-
ralt inspicerede virksomheder i USA og sælges i internt i 
USA, Canada og Mexico er underlagt de samme sikkerheds- 
og sundhedskrav, som foreskrevet af Federal Meat Inspection 
Act og Poultry Products Inspection Act" siger organisatio-
nerne. "Disse produkter er også sorteret efter kvalitet efter 
et system administreret af Agricultural Marketing Service 
(AMS) uden skelen til, hvor dyret er født eller opvokset. Kort 
sagt, oksekød er oksekød, uanset om studene eller kvierne 
blev født i Montana, Manitoba eller Mazatlan. Det samme 
gælder for svin, kyllinger og andre produktionsdyr. "

Organisationerne forklarer også i deres klage, at ud over 
at overtræde forfatningen, så overtræder den nye regel også 
Agriculture Marketing Act, fordi det overskrider bemyndi-
gelsen til USDA i 2008-Farm Bill. Mens Kongressen gik ind 
for COOL, tillader forfatningen ikke etiketter, der i detaljer 
oplyser, hvor dyrene er født, opdrættet og slagtet - men det 
er, hvad USDA nu stiller krav om.

Organisationerne siger også, at COOL-reglerne er vilkår-
lige og uforudsigelige. Reglerne vil grundlæggende ændre 
kødindustrien og udpege vindere og tabere på markedet, hvor 

ingen får nogen fordele - og til stor skade for mange kødvirk-
somheder, især dem der er placeret langs USA-Mexico eller 
USA-Canada grænserne, for her er virksomheder afhængige 
af en stabil forsyning af slagtedyr, som kan have været født 
i et andet land. For eksempel vil nogle Texas-baserede 
virksomheder, der er afhængige af mexicansk-født, men 
amerikansk-opdrættet og -slagtet kvæg pådrage sig dramati-
ske omkostninger til at adskille de enkelte dyr, og det bringer 
virksomhederne lønsomhed i alvorlig fare. Virksomheder 
langs den amerikansk-canadiske grænse vil stå over for 
samme problemer. Og fordi detailhandlerne skal gennemføre 
de nye krav om mærkning, vil de også stå med tabsgivende 
byrder for at sikre, at kød fra dyr med flere oprindelseslande 
ikke bliver pakket sammen. USDA foreslog den nye regel i 
marts efter, at Verdenshandelsorganisationen (WTO) rege-
rede på en klage fra Canada og Mexico, som mente, at de 
eksisterende krav til mærkning med oprindelsesland ikke 
overholdt USA’s forpligtelserne i forhold til WTO. I et meget 
ulogisk træk lavede USDA kravene til COOL endnu mere 
komplekse og diskriminerende mod udenlandsk kød og pro-
duktionsdyr, og Canada og Mexico har allerede gjort klart, at 
den nye regel ikke mindsker den bekymring, der lå til grund 
for deres oprindelige klage.

Detailhandelens organisationer har beregnet, at udgifterne 
til adskillelse, sporing og mærkning af kødet efter disse kom-
plekse nye regler vil tvinge dem til at afvise kød, der kom-
mer fra Canada eller Mexico, og kun omsætte kød mærket 
med "Født, opdrættet og slagtet i USA”. Konkret konstaterer 
klagen, at nye etiketter bliver nødt til at være større, og 
mange handlende bliver nødt til at skaffe sig nye vægte og 
etiketteringsmaskiner til at håndtere den komplekse sortering 
af pakker til hver mulig etiket. Canadiske kvæg- og svine-
producenter har ifølge klagen gjort det klart, at de bliver nødt 
til at acceptere store rabatter at opveje for de efterfølgende 
produktionsomkostninger, som forarbejdningsvirksomheder 
og detailhandlere står overfor.

"Sortering og sporing af produktionsdyr og mærkning ad 
kød med de forskellige ’ruter’, som dyrene kan tage på vej 
til markedet, er unødigt kompliceret uden nogen målbare for-
dele" siger AMI Senior Vice President for Regulatory Affairs 
og General Counsel Mark Dopp. "På sko, for eksempel, kan 
man sige 'Made in USA'. De siger ikke 'Læder fra kvæg født 
i Canada, slagtet i USA, garvet i Sydkorea og behandlet i 
USA, men det er den slags mærkning, vi nu bliver tvunget 
til at anvende."

"Kongressen vedtog oprindelsesmærkning for kød og 
fjerkræ - ikke livstid mærkning" tilføjede Dopp. "En opdeling 
og sporing af dyr i henhold til de lande, hvor produktionen 
har fundet sted, og en mærkning med alle disse oplysninger 
er måske en bureaukrat papirfantasi, men den slags mærk-
ning vil kun forvirre forbrugerne, hæve priserne, og få nogle 
producenter af kød og fjerkræ til at stoppe produktionen. Alle 
taber på denne regel."
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