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Stigning i produktionen og forbruget af æg i Peru
Ægproduktionen i Peru er steget med 73 %, og for-
bruget pr indbygger er steget med 55,2 % i løbet af 
de sidste 10 år. På trods af disse positive tal, ligger 
forbruget under gennemsnittet for regionen, hvilket 
indikerer et stort potentiale for vækst.

Ifølge Marco Vinelli Ruiz, direktøen for 
Agricultural Business under Ministeriet for Landbrug 
og Kunstvanding (MINAGRI), har Peru øget ægpro-
duktionen fra 202.400 tons i 2004 til 349.800 tons 
sidste år, svarende til en vækst på 73 % på ti år.

Direktøren for Land Business ½bemærkes, at 
ifølge tal fra MINAGRI har der været en stigning i 
forbruget af æg fra 118stk. i 2004 til 184 stk. 2013, 
hvilket er en vækst på 55,2 % i det seneste årti.

Men sagde embedsmanden, på trods af den bety-
delige stigning i forbruget af æg, ligger peruvianerne 
stadig under det gennemsnitlige forbrug per indbyg-
ger for regionen. Mexico indtager førstepladsen med 
350 æg per person per år.

Endelig sagde Vinelli Ruiz, at æg af FAO anses 
som den mest nærende i naturen. Det er en komplet 
fødevare og en stor kilde til næringsstoffer. Æg har et 
højt proteinindhold, der i biologisk værdi ligger lige 
efter modermælk. Æg har også en ernæringsmæssig 
effektivitet på 93,7 %.
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Aviagen offentliggør nye ernæringsanbefalinger 
til slagtekyllinger 
Aviagen har udgivet nye ernæringsanbefalingerr til 
sine Arbor Acres, Indian River og Ross slagtekyl-
lingeafstamninger.

Den seneste opdatering indeholder ændringer på 
en række centrale områder og supplerer ernærings-
oplysningerne i de nyligt reviderede slagtekyllinge-
håndbøger.

Som et eksempel har de øvre og nedre vægtinter-
valler ændret sig betydeligt. Antallet af kategorier 
for levende målvægt for næringsstofanbefalinger er 
blevet øget for bedre at afspejle de forskellige pro-
duktmiks, som forekommer på det globale marked. 
Der er nu fem kategorier for målvægt, og de spænder 
fra <1,6 kg til 4,0 kg.

Andre vigtige ændringer omfatter modifikationer 
til aminosyre- og energiniveauer. Ændringer i anbe-
falede aminosyreniveauer er baseret på nyligt offent-
liggjorte og Aviagen egne interne forskningsresulta-
ter. Anbefalingen er en samlet stigning i specifikke 
aminosyrer i foderet for at afspejle forbedringer i 
slagtekyllingernes genetiske potentiale. Samtidig er 
energiniveauerne let reduceret i takt med en global 
nedadgående tendens, og det understøttes af en stærk 
produktivitetpå disse niveauer i Aviagens egen forsk-

ning. Og der er også ændringer i de anbefalede mine-
ral- og vitaminniveauer. Anbefalinger for calcium og 
fosfor er faldet betydeligt siden den seneste manual, 
fordi fremragende genetik har ført til betydelige 
forbedringer i skeletstyrken. Anbefalede niveauer af 
jern i spormineraltilskuddet er blevet reduceret for 
at undgå overtildeling, mens niveauet af biotin er 
blevet forhøjet på grundlag af positive respons i den 
biologiske ydeevne, hudkvalitet og immunstatus. 
Endelig har forbedringer i foderforbruget ført til en 
stigning i vitaminniveauerne for at sikre, at indtaget 
af vitaminer forbliver det samme, selvom foderind-
taget er lavere.

Alex Corzo, leder af Aviagen Global Nutrition 
Team sagde: "Det er vigtigt at bemærke, at disse 
anbefalede næringsstofspecifikationer er baseret på 
at opnå optimal biologisk ydeevne, sundhed og 
velfærd. Når det er sagt, erkender vi, at hver flok 
kan være forskellige på grund af placering, miljø og 
kvaliteten af tilgængeligt foder. Disse nye ernærings-
anbefalinger til slagtekyllinger tager et globalt udsyn 
men giver samtidig rådgivning, som kan tilpasses de 
lokale behov. Når de bruges sammen med vores slag-
tekyllingehåndbøger, bør disse specifikationer levere 
konstant høje produktivitet, som producenterne for-
vente fra enhvert Aviagen produkt. "

De nye specifikationer er nu tilgængelige for 
Arbor Acres, Indian River, Ross 308, Ross 708 og 
Ross PM3.
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Tysk fjerkræslagteri skifter til GMO-frit 
fjerkræfoder
Kyllingerne fra Wiesenhof, den største tyske fjerkræ-
slagterikoncern, vil fra 1. januar 2015 ikke længere 
have GMO-soja i deres foder.

Denne beslutning er et direkte resultat af pres fra 
toppen af de tyske supermarkeder. I slutningen af 
august var der bred enighed blandt supermarkederne 
om at kræve, at ZDG (Zentralverband der Deutschen 
Geflügelwirtschaft e.V.) skulle stoppe med at bruge 
GMO foder til både æg- og fjerkrækødproduktionen 
startende fra 1. januar 2015. De tyske supermarkeder 
har også tilkendegivet, at de vil kræve helt GMO-fri 
foder i alle sektorer, herunder mejeri, svinekød og 
oksekød som et næste skridt, der vil komme relativt 
snart.

I 2013 underskrev 12 supermarkeder fra hele 
Europa Brussels Soy Declaration om, at de vil have, 
at EU-forbrugerne og landmændene skal have et 
valg om at spise og bruge non-GMO-soja.
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Vellykket produktion af 
antibiotikafri slagtekyllinger
Af Dean Creasey, Cobb world technical support team, USA

Efterhånden som flere virksomheder over hele 
verden overvejer antibiotikafri (ABF) slagtekyl-
lingeproduktion, er det vigtigt at forstå alle de 
faktorer ved sådan et skridt, der kan påvirke 
de daglige aktiviteter og et godt resultat. Den 
driftsansvarlige forventer lignende omkostninger 
og ydeevne, men bør indse, at ABF produktion vil 
kræve ændringer i deres egne systemer. Ikke blot 
justeringer i foder- og opdrætsprogrammer.

Der findes en række anerkendte faktorer, der påvir-
ker produktiviteten i slagtekyllinger produceret uden 
antibiotika:

Management og opdræt skal være næsten perfekt 
for at minimere enhver forstyrrelse af kyllingerne. 
I huse, hvor man kun bruger en del af stalden i den 
første uge, kan dårlig fordeling af kyllingerne i hele 
huset eller foderstop gøre fuglene mere modtagelige 
overfor nekrotiserende enteritis. Forstyrrelser giver 
stress, der vil føre til tarmproblemer og/eller høj 
dødelighed tre til fem dage senere.

Lavere belægningsgrad kan ofte give forbedret 
produktivitet. I områder, hvor husene bliver rengjort 
efter hver flok, skal strøelsen ved udskiftning være 
tilstrækkeligt dyb til, at man kan styre fugten.

I områder, hvor strøelsen anvendes til flere flokke, 
bør der være et defineret program for antal af flokke 
mellem total udrensning, tomgangsperiode mellem 
flokke (mere end 14 dage), og kompostering eller 
strøelsesbehandling.

Programmer mod coccidiose og nekrotiserende 
enteritis skal overvåges konstant.

Vegetabilsk foder er at foretrække.
Rengøringsprogrammer til husets vandsystem er 

afgørende for at holde bakterier og biofilm ude af 
vandforsyningen.

Produktivitet
Alle disse faktorer gælder efter kyllingerne ankom-
mer til farmen. Branchen har brugt antibiotika på 
rugeriet for at kompensere for eventuelle mangler 
ved ægkvaliteten, rugeriprocessen eller transporten 
og leveringen. Dødeligheden efter 7 dage er et nyt-
tigt værktøj som mål for kvaliteten af udrugningen 
og opdrættet. Tidlig høj dødelighed er ofte korreleret 
til helbredsproblemer i flokken senere hen, samt til 
den samlede dødelighed og produktivitet.
Under overvejelsen af et ABF-program, skal man 
også medregne faktorer uden for slagtekyllingepro-
duktionen. Målet med både ABF og konventionelle 
produktion bør være at holde dødeligheden så lav 
som muligt. Typisk ligger niveauet på 0,90 - 1,0 % 
om ugen. ABF kyllinger er mere udfordrende med 
normale ugentlige dødeligheder på 1,20 - 1,40 %. 
Ved problematiske leverancer eller i enkelte huse 
vil dødeligheden ofte stige til 2,5 - 3,0 % eller mere, 
og derved hæve den ugentlige dødelighed til over 
normen på 1,0 %.
Så hvilke interne faktorer skal drøftes, når du står 
overfor at skulle producere ABF slagtekyllinger og 
stadig skal opfylde dine forretningsmæssige mål? 
Skal driftsomkostninger og kapitalomkostninger 
evalueres, og budgetterne potentielt øges?

Dean Creasey

Korrekt håndtering og transport er vigtig for at minimere stress 
for de daggamle kyllinger.

Næsten slagteklare amerikanske kyllinger.
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Driftsomkostninger
Ska produktionen være 100 % ABF eller kombine-
res med din nuværende konventionelle produktion? 
Forskellene mellem konventionelle og ABF produk-
tioner, foderprogrammer, rugeriprocesser og endda 
udbuddet af rugeægt kan gøre det nødvendigt at have 
en dedikeret person ansat til administration og logi-
stik. Skal dine farme udelukkende være ABF eller en 
del af et rotations program? 

Rotationsprogrammer er nødvendigvis meget 
mere komplicerede.

Vurder dit nuværende rugerikvalitetssikringspro-
gram og din bemanding. Kvalitetssikringsprogrammer 
og support skal identificere flokke med problemer og 
reducere hyppigheden heraf. Præcise og detalje-
rede optegnelser tillader rugeriets manager at justere 
udrugningstiden, vaccinationer, rengøring og desin-
fektionsprogrammer, vurderinger af æg-kvalitet og 
transport af kyllingerne.

Uddannelse i teknikken indenfor området er nøg-
len til gode resultater. Teknikerne vil ikke kun være 
nødt til at forstå kvalitetsproblemer, der påvirker 
daggamle kyllinger og kyllingernes sundhedsmøn-
stre, men de vil blive nødt til at være kompetente 
kommunikatorer til farmens ejer og driftsleder, så 
de kan producere i overensstemmelse ABF-aftalen.

Hvem vil på din bedrift være ansvarlig for at 
sikre, at dine processer, din auditering og dine opteg-
nelser opfylder kundeaftalerne?

Vil der være programmer for at dele omkostnin-
gerne til strøelse? Dette kunne være nødvendigt for 
at sikre den rigtige kvalitet og mængde, komposte-
ring, antallet af flokke eller forsuringsprogrammer, 
der bevist er gavnlige for produktiviteten hos ABF 
kyllinger.

Management af rugeægsproduktionen
Sammenlign alderen på forældredyrene med stan-
darderne. Æg fra unge flokke har en tendens til at 
være mere af en udfordring i forhold til at opnå lav 
dødelighed ved 7 dage (figur 1). Dette mønster er 
ofte mere udtalt ved ABF produktion på grund af æg- 
og kyllingestørrelsen og den simple kendsgerning, 
at udklækningsprocessen og temperaturkontrollen 
er mere stressende i æg fra unge forældredyrshøner.

Mens rugeæg fra en ung flok normalt er en del 
af produktionen, er spørgsmålet, om de kun kan 
anvendes i konventionelle produktioner eller også 
til et hold ABF? At få rugeægsproducenterne til at 
holde et minimum på 50 eller 48 gram pr. rugeæg vil 
være vigtigere.

Æg fra ældre forældredyr eller rugeæg, der er ind-
samlet uden for reden, øger risikoen for bakterielle 
infektioner. Hold af flokke i over 65 uger i perioder 
med knaphed på rugeæg vil også have en mere 
negativ indvirkning på ABF dødeligheden. Faktorer 
som hygiejne i rederne samt praksis og udstyr til 

indsamling af æg vil kræve mere opmærksomhed 
i forhold til bakteriel kontrol på rugeægsbedriften. 
Mikrorevner fra redekonstruktionen eller automati-
serede indsamlingssystemer bør tages op til evalue-
ring, da disse æg kan blive smadret i rugemaskinerne 
og øge den bakterielle belastning.

Hold rugeriet rent
Hold rugeriet så rent som muligt med rutinemæssig 
rengøring og desinfektion. Medtag alle områder, 
hvor kyllinger er udsat: klækkere, gangarealer, sor-
terings- og venterum. Brug godkendt desinfektion i 
det øjeblik kyllingerne begynder at pippe på grund 
af den bakterielle opblomstring under klæknings-
processen.

Korrekte vasketemperaturer til rensning af kyl-
lingekasser og udklækningsbakker er vigtigt. Vurder 
ægkvaliteten og giv feedback til rugeægsproducen-
terne med henvisning til standarden. Opbevaring af 
æg har en negativ indvirkning på kyllingedødelig-
heden, når oplagringstiden nærmer sig 12 - 14 dage.

God vedligeholdelse af temperatur- og ventilati-
onsudstyr er kritisk. Veludstyrede reservedelslagre 
og hurtig respons på funktionsfejl vil reducere pro-
blematiske indsætninger.

Tidlig stress kan opstå på grund af temperatur- 
og ventilationsforhold designet til folk i stedet for 
kyllinger. Den nuværende praksis i sorterings og 
venterum kan forårsage termisk stress i kyllingerne. 
Overophedning i klækningsprocessen vil altid resul-
tere i kyllinger med højere dødelighed og dårlig 
tidlig tilvækst.

I kombination med et konventionelt program 
kan ABF kyllinger så håndteres først på dagen, når 
rugeriet er mest rent? Der vil være behov for bedre 
teknologi og edb-kontrol på mange ældre rugerier.

Transport
Transport kan stresse enhver kylling uanset foræl-
dredyrenes alder eller perfekte rugeristandarder. 
Transport af kyllingerne indebærer betydelige kapi-
tal og driftsudgifter for en afdeling med kun to 
eller tre køretøjer og chauffører. Vær sikker på at 

Figur 1: Forældredyrenes alder i uger og effekten på kyllinger-
nes dødelighed efter 7 dage.
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dette udstyr kan ventilere og temperaturregulere i 
alle regioner, der kan have yderst variable forhold. 
ABF producenter vil kræve bedre vedligeholdelse 
af bilerne. Vær forberedt på at overvåge temperatur- 
og kuldioxidniveauer mere detaljeret. Fordel flere 
sensorer i lastbilen for at overvåge situationen ved 
større sendinger. 

Afstand til farmene og transporttiden bør over-
vejes, når det besluttes, hvor mange kyllinger, der 
læsses. Sørg for, at alle kasser er jævnt fordelt, før 
du stabler kyllingekasserne. Udnyt al tilgængelige 
gulvplads for at opnå bedre luftgennemstrømning. 
Bestem en øvre grænse for antallet af kyllinger, og 
meddel dette til din planlægnings-, logistik- og ruge-
riansvarlige. Overvej om kasser med et nyt design 
eller færre kyllinger pr. kasse kan reducere stress for 
ABF kyllingerne.

Minimer påvirkning
Målet med ABF er ikke et sterilt produkt eller pro-
duktionsmiljø. Det bør være at minimere stress og 
bakterielle udfordringer, der kan have indflydelse 

på sygdomme, produktivitet og dødelighed. Succes 
eller fiasko i en ABF produktion ikke vil være 
afhængig af en enkelt proces, ligesom ingen enkelt-
stående faktor kan være årsagen. Du bliver nødt til 
at forstå de udfordringer, som forekommer allerede 
i planlægningen og udformning af logistikken i din 
slagtekyllingeoperation.

Artiklen er publiceret i World Poultry, volume 30, 
no. 7, 2014 og på WorldPoultry.com den 27. oktober 
2014:
http://www.worldpoultry.net/Broilers/
Health/2014/10/Successful-
antibiotic-free-broiler-
production-1571413W/ 

Oversat af Mikkeline Sofie 
Thomsen,
Landbrug & Fødevarer 

Mikkeline Sofie 
Thomsen

Den spansk ægbranche lancerer kampagne
for at oplyse forbrugerne
Inprovo, den spanske brancheorganisation for æg og 
ægprodukter, har lanceret kampagnen "El huevo, de 
etiqueta" (Galla æg), for at forklare den europæiske 
model for ægproduktion og mærkning af.

Med et budget på 1,1 mio. € (ca. 8,2 mio. kr.) 
over to år, medfinansieret af EU og detspamske land-
brugsministerium. 

M. Fernando Burgaz, generaldirektør for 
Fødevarer; M. Francisco Fonseca, leder af 
EU-Kommissionens repræsentation i Spanien; M. 
Medin de Vega, formand for Inprovo og Maria Mar 
Fernández, direktør for Inprovo, forklarer de vigtig-
ste mål for kampagnen.

Ifølge den seneste meningsundersøgelse om æg, 
foretaget af Inprovo, kan kun 2 % af de spanske for-
brugere af æg læse og identificere koden stemplet på 
æggeskallen korrekt. De fleste respondenter kendte 
ikke froskellene på de forskellige ægproduktions-
systemer. Derfor har Inprovo lanceret kampagnen 
"El huevo, de etiqueta", for at forklare om ægpro-
duktionen i EU, betydningen af koden stemplet på 
skallen og mærkning, alt sammen noget, der giver 
forbrugerens garanti for æg af top kvalitet.

Mange fagfolk er involveret i ægget vej fra gården 
til forbrugerens tallerken: producenter, dyrlæger, 
ernæringseksperter, kvaliteten og sorteringen perso-
nale, pakkerier, transportører ... Alle vil være tals-
mænd for kampagnen "El huevo, de etiqueta" . De 

vil deltage i møder over hele Spanien for at forklare 
om deres arbejde på gårdene og pakkerierne og om 
den europæiske model for ægproduktion.

Kampagnen vil vise forbrugerne, hvordan man 
forstår koden, der er stemplet på skallen og oplysnin-
gerne i mærkningen. Begge er en del af ægget spor-
barhed, et redskab for producenter og myndigheder 
til at kontrollere fødevaresikkerheden. De hjælper 
forbrugerne til at vælge ægget, der opfylder deres 
præferencer. I løbet af de næste to år vil kampagnen 
"El huevo, de etiqueta" opretholde en konstant dia-
log med forbrugerne gennem de sociale medier og 
en hjemmeside.

"For Inprovo er denne kampagne en øvelse i 
gennemsigtighed og ansvarlighed" siger formanden 
Medin de Vega. "Producenterne stræber efter at gøre 
deres arbejde, og vi ønsker, at forbrugerne skal vide 
det. Det er derfor vi har klædt vores æg det bedste 
"mærke", som et tegn på kvalitet og excellence" 
tilføjer de Vega.

Denne kampagne er en enestående mulighed for 
at konsolidere billedet af ægget, der produceres i 
EU, som sikre fødevarer og "at styrke tilliden til 
de europæiske producenter, som har tilpasset deres 
produktionsfaciliteter og processer til det krævende 
europæiske marked.
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Fjerkræernæring i fremtiden:
Hvordan fodrer vi vores kyllinger 
mere bæredygtigt?
Af Jackie Linden, Senior Editor, The Poultry Site

Temaet for en nylig konference i Storbritannien 
var at finde løsninger på udfordringen med at pro-
ducere fjerkræ mere bæredygtigt. Konferencen 
udforskede alle aspekter af bæredygtighed: øko-
nomi, miljø og etik. Foder tegner sig for en stor 
andel af de samlede omkostninger og miljøpå-
virkninger i fjerkræproduktionen, og dette dan-
nede fokus for en nøgledebat, rapporterer Jackie 
Linden.

Den forventede befolkningstilvækst, højere leve-
standard i udviklingslandene og prognosen for øget 
forbrug af animalske proteiner vil udfordre landbru-
get endnu mere i de kommende år og kræver, at der 
produceres dobbelt så meget mad med halvdelen af 
ressourcerne.

Håndteringen af disse til tider modsætnings-
fyldte udfordringer var centrum for møderne om 
fremtidens fodring på den 31. Poultry Science 
Symposium, arrangeret af den britiske gren af 
World Poultry Science Association (WPSA) under 
temaet ’Bæredygtig fjerkræproduktion i Europa’. 
Konferencen blev afholdt i den engelske by Chester 
i september 2014.

Fremtidig foderstofforsyning og brug af 
biprodukter i fjerkræfoder
Ikke blot vil fjerkræsektoren 
blive udfordret til at spille en 
rolle i forhold til at øge føde-
vareproduktionen ved bruge af 
mindre ressourcer, den vil også 
blive udfordret af at skulle opfyl-
de kravene fra forbrugerne og 
samfundet generelt, sagde Piet 
van der Aar, forskningskoordi-
nator ved Schothorst Feed Research i Holland.

Forbrugerbekymringer omfatter dyrevelfærd, 
brug af antibiotika, biosikkerhed, miljøkonsekven-
ser, forholdet mellem pris og kvalitet, produktdiver-
sificering, fødevaresikkerhed og forbrugeradfærd. 
Alle disse krav vil påvirke produktionssystemerne, 
fodersammensætningen og dermed typen af foder, 
der vil blive anvendt.

Van der Aar illustrerede de eventuelle konflikter 

med eksemplet fra den hollandske detailhandelsfor-
ening, CBL, der har offentliggjort deres forventning 
om, at landets slagtekyllingebranche i fremtiden 
skal producere 2,2 kilos kyllinger på 56 dage under 
betingelser med 16 timers lys og 8 timers mørke. 
Både ammoniakfordampning og dødelighed bør 
reduceres, sidstnævnte til 1,3 % fra de nuværende 
3,5 % i gennemsnit.

Van der Aar sagde: ”Men dette vil øge behovet for 
foder med 25 %, hvilket kræver ekstra 120.000 hek-
tar land for at producere det samme antal kyllinger i 
Holland. Dette ville have en stor effekt på drivhus-
gasudledningen, og den ekstra jord vil sandsynligvis 
være i Sydamerika, hvilket måske ikke er populært 
hos forbrugerne.

Han sagde, at en løsning kunne være at øge bru-
gen af biprodukter i fjerkræfoder. Det vil medføre en 
sænkning af næringsstoftætheden i foderblandinger-
ne, men kyllingerne er i stand til at udnytte nærings-
stofferne effektivt, så længe kråsen er udviklet.

Van der Aar sagde, at hvis vi først ser på pro-
teinkilder, så er EU kun 33 % selvforsynende med 
foderproteiner, og altså stærkt afhængig af import af 
sojaskrå, samt solsikke- og rapskager.

Han viste, at hvede faktisk producerer næsten 
lige så meget protein per hektar som sojabønner. 
Bælgfrugter, såsom ærter og bønner, producerer 
lidt mere protein, men selvom vi kunne producere 
mere er disse, er de mere tilbøjelige til at indgå i 

Jackie Linden

Piet van der Aar
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foder til svin end fjerkræ på grund af deres lavere 
fordøjelighed.

Nogle alternative proteinkilder, såsom insek-
ter, alger, tang og gærproteinkoncentrater synes at 
udgøre et potentiale grundet den ernæringsmæs-
sige sammensætning og/eller proteinudbyttet, men 
de har ikke altid en reduceret miljøpåvirkning. For 
ingredienser med højt fugtindhold, såsom tang, kan 
tørreprocessen øge mængden af CO2- belastningen 
til niveauer over de traditionelle foderingredienser.

Enhver ny proteinkilde til fjerkræfoder skal have 
ensartet næringsstofsammensætning, en lille miljø-
påvirkning, en lav pris per enhed af vigtige nærings-
stoffer og være fri for både fødevaresikkerhedsrisici 
og antiernæringsmæssige faktorer, og van der Aar 
viste, at dette vil være en udfordring. Desuden vil 
energi/protein-forholdet være vigtigt, sagde han.

Han forudser en markedsdiversificering til tre 
forskellige segmenter i fremtiden:
Det aktuelle produktionssystem med højt udbytte og 
lave omkostninger fortsætter i store dele af verden, 
baseret på letfordøjelige foderingredienser.

Et anden segment vil blive baseret på fiberrige 
ingredienser i mindre næringsrigt foder, der fører til 
langsommere vækst.

For det tredje vil der sandsynligvis være et lille 
segment - begrænset til EU og andre udviklede 
lande – hvor der sammensættes til den regionale 
smag, baseret på lokal dyrkede og eventuelt økolo-
gisk foder.

I alle tre sektorer forudser van der Aar, at foderet 
bliver mindre næringsstoftæt, hvilket giver mulig-
hed for inkorporering af flere bi-produkter og alter-
native proteiner. Blandt disse alternativer ser han det 
største potentiale i alge- og insektproteiner.

Oprenset proteinkoncentrat vil sandsynligvis 
være for dyrt til at indgå i andre typer foder end 
startfoder, sagde han.

Van der Aar konkluderede, at i de kommende år, 
vil de fleste fodertyper til fjerkræ stadig være nødt 
til at være letfordøjelige. Takket være innovation i 
produktion af enzymer (som forbedrer fordøjelighe-
den af alternative foderingredienser) og øget tilskud 
af aminosyrer, vil foderet kunne sammensættes med 
både en mindre miljøpåvirkning og ved hjælp af 
ingredienser, der konkurrerer mindre med humane 
fødevarer om ressourcerne.

Hvordan overvindes de begrænsende faktorer for 
foderforbruget i slagtekyllinger
Hvad mener vi med ernærings-
mæssig effektivitet, og hvordan 
adskiller det sig fra traditionel 
fodereffektivitet?

Brett Roosendaal, ernærings-
ekspert hos Rainbow Farms 
(Pty) Ltd i Sydafrika, oplyste, at 
foderforbruget længe har været 
defineret som den mængde, der 
er påkrævet for at producere et kilo slagtekylling 
målt i levende vægt. Denne definition er imidlertid 
blevet udfordret med hensyn til dens anvendelighed; 
Det er en generel betegnelse, og den påvirkes af 
mange faktorer.

Mere specifikke og meningsfulde måleenheder 
for effektiviteten af energi- og næringsstofudnyttelse 
af de vigtigste og mest omkostningstunge elementer 
i fjerkræfoder er nødvendigt, sagde han.

Han sagde, at udgangspunktet for foderspeci-
fikationen skal være foderoptagelse,  da den er 

Brett Roosendaal
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direkte korreleret med væksten og styres af det før-
ste begrænsende næringsstof, selvom den ønskede 
foderoptagelse som regel ikke nås i en kommerciel 
slagtekyllingeproduktion af forskellige årsager.

Ved hjælp af verificeret forskning, viste han slag-
tekyllingers ernæringsmæssige reaktion på protein, 
lysin, energi, stivelse og fibre.

Det store bidrag af energi til de samlede foder og 
produktionsomkostninger kræver, at vores fokus er 
på at forbedre energiudnyttelsen, sagde han.

Han viste, hvordan de systemer, der anvendes 
til evaluering af foder i form af energi, protein og 
mineraler, i høj grad kan bidrage til bæredygtighed.

At foderstruktur også kan være vigtig for at 
bestemme effektiviteten, viste Roosendaal ved 
effekten af partikelstørrelse. I Europa er fodring med 
helt korn til slagtekyllinger udbredt, men det bruges 
sjældent andre steder. Foderets partikelstørrelse kan 
påvirkes af mange faktorer.

Dårlig pillekvalitet kan øge mængden af afba-
lanceret protein, der kræves for at opnå den samme 
respons, mens du ved brug af piller af god kvalitet 
i stedet for melfoder kan opnå en forskel på 10 % i 
vækstraten og 4-5 point i foderudnyttelse.

Roosendaal havde undersøgt optimeringen af 
mikrofloraen i kyllingers mave-tarmkanal, hvilket 
kan have en stor virkning på den ernæringsmæssige 
effektivitet i værten.

Effekten af de millioner af mikroorganismer, der 
findes i kyllingers mave-tarmkanal, varierer; nogle 
konkurrerer med kyllingen om næringsstoffer, og de 
har forskellig effekt på immunforsvaret.

Til slut fortalte Rosendaal om fodertilsætnings-
stoffernes rolle, og han viste, hvordan en superdose-
ring af fytase kan øge vægten og få foderforbruget til 
at falde. Der er rigtig mange fodertilsætningsstoffer, 
og Roosendaal understregede behovet for at evalu-
ere dem præcist.

I sin præsentation viste han, at ernæringsmæssig 
effektivitet kan bestemmes ved at forbedre andelen 
af næringsstoffer, der omdannes til muskelvæv, så 
kyllingerne yder så tæt på deres genetiske potentiale 
som muligt.

De samme faktorer, som påvirker den ernærings-
mæssige effektivitet, har også indflydelse på det 
økonomiske resultat; for eksempel foderomkost-
ninger pr. kilo levende vægt eller pr kg æg, eller 
måske på kilo kød pr kvadratmeter, beregninger, der 
allerede er almindelige i branchen.

Roosendaal sagde, at branchen snart rutinemæs-
sigt kan bruge bæredygtighedstiltag som reduktion 
af kvælstof og fosfor udskillelse pr. kylling og CO2-
ækvivalenter pr kilo kød. 

Artiklen er publiceret i 
ThePoultrySite Digital #44. 
november 2014:

Oversat af 
Mikkeline Sofie Thomsen,
Landbrug & Fødevarer Mikkeline Sofie 

Thomsen

Britiske forbrugere kan følge bekæmpelsen af 
campylobacter online
Den britiske Joint Working Group on Campylobacter 
(JWG) har lanceret en hjemmeside (www.campylo-
bacter.org.uk/), som gør det muligt for forbrugerne 
at følge fremskridtene i bekæmpelsen af bakterien.
Under den nye formand Richard Macdonald, tidlige-
re generaldirektør i National Farmers Union (NFU), 
har JWG erklæret sin vilje til at øge kendskabet til og 
gennemsigtigheden af arbejdet i gruppen, og deres 
fremskridt med at bekæmpe campylobacter.

På hjemmesiden kan man se konturerne af dette 
arbejde og branchens tiltag for at finde en løsning 
på det globale problem med den naturligt forekom-
mende og komplicerede bakterie. En analyse af disse 
tiltag er blevet tilvejebragt sammen med en vurde-
ring af, om de kan udgøre en del af de mange tiltag, 
der kan løse problemerne på lang sigt.

Hjemmesiden giver også rådgivning til forbruger-
ne om, hvordan man håndtere bakterien derhjemme. 

Ligesom alle andre bakterier bliver campylobacter 
dræbt af opvarmning, og god køkkenhygiejne bør 
altid følges ved håndtering af enhver form for kød.

"Campylobacter hjemmesiden er et vigtigt skridt 
fremad i vores fortsatte bestræbelser på at berolige 
forbrugerne, vi arbejder hårdt på at bekæmpe cam-
pylobacter" siger Macdonald.

"Den britiske slagtefjerkræbranche, har FSA, 
DEFRA, NFU og detailhandlere har arbejdet sam-
men siden 2009 om at forstå dette globale spørgsmål, 
og identificere de midler til at bekæmpe det. Denne 
hjemmeside er en central ressource for alle, der 
ønsker at vide mere om gruppens arbejde eller holde 
sig opdateret om udviklingen."

"Forbrugerne bør være sikre på, at den fælles 
arbejdsgruppe fortsat er overbevist om at finde den 
rette blanding af tiltag og teknologier til at løse pro-
blemerne med campylobacter en gang for alle."

World Poultry / jnl
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Stigende produktion af sojabønner
giver forventning om lavere foderpriser
Af Silas Berthou, Landbrug & Fødevarer 

De globale priser for oliefrø er under pres. Det er 
prognoser om et større globalt udbud i høståret 
2014/15, der sender priserne nedad. Oliefrø laves 
både til vegetabilske olier og foderkager, som anven-
des i foderblandingerne, som danske landmænd 
giver til deres husdyr. Markedssituationen for oliefrø 
er derfor særdeles gunstig for de danske husdyrpro-
ducenter.

Den globale høst af oliefrø ventes at sætte rekord, 
igen 
Høsten af oliefrø på verdensplan, ventes i 2014/15 
at blive historisk stor, ifølge FAO. Med en stigning 
på 5 % i forhold til sidste års rekordhøst, forudsi-
ges den globale produktion af oliefrø at blive 535 
mio. tons. Den ventede stigning kan forklares med 
markant vækst i den globale produktion af sojabøn-
ner, hvilket primært kan henføres til, at der i USA 
forudsiges en rekordhøst af afgrøden. Derudover 
tyder det på, at det tilplantede areal med sojabønner 
i Sydamerika vil stige, på grund af udviklingen i den 
relative pris mellem sojabønner og majs, der gør det 
mere profitabelt for de sydamerikanske farmere at 
dyrke sojabønner fremfor majs.

Sojabønner er vigtigste proteinkilde 
i foderblandinger 
Fra oliefrø produceres både oliekager, som anvendes 
til husdyrfoder, og vegetabilsk olie. En stor produk-
tion af sojabønner vil dermed medføre en forøgelse 
af det globale udbud af oliekager og vegetabilsk olie, 

hvilket vil have en nedadgående effekt på priserne 
på husdyrfoder det næste års tid. Den største del af 
den globale produktion af oliefrø består af sojabøn-
ner, og ifølge det tyske Oil World forventes afgrøden 
at udgøre 60 % af den totale produktion i verden i 
2014/15. Det næstmest produceret oliefrø i verden 
er rapsfrø, der ventes at udgøre 13 % af den totale 
oliefrøproduktion i verden i 2014/15.

Forholdet mellem de globale lagerbeholdninger, 
og det globale forbrug, er en vigtig indikator for 
prisudviklingen indenfor de internationale afgrø-
demarkeder. Ud over en nedadgående effekt på 
de internationale priser, har det også en naturlig 
dæmpende effekt på prisfluktuationer. På figur 2 
ses en prognose for forholdet, lavet af Oil World. 
Prognosen forudsiger en markant stigning i høståret 
2014/15. 

Stor produktion af sojabønner giver lav foderpris 
Den vigtigste oliefrø-afgrøde, for foderblandinger 
til danske husdyrproducenter, er sojabønner. Rundt 
regnet kan 20-30 % af prisen på foderblandinger til 
husdyr tilskrives prisen på sojabønner. Derfor er der 
god grund til, at de danske producenter af husdyr 
glæder sig over prognoserne for den globale mar-
kedssituation for oliefrø, lige nu og det næste års tid. 
Ifølge en prisprognose fra Oil World, i september 
2014, vil den gennemsnitlige pris i høståret 2014/15 
for sojabønner falde med 17 % i forhold til høståret 
2013/14.

Silas Berthou

Figur 1: FAO’s prisindeks for oliefrø falder pga. stort udbud Figur 2: Forholdet mellem globale lagre og forbrug stiger, mens 
prisen aftager
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Globale Fjerkrætrends 2014: Støt stigning i 
produktionen af kyllingekød i Afrika og Oceanien
Industrianalytiker Terry 
Evans rapporterer, at produk-
tionen af kyllingekød i Afrika 
og Oceanien er steget med 
mere end fire procent om året 
mellem 2000 og 2012, der er 
det seneste år, som der er tro-
værdige tal for.
 
Afrika forventes at producere seks millioner tons 
kyllingekød 
Afrika tegner sig i øjeblikket for næsten 16 % af 
verdens befolkning, men kun 5 % af den globale 
produktion af kyllingekød.

I perioden 2000 til 2012 steg produktion af kyl-
lingekød i Afrika sig med næsten 2 mio. tons, hvilket 
giver en gennemsnitlig årlig vækstrate på ca. 4,4 %. 
Dette var lidt hurtigere end verdensproduktionen, 
der endte på lidt under 4 %. Derfor er Afrikas andel 
af den globale produktion steget fra 4,7 til lidt under 
5 % (tabel 1).

Væksten i produktionen er aftagende og fremti-
dige estimater peger på en årlig stigning i løbet af 
de næste ti år på mindre end 2,5 % i takt med, at 
produktionen af fjerkrækød udvides fra omkring 
109 mio. tons i 2014 til 134,5 mio. tons i 2023. 
Da kyllingekød udgør ca. 88 % af produktionen af 
fjerkrækød, forventes det, at produktionen af kyllin-
gekød vil stige fra omkring 95-96 mio. tons i år til 
mere end 118 mio. tons i 2023, hvoraf Afrika kunne 
tegne sig for omkring 6 mio. tons.

Syv afrikanske lande producerer allerede mere 

end 100.000 tons om året, deres samlede produktion 
udgør ca. 3,64 mio. tons eller knap 79 % af den 
samlede regionale produktion. Ikke desto mindre 
bør de, der interesserer sig for udviklingen af denne 
region, også notere sig de andre lande, der har haft 
god vækst siden 2000; kun en håndfuld har lidt tilba-
gegang i produktionen (tabel 2). Næsten alle landene 
har dog konstateret en opbremsning i ekspansion i 
den sidste del af den betragtede periode. Dette har 
været særligt tydeligt hos de førende producerende 
nationer (figur 1). 

Produktionen af kyllingekød i den største produ-
cent, Sydafrika, blev udvidet med mere end 5 % om 
året fra 2000 til 2012, da den steg fra 819.000 tons 
til næsten 1,5 millioner tons.

Ifølge Marthinus Stander, formand for South 
African Poultry Association’s Broiler Organising 
Committee, har de seneste år været yderst vanske-
lige for slagtekyllingebranchen, som har været under 

Terry Evans

Tabel 1: Produktionen af kyllingekød i de forskellige regioner (mio. tons). Kilde FAO.

Figur 1: Udviklingen i produktionen af kyllingekød i de største 
kyllingeproducerende lande i Afrika (1.000 tons).
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pres fra stigende omkostninger, 
øget import og en skrantende 
indenlandsk efterspørgsel efter 
kyllingekød. Dette medførte, at 
en række veletablerede virksom-
heder måtte lukke og slukke i 
2013.

Antallet af slagtninger af 
slagtekyllinger faldt i 2013 med 
0,4 % fra til 947 mio. mod 951 mio. i 2012. 

Produktionen af kyllinge- og hønse, herunder 

subsistenslandbrug og udsatte forældredyr fra slag-
tekyllinge- og ægproduktionen var i 2013tæt på at 
nå de 1,7 mio. tons. Oven i dette modtog markedet 
cirka 355.000 tons frosne importerede slagtekyl-
linger, der skubber det samlede forbrug op på over 
2 mio. tons.

Der forventes ingen signifikant stigning i pro-
duktionen i Sydafrika i 2014, selv om en forbedring 
af det generelle finansielle miljø i de første seks 
måneder af året kan sætte skub i en svag stigning i 
produktionen i løbet af andet halvår. ➝

Marthinus Stander

Tabel 2: Produktionen af kyllingekød i Afrika (1.000 tons).



748

Produktion i Marokko faldt med 5 % til 556.000 
tons i 2012, efter at have haft en vækst på mere end 
8 % om året til 2011.

Kyllingebranchen i Nigeria rapporterede om en 
årlig vækst på 6 % frem til 2011, men ligesom 
mange andre lande både i og uden for denne region 
førte økonomisk pres til et fald i 2012. 

Prognoser frem til 2021 forventer dog, at produk-
tionen vil stige til omkring 400.000 tons om året.

Produktionen i Algeriet, Afrikas femtestørste kyl-
lingeproducent, er stabil og har ikke vist nogen 
væsentlige tegn på vækst siden 2003 (tabel 3).

Kyllingeproduktionen
i Oceanien føres an
af Australien og 
New Zealand
Produktion af kyllingekød i Oceanien udgjorde i 
2012 ca. 1,3 % af verdens samlede produktion på 
9237 mio. tons. Mellem 2000 og 2012 steg produk-
tionen med 4,4 % om året eller 68 % i alt fra 736.000 
tons til 1,24 mio. tons (tabel 4).

Det fremgår af tabel 4 og figur 2, at den samlede 
regionale produktion er næsten helt afhængig af 
udviklingen i Australien og i mindre grad i New 
Zealand; deres samlede produktion i 2012 på 1,21 

Figur 2: Udviklingen i produktionen af kyllingekød i Oceanien 
afspejler Australiens (1.000 tons).

Tabel 3: Landene i Afrika rangeret efter størrelsen af produktio-
nen af kyllingekød (1.000 tons).
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mio. ton udgør næsten 98 % af den samlede produk-
tion i Oceanien.

Selvom det er i en langt mindre målestok er det 
værd at bemærke, at produktionen i Fiji er fordoblet 
i denne periode til omkring 16.000 tons.

To store integrerede selskaber, Baida og Ingham 
Enterprises, producerer mere end 70 % af slagte-
kyllingerne i Australien, og de er ansvarlige for 
balancen på markedet, suppleret af en håndfuld mel-
lemstore privatejede selskaber, der hver producerer 
mellem 3 og 9 % af den nationale produktion.
Ifølge Australian Bureau of Statistics lå produktio-
nen i 2011/12 på 1,03 mio. ton fra ca. 565 mio. kyl-
linger, hvilket giver en gennemsnitlig vægt på 1,8 kg.

I 2010 vurderede Australian Chicken Meat 
Federation, at en kylling med levende vægt på 2 kg 
blev produceret på omkring 35 dage med et foderfor-
brug på 1,7:1. De tilsvarende tal for 2000 var på hhv. 
39 dage og 1,84:1.

Ifølge Australian Bureau of Agricultural Resource 
Economics and Sciences har kyllingebranchen udvi-
det med godt 4 % om året i det seneste årti, og står 
for 25 % af Australiens kødproduktion sammenlignet 
med 18 % for 10 år siden. Produktionen i 2012/13 
anslås til at være på 1,05 mio. tons.

En ekspansion på yderligere 3 % er planlagt for 
2013/14 til 1,08 mio. ton, og en tilsvarende stigning 
forventes i 2014/15 til 1,1 mio. tons. 

I 2018/19, forventes pro-
duktionen at nå de 1,25 mio. 
tons, og på det tidspunkt vil 
den udgøre 28 % af Australiens 
kødproduktion.

Kyllingeproduktionen i New 
Zealand bidrog også med en 
vækst på lidt over 4 % om året i 
perioden 2000 til 2012 idet pro-
duktion steg fra 105.000 tons til 
172.000 tons.

To virksomheder dominerer 
scenen: Tegel Poultry (Affinity 
Equity Partners) og Inghams 
New Zealand.

Artiklen er publiceret i 
ThePoultrySite Digital #44. 
november 2014.

Oversat af 
Mikkeline
Sofie 
Thomsen,
Landbrug 
& 
Fødevarer 

Tabel 4: Produktionen af kyllingekød i Oceanien (1.000 tons). Mikkeline Sofie Thomsen
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Nyt fjerkræinitiativ hjælper landarbejdere i Brasilien 
Brasilianske bedrifter kan gøres mere bæredyg-
tige ved at integrere fjerkræ- og kødkvægpro-
duktion, forklarer Murilo Quintiliano fra FAI do 
Brasil (Food Animal Initiative).

Mangel på kvalificeret arbejds-
kraft blev nævnt som den fjerde 
største bekymring hos landmænd 
i Brasilien, viser resultaterne af 
en ny undersøgelse.
Klimaændringernes påvirknin-
ger blev nævnt af 50 % af de 
adspurgte, lave producentpriser 
af 27 %, skadedyr og sygdomme 
af 21 % og problemer med arbejdskraft af lige under 
20 %.

Undersøgelsen ICAGRO (Índice de Confiança 
do Agronegócio) blev koordineret af Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) og 
Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) og 
opstillede en række variabler for at vurdere forvent-
ningerne fra landets landbrugssektor til deres frem-
tidige forretning og Brasiliens økonomiske miljø i 
almindelighed.

Acceptable vilkår i landdistrikterne
En af de største udfordringer i den brasilianske hus-
dyrproduktion i dag er at finde måder at opretholde i 
det mindste acceptable vilkår for mennesker i land-
distrikterne i denne tid med high-tech, klimastyring 
og strategisk ledelse.

Ifølge landets sidste officielle folketælling i 2010, 

bor kun 15,6 % af befolkningen stadig i landdistrik-
terne. I 1980’erne var det 32,3 % - mere end det 
dobbelte.

Denne situation påvirker direkte bæredygtighe-
den i den brasilianske agroindustri, primært pro-
duktionen af kødkvæg på grund af størrelsen og den 
store afhængighed af landarbejdere. Samspillet mel-
lem mennesker og dyr er en iboende forudsætning 
for dette produktionssystem, og det påvirker direkte 
kvaliteten og produktiviteten af systemet.

Brug for nye muligheder
Ved brug af direkte kontakt med producenter fra hele 
landet gennem kurser, uddannelse og rådgivning, har 
FAI do Brasil udviklet og raffineret alternativer og 
præsenteret dem for hele kæden, men primært for 
producenter. 

Hovedprincippet i dette arbejde er at matche 
behovet for økonomisk bæredygtighed, bevarelse af 
miljøet og respekt for etik i produktionen.

Udgangspunktet var at identificere den primære 
årsag til, at landarbejderne på kvægbrugene beslut-
ter sig for at forlade landet til fordel for byerne. Et 
stort flertal, 80 %, har taget beslutningen baseret på 
ønsker fra familiemedlemmer (kone og børn) for at 
få bedre vilkår for arbejde og uddannelse.

Med dette i tankerne har der været brug for udvik-
ling af en plan for integration af aktiviteter på de 
pågældende gårde og deres naboer for ikke kun at 
kunne tilbyde beskæftigelse for arbejdstagere, men 
også fora t skabe en rolle til hans kone i produktions-
systemet og nem adgang til skole for børnene. ➝

Murilo Quintiliano

FAI do Brasil beskæftiger sig især med produktionen af kødkvæg.
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Ægproduktion på en farm med kødkvæg
I hovedkontoret for FAI do Brasil er den vigtigste 
aktivitet kødkvæg, forklarer Quintiliano. 

På farmen identificerede man produktion af æg 
fra alternative systemer som en ’sekundær aktivi-
tet’, der giver mulighed for at tjene flere penge til 
landarbejdernes hustruer samt deres naboer, hvis 
mænd primært er beskæftiget i sukker- og alkohol-
sektorerne.

I dag, fortæller Quintiliano, er fire kvinder 
ansvarlige for pasningen af 12.000 høner og den 
daglige ægproduktion. Indtil den nye ægproduktion 
var blevet oprettet på gården, havde de ikke været i 
stand til at supplere familiens indkomst overhovedet. 
Nu har kvinderne været i stand til at bidrage med en 
stigning på op til 120 % i den samlede husstands-
indkomst. Ingen har forladt programmet på grund 
af manglende muligheder. For farmen som helhed 
har diversificering til ægproduktion givet fordelen 
ved et forbedret cash-flow. Med sit semi-intensive 
system er salg af kødkvæg koncentreret på bestemte 
tidspunkter af året, mens udgifterne er månedlige. 
Salget af æg giver et ugentligt cash-flow, som hjæl-
per i planlægningen af udgifterne.

Det er vigtigt at gøre sig omhyggelige overve-
jelser, før der indføres en ny produktion på farmen, 

understregede Quintiliano. Udover mulige fordele 
for familielivet, virksomheden eller jordbesidderne 
må man overveje:
• Lønninger i overensstemmelse med aktivitet og 

funktion.
• Bolig og/eller regelmæssig, sikker og pålidelig 

transport for arbejderne.
• En supplerende sundhedsplan.
• Bonus for ydelse og produktivitet.
• Respekt for arbejdsmarkedslovgivningen.

Bæredygtighed er flere ting
Hvis vi definerer bæredygtighed som ”det, der har 
evnen til at holde”, bør arbejdernes sundhed og vel-
befindende opfattes som sidestillet med de tekniske 
og økonomiske aspekter af at drive en virksomhed.
Alle bidrager væsentligt til en vellykket fortsat 
drift af virksomheder i landdistrikterne, sagde 
Quintiliano.

Artiklen er publiceret i 
ThePoultrySite Digital #44. 
november 2014.

Oversat af 
Mikkeline Sofie Thomsen, 
Landbrug & Fødevarer Mikkeline Sofie Thomsen

Kvinder udmærker sig ved pasningen af æglæggende høner. Ægproduktion på FAI farmen.
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Udslip af drivhusgasser fra 
animalsk produktion kan reduceres
Drivhusgasemissioner efter husdyrsektoren kunne 
skæres med så meget som 30 % gennem bredere 
anvendelse af eksisterende bedste praksis og tek-
nologier, ifølge en ny undersøgelse offentliggjort 
af FAO.

Rapporten ’Tackling climate change through 
livestock: A global assessment of emissions and 
mitigation opportunities’ er det mest omfattende skøn 
til dato af husdyrs bidrag til den globale opvarmning 
- samt sektorens potentiale til at hjælpe med at tackle 
problemet.

Alt i alt udgør drivhusgasemissioner, der kan 
henføres til husdyrproduktionen, op til 7,1 gigaton 
(GT) kuldioxidækvivalent (CO2 - ækvivalenter) om 
året - eller 14,5 % af alle menneske- skabte GHG 
emissioner.

De vigtigste kilder til emissionerne er: foder-
produktion og forarbejdning (45 % af det samlede 
udslip), udledninger af drivhusgasser under fordøjel-
sen hos køer (39 %), og gødningsomsætning (10 %). 
Resten kan henføres til behandling og transport af 
animalske produkter.

At nå frem til sit overslag har FAO foretaget en 
detaljeret analyse af drivhusgasemissioner på flere 

stadier af forskellige forsynings-
kæder for husdyrproduktionen, 
herunder produktion og transport 
af foder, energiforbrug på bedrif-
ten, emissioner fra dyrenes for-
døjelse og gødningsomsætning, 
samt transport efter slagtning, 
køling og emballering af animal-
ske produkter.

Ved at bore ned i, hvor og hvordan emissio-
nerne forekommer, afslører rapporten, at betydelige 
emissionsreduktioner er inden for rækkevidde hos 
husdyrproducenterne. Bredere anvendelse af eksiste-
rende bedste praksis og teknologier inden for fodring, 
sundhed og dyrehold samt gødningshåndtering - 
samt øget brug af aktuelt underudnyttede teknologier 
såsom biogasgeneratorer og energibesparende udstyr 
- kunne hjælpe den globale husdyrsektor til at reduce-
re udledningen af drivhusgasser med så meget som 30 
% ved at blive mere effektive og reducere energispild.

FAO konstaterer i rapporten, at der indenfor hus-
dyrproduktionssystemerne er der en stærk sammen-
hæng mellem effektiv ressourceudnyttelse og inten-
siteten af   drivhusgasemissionerne. Potentialet til at 
opnå reduktioner i emissionerne ligger i give alle 
husdyrproducenter muligheder for at skifte til den 
praksis, som allerede bliver brugt af de mest effektive 
producenter.

”Disse nye resultater viser, at potentialet til at 
forbedre sektorens miljøpræstationer er signifikant 
- og at realisere dette potentiale er faktisk muligt” 
siger Ren Wang, FAO assisterende generaldirektør 
for landbrug og forbrugerbeskyttelse. ”Disse effek-
tivitetsgevinster kan opnås ved at forbedre praksis 
og kræver ikke ændring af produktionssystemerne. 
Men vi har brug for politisk vilje, bedre politikker og 
vigtigst, fælles aktion.”

Og når verdens efterspørgsel efter animalske pro-
dukter fortsætter med at vokse kraftigt i næsten alle 
udviklingslande, tilføjede han: ”Det er det bydende 
nødvendigt, at sektoren nu begynder at arbejde på at 
opnå disse reduktioner for at hjælpe med til at opveje 
stigningerne i de samlede emissioner, som den fremti-
dige vækst i husdyrproduktionen vil medføre.”

Rapporten ’Tackling climate change through livestock: 
A global assessment of emissions and mitigation 
opportunities’ på 139 sider kan fås ved henvendelse 
til sekretariatet.

jnl

Ren Wang
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Besøg i Kina
I forbindelse med fødevareminister Dan Jørgensens 
besøg i Sydkorea og Kina i november deltog jeg i 
erhvervsdelegationen under Kinabesøget, og udover 
møderne med kinesiske embedsmænd, interesseor-
ganisationer og virksomheder samt besøget på FHC 
2014 fødevaremessen i Shanghai, som fødevaremi-
nisteren sammen med flere andre landes ministre var 
med til at åbne, og hvor han besøgte Danpo stand, fik 
vi også mulighed for at besøge et par højkvalitets-
supermarkeder i henholdsvis Shanghai og Beijing.

Udbuddet i supermarkeder
I Kina kan fødevarerne opdeles i fire kategorier: 
• Økologisk
• Green food
• Ikke forurenet
• Andet
De to supermarkeder, vi besøgte, førte kun varer af 
de to første kategorier, og priserne lå på et meget 
højt niveau. 

Det kan ofte være svært at sammenligne udbud-
det i supermarkeder på tværs af verdensdele, fordi 
forbrugsmønstrene er forskellige, men i disse to 
supermarkeder havde de franske rødvine til priser op 
til 99.000 kr. pr flaske, og jeg har ikke set noget til-
svarende i et dansk supermarked, men måske færdes 
jeg ikke de rette steder.

I Kina er der en kraftigt voksende middelklasse, 
og de er villige til at betale 3-500 kr. mere om ugen 
for deres basale fødevarer for at få en bedre kvalitet, 
og det er der bestemt mulighed for i disse supermar-
keder.

Udbuddet af fjerkræprodukter
Udbuddet af æg og fjerkrækødprodukter var stort og 
varieret, og der var mange brands indenfor frosne 
parterede kyllinger.
Ferske kyllingeparteringer blev solgt side om side 
med små hele kyllinger.

Ferske kyllingevinger blev solgt efter vægt i pak-
ker med 6 eller 8 stykker i hver, og prisen lå på ca. 
78 kr./kg, mens 2 brystfileter blev solgt til ca. 49,60 
kr./kg og en bagkvart til 57,80 kr./kg.

Ferske hele kyllinger med hoved og en anslået 
vægt på 5-600 g blev solgt for ca. 158 kr. hvis den 
havde gult skind og ca. 128 kr., hvis den havde sort 
skind.

Poser med frosne parteringer med mellem 500-
1000 g i mange forskellige brands blev solgt for ca. 
60-80 kr.

En hel frossen and blev solgt for ca. 62 kr., men 
de var ikke så store.

8 brunskallede æg blev solgt for ca. 96 kr, mens 
8 grønskallede æg blev solgt for ca. 115 kr. Til sam-
menligning blev 6 pillede hårdkogte æg solgt for ca. 
21 kr.

Afslutning
For danske kyllingeprodukter og æg er det kinesiske 
marked bestem interessant, og de burde kunne finde 
deres plads i disse high-end supermarkeder, ligesom 
dansk lurpakket smør.

Der er nok heller ingen tvivl om, at alt, hvad 
vi producerer i Danmark, ville kunne mærkes som 
Green Food.

Fødevareminister Dan Jørgensen var en blandt flere andre ministre, som var med til at åbne fødevaremessen i Shanghai.

Fødevareministeren får en snak med Danpos folk på fødeva-
remessen i Shanghai.
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Både høner og haner bruger ramperne til at komme rundt i 
systemet. Bemærk hanen, der sidder klar ved rampen til at 
forsvare sit territorium.

Kyllingefileter uden skind blev solgt for ca. 49,60 kr./kg.

8 brune æg blev solgt for ca. 96 kr. i et supermarked i Beijing

Kineserne er gode til at printe på æggene

Små hele ænder blev solgt for ca. 62 kr. stykket. jnl

Små hele kyllinger med hoved sælges til en høj pris.

Bagkvarter blev solgt for ca. 57,80 kr./kg.

8 grønskallede blev solgt for ca. 115 kr.

6 hårdkogte pillede æg blev solgt for ca. 21 kr.

Der var mange brands af frosne parterede kyllinger og de blev 
solgt for ca. 60-80 kr. pr pose med mellem 600 og 1000 g.
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Russisk forbud mod amerikansk fjerkræ 
har global indvirkning
Ruslands embargo mod amerikansk fjerkræ vil ikke 
efterlade en betydelig indvirkning på det europæiske 
marked fjerkræ, men effekten kan dog komme på 
længere sigt, da de globale markedspriser forventes 
at ændre sig, hævder adm. direktør for den lettiske 
fjerkræslagteri Kekava, Andris Vilcmeiers.

Fra den 5. december indførte Rosselkhoznadzor, 
der er de føderale russiske myndigheder for vete-
rinær og phytosanitær overvågning, et forbud mod 
import af fjerkrækød fra USA på grund af over-
trædelse af de veterinære regler for toldunionen. 
USA har dog ikke kunnet levere fjerkrækød til det 
russiske marked siden august i år på grund af føde-
vareembargoen, men med disse nye begrænsninger 
mistede amerikanske eksportører muligheden for 
at vende tilbage til det russiske marked indenfor en 
overskuelig tid.

"Effekten vil fremgå på længere sigt. Amerikansk 
overproduktion skal sælges et eller andet sted. De 
globale priser vil blive påvirket afhængigt af, hvilke 
markeder, USA vil satse på. For eksempel, hvis fjer-
krækød sælges i Kina, som i øjeblikket har et kæmpe 
underskud af fjerkrækød, vil priserne forblive den 
samme. Hvis det amerikanske overskud sælges i 
Brasilien, som allerede har en overproduktion, vil 
de brasilianske priser på fjerkrækød falde, hvilket 
yderligere vil påvirke priserne på andre globale mar-
keder" siger Vilcmeiers.

Han sagde også, at priserne på fjerkrækød  kan 
blive berørt af den nye aftale mellem EU og USA, 
som muligvis vil give flere markedsmuligheder for 
amerikanerne i Europas.

World Poultry / jnl

Ny pulvervaccine med døde viruspartikler 
mod fugleinfluenza
Hollandske forskere har udviklet en fugleinfluenza-
vaccine, der kan anvendes i stor skala på fjerkræ-
bedrifter ved at bruge døde viruspartikler inde i et 
pulver.

Vaccinen er udviklet på basis af stammen H5N1, 
forklarer Dr. Erik Frijlink, professor i farmaceutisk 
teknologi og biofarma ved Groningen Universitet, 
Holland.

Ideen med vaccinen er at skabe resistens blandt 
fjerkræflokke mod infektioner fra trækfugle, der ofte 
er en kilde til fugleinfluenza.

På hollandsk radio forklarede Frijlink: "Den nye 
vaccine indeholder kun døde viruspartikler, hvilket 
gør den uskadelig for mennesker." Tilsvarende vac-
ciner findes allerede, men de kan kun gives gennem 

injektion, hvilket er vanskeligt på store moderne 
fjerkræbedrifter. Den nye vaccine vil blive distribu-
eret via kondens i luften - vaccinen vil blive fordelt 
i luften i stalden som et meget tynd pulver. Flokken 
vil så bare indånde det.

Innovationen vil primært være vigtigt for løsnin-
ger i Østasien. Massive vaccinationer kan der hjælpe 
med til at undertrykke udbrud af farlige stammer af 
fugleinfluenza.

For lande indenfor EU er ulempen ved denne 
metode, at vaccination kan gøre fjerkrækødet uegnet 
til eksport. Nogle lande ønsker ikke at importere 
æg og kød fra vaccinerede kyllinger, da det ikke er 
muligt at sige, om slagtekroppene, som bærer spor 
af antistoffer, er blevet smittet eller vaccineret i løbet 
af deres liv.

Alligevel tjener forskningen et godt formål, selv 
i EU. Frijlink tilføjede: "Den massive nedslagning 
af fjerkræ er ikke socialt acceptable i det lange løb."

Den nye udvikling kan bidrage til at vaccinere 
hurtigt i stor skala, hvis det er nødvendigt. Det er 
også muligt at anvende teknikken til den nye H5N8-
stamme, som er fundet i Tyskland, England og 
Holland i denne måned.

Vaccinen er udviklet med støtte fra Ministeriet 
for økonomiske anliggender (landbrugsministeriet), 
og det er sket i samarbejde mellem Groningen 
Universityt, University Medical Centre Groningen, 
Central Veterinary Institute i Lelystad og University 
Utrecht.

World Poultry / jnl

Kalkungenomprojekt vigtigt for fjerkræindustrien
Et projekt, der blev lanceret i 2008 for at kortlægge 
hele kalkungenomet, nærmer sig sin afslutning, og 
mere end 95 % af genomet er nu sekvenseret.

Resultaterne af det igangværende arbejde, som 
primært har benyttet sig af næste generation sekven-
sering (NGS) teknologier, kan vise sig at være vær-
difuldt for at studere og derefter styrke de økonomisk 
vigtige egenskaber i fjerkræ, ifølge en nylig artikel i 
Poultry Science, der giver oplysninger om projektet.

Intens genetisk selektion for øget vækst, kød-
udbytte, og produktivitet har gjort det muligt for 
kalkunbranchen omtrent at fordoble den årlige ame-
rikanske produktion af kalkuner i løbet af de sidste 
30 år til næsten 300 mio. kalkuner, samtidig med at 
de leverer mere værdi for forbrugerne. 

I samme periode har producenterne fået en række 
økonomisk problemer at forholde sig til. Disse 
omfatter bl.a. øget knoglelidelser, hjerte-sygelighed, 
nedsat immunrespons overfor nogle patogener, og 

KORT NYT FRA UDLANDET
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nogle tilfælde af nedsat kødkvalitet spørgsmål, og 
det er alle spørgsmål, der trods års indsats har været 
vanskelige at løse gennem traditionel avl.

At finde løsninger på den slags problemer, der er 
forbundet med meget kødfulde fugle, har været van-
skeligt på grund af forskernes begrænsede forståelse 
af de komplekse genetiske faktorer bag dem. En 
fordel ved kalkungenomprojektet er, at indgående 
kendskab til genomsekvenserne giver et raffineret 
redskab til bedre forståelse og i sidste ende løsnin-
gen af disse problemer.

"En komplet sekvenseret kalkungenom vil gavne 
avlsselskaberne og producenterne, fordi det så bliver 
nemmere at finde løsninger på sygdomsresistens og 
mange andre problemer. Det skal også bidrage til at 
forbedre udnyttelsen af næringsstoffer og forbedre 
klækkeprocenterne" siger Rami A. Dalloul, leden-
de forfatter af artiklen og lektor ved Department 
of Animal and Poultry Sciences, Virginia Tech 
University.

Ud over at gavne branchen og forbrugerne vil 
resultaterne af genomprojektet også bidrage til at 
fremskynde forskning i landbrugsdyrs genomforsk-
ning. Den tætte homologi mellem kyllinge- og kal-
kungenomerne vil gøre det muligt at bruge viden om 
og fra kalkungenomet til at udfylde de nuværende 
huller i forskernes viden om kyllingers genomse-
kvenser, bemærkede Dalloul.

World Poultry / jnl

Udrugningstemperatur påvirker slagtekyllinger 
befjering
Fjer påvirker termperaturreguleringen og beskyt-
ter huden mod kontakt med strøelsen og ridser fra 
andre slagtekyllinger. Tidligere forskning har vist, at 
restriktiv fodring af forældredyrene og udrugningen 
kan påvirke hudens udvikling i afkommet.

I et forsøg på North Carolina State University, 
blev antallet af fjerfollikler (FF) talt for at bestemme 
eventuelle afsmittende virkninger af restriktive fod-
ringsprogrammer i rugeægsproduktionen og udrug-
ningstemperaturen på fjertætheden i kyllingerne ved 
22 dages alderen.

Forældredyr Cobb 500, der hurtigt udvikler fjer, 
blev udsat for 2 foder restriktionsprogrammer: fod-
ring hver anden dag (skip a day) (SAD) og fodring 
hver dag fodring (every day feeding) (EDF). Æg fra 
hver gruppe blev indsamlet ved 60 uger, og tilfældigt 
opdelt og udruget efter to udrugningstemperaturpro-
filer: standard (S) æggeskalstemperatur (38,1° C) og 
tidlig-lav sen-høj (LH).

Denne anden profil havde en lav (36,9° C) 
æggeskalstemperatur i de første 3 dage og standard 
temperatur, indtil de sidste tre dage, hvor æggeskal-
stemperaturen blev forhøjet (38,9° C). 

72 kyllinger per behandling blev tilfældigt 
udvalgt, placeret i 48 bure (6 / bur) og opdrættet til 
22 dage. Legemsvægten blev registreret, og der 2 
kyllinger pr bur fik undersøgt huden på bryst, ryg 
og lår.

Resultaterne viste en interaktion mellem de 2 
behanlinger på antallet af FF på ryggen. Kyllinger 
efter forældredyr fodret efter SAD havde mere FF, 
når de blev udruget efter LH betingelser. Der blev 
ikke observeret nogen effekt af udrugningen efter 
forældredyr fodret efter EDF. Antallet af FF på 
lårene steg også efter LH udrugning uafhængigt af 
forældredyrenes fodringsprogram.

Kyllinger udruget under standardbetingelser (S) 
havde mere FF på brystet end dem fra LH behand-
ling uafhængigt af forældredyrenes fodringspro-
gram.

Disse resultater kan anvendes til at minimere rid-
ser på slagtekroppene og forbedre slagtekyllingers 
velfærd. Det blev konkluderet, at udrugningstempe-
raturen påvirker fjerudviklingen, og denne virkning 
kan være stærkere hos kyllinger efter forældredyr, 
der er restriktiv fodret efter SAD programmet.
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Argentina øger produktion og forbrug af fjerkræ
Argentina fortæller et stærkt marked for fjerkrækød, 
og det resulterede i en rekordstor produktion af kyl-
lingekød på 175.870 tons i oktober.

Centro Empresas Procesadoras Avicolas (CEPA) 
(den argentinske brancheorganisation for slagtefjer-
kræ) rapporterede også, at i oktober udgjorde det 
årlige forbrug af kyllingekød 45,9 kg per indbygger.

I samme periode var den samlede eksport på 
22.758 tons, så efterspørgslen på hjemmemarkedet 
var i størrelsesordenen 153.110 tons.

Med hensyn til eksporten er Venezuela det vigtig-
ste marked for kyllingekød fra Argentina efterfulgt 
af Kina, Chile, Rusland, Holland, Angola, Sydafrika 
og 60 andre lande.

Formanden for CEPA, Roberto Domenech, sagde, 
at "udbrud af fugleinfluenza i lande som England, 
Tyskland og Holland, vil øge efterspørgslen efter 
argentinske fjerkræprodukter i EU".

Med hensyn til årsagerne til denne bemærkel-
sesværdige vækst i efterspørgslen efter argentinsk 
kyllingekød, både på hjemmemarkedet og i udlandet 
mente Domenech, at det skyldes kvaliteten af de 
argentinske produkter.

Endelig bemærkede formanden for CEPA, at 
"Argentina fortsætter med at opretholde en optimal 
sundhedstilstand -. Fri for Newcastle disease og 
fugleinfluenza"

World Poultry / jnl



786

Opdatering på situationen med fugleinfluenza
i vores nabolande
Forholdsregler fra de danske myndigheder
Efter udbruddene af højpatogen fugleinfluenza 
H5N8 i Tyskland, Holland og England, blev det 
danske beredskab forhøjet.

Fødevarestyrelsen indførte obligatorisk kon-
trol af de lastbiler og fjerkrækasser, der bliver 
brugt til transport af fjerkræ ud af Danmark, og 
Fødevarestyrelsen satte gang i en kampagne for at 
sikre, at fjerkræholdere – både erhverv og hobby - 
havde styr på reglerne, der skal forhindre spredning 
af fugleinfluenza.

Medarbejdere fra Fødevarestyrelsen besøgte fjer-
kræholdere rundt om i landet for at minde dem 
om de regler, der skal forhindre fugleinfluenza i at 
sprede sig – og for at se, om reglerne bliver over-

holdt. Reglerne går overordnet ud på at sørge for, at 
der ikke er kontakt mellem vilde fugle og opdrættede 
fjerkræ, samt at ænder og gæs bliver holdt adskilt 
fra andet fjerkræ. Fx skal man sørge for kun at fodre 
sine fjerkræ indendørs eller under fast tag, så vilde 
fugle ikke kommer i kontakt med foderet. Denne 
kampagne afsluttes inden jul.

Fjerkræraadet anbefalinger
Fjerkræraadet informerede flere gange alle fjerkræ-
producenter om de igangsatte tiltag og opfordrede 
kraftigt til, at de producenter, som leverer dyr til 
udlandet, sikrede sig, at biler og transportkasser var 
rengjort i henhold til gældende standarder. 

Der har desværre været flere – alt for mange – 

Dato Landsby Antal og fugleart Tiltag Opfølgning

16/11 2014 Hekendorp 150.000 skrabehøner
Alle besætninger indenfor 10 
km zonen testes - ingen posi-
tive for virus

20/11 2014 Ter Aar 43.000 skrabehøner
Alle besætninger indenfor 10 
km zonen testes - ingen posi-
tive for virus

Der indføres Stand Still i 
Holland i 72 timer.
Alle fugle skal holdes in-
dendørs i 21 dage

21/11 2014 Kamper-
veen

1. 10.000 forældredyr 
til slagtekyllinger

2. Andefarm (500 m) 
(PCR positiv)

1. 2 farme testes fri for virus 
i 1 km zonen

2. Kontaktfarm med ænder 
(8.000 dyr) i Barneveld 
slås også ned forebyggende 
i dette fjerkræintensive 
område. Besætningen blev 
efterfølgende testet negativ 
for virus.

23/11 2014 Stand still ophæves og 
regionalisering indføres 
til 14/12 

30/11 2014 Zoeter-
woude 28.000 skrabehøner

1 farm med 50.000 
æglæggere i 1 km zonen slås 
ned forebyggende. Besætnin-
gen blev efterfølgende testet 
negativ for virus.

4/12 2014

“Simplificering” af regio-
naliseringen: det bliver 
bl.a. igen tilladt at ind-
sætte daggamle kyllinger 
og flytte hønniker.

Tabel 1: En oversigt over de forskellige udbrud og foranstaltninger som den hollandske regering har iværksat indtil 4. december 
2014.
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tilfælde, hvor rengøring af biler og kasser har været 
helt utilstrækkeligt, og biler og kasser er blevet sendt 
retur til fornyet rengøring og desinfektion. 

Beskidte transportkasser fra et tysk slagteri.

Holland
Det første udbrud i Holland var den 16. november 
i Ter Aar, en lille by i den vestlige del af Holland. 
Dette udbrud, samt de følgende i samme område, 
i Hekendorp og i Zoeterwoude, ligger i en 
region med masser af vilde vandfugle. Disse 
fugle ses som vektorer for virusset, der er 
blevet fundet i gødningsklatter fra pibeæn-
der.

Efter infektion på en andefarm i 
Kamperveen, der var forårsaget af en for-
ældredyrsbesætning til slagtekyllinger 400 
meter væk, som først var blevet smittet - 
blev alle andefarme i Holland testet. Den 
gode nyhed er: ”Ingen høje patogene vira 
blev fundet ....”

Som man allerede ved, er virus identisk 
med de vira, der er fundet i Storbritannien, 
Tyskland, Japan og Korea. 

Der er tale om en højpatogen virus.
På nogle af de gårde, som først blev smit-

tet, kunne biosikkerheden være bedre. Men 
også en gård med en meget høj biosikkerhed 
er blevet inficeret. 

Skadedyr er blevet testet positiv for virus-
set, så de kan også være en vektor, og 
tilsyneladende er meget let at få virus ind i 
husene.

Regionalisering i Holland
Regionaliseringen indtil 4/12 betød:
1. Holland blev opdelt i 4 områder
2. Transport til og fra en fjerkræfarm var 

kun tilladt inden for et område og 1 til 1
3. Al transport til og fra en fjerkræfarm skal 

mærkes, og med disse klistermærker må 
lastbilerne ikke forlade regionen

4. Levering fra pakkerier til detail og eksport er ikke 
forbudt

5. Inden for regionerne A og D har de specielle 3- og 
10-km zoner en separat ordning

6. Rugerier må ikke indsætte daggamle kyllinger på 
farmene for at undgå, at de skal slås ned inden 
for et par uger, hvis krisen varer længere eller 
spreder sig til flere gårde og regioner, som det var 
tilfældet i 2003 - målet var at reducere bestanden 
af fjerkræ i Holland

7. På nuværende tidspunkt er ingen genindsætninger 
af opdræt 

På grund af denne regionalisering har der ikke 
været en ny Stand Still periode efter udbruddet i 
Zoeterwoude den 30/11 2014.

Siden 4/12 er dette system af Regionalisering blevet 
forenklet: 
1. Al transport til og fra en fjerkræbedrift i Holland 

skal være:
2. 1 mod 1 og derefter rengøring og desinfektion
3. Lastbiler skal mærkes afhængigt af regionen.
4. B, C og D-regionerne kombineres til 1 region 

med færre begrænsninger: ➝

D

B

C

A
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5. Daggamle kyllinger kan indsættes på bedrifterne
6. Opdræt kan flyttes under begrænsning, hvis der 

er en negativ PCR-test
7. Slagtning er tilladt
8. Slagterier har særlige korridorer for at have nok 

slagtekapacitet i Holland
9.  I Region A, hvor der er masser af vilde vand-

fugle og eurasiske pibeænder, gælder:
10. Det er stadig et isoleret område - ingen indsæt-

ninger af hønniker og daggamle kyllinger eller 
flytning af fugle 

11. Transport materiale til transport til og fra en fjer-
kræbedrift er begrænset til regionen (stickered 
A).

12. I 10 km zonerne omkring udbruddene er de 
sædvanlige høje krav til biosikkerheden stadig 
i kraft.

13. Alle gårde skal overholde biosikkerheden

Storbritannien
I Storbritannien er der til dato stadig det ene udbrud 
i en besætning med andeopdræt i East Yorkshire. 
Der er oprettet beskyttelses- og overvågningszoner, 
og der er opstillet procedurer, så æg og slagtefjerkræ 
kan transporteres til pakkeri og slagteri.

Tyskland
I Tyskland er der til dato stadig det ene udbrud 
i en besætning med kalkuner i Mecklenburg-
Vorpommeren. Der er oprettet beskyttelses- og 
overvågningszoner, og der er opstillet procedurer, så 
æg og slagtefjerkræ kan transporteres til pakkeri og 
slagteri. Der er også indført krav om, at udegående 
fjerkræ – både erhverv og hobby – skal holdes inde, 
og overtrædelser straffes med store bøder.

jnl

Selen-beriget fjerkrækød skaber interesse i Asien
Den funktionelle fødevareindustri er i kraftig vækst. 
Brugen selen for at gøre kyllinge- og fjerkrækød 
sundere synes at blive styrket med denne tendens, 
sige asiatisk baserede selskab ABCA, der er en del 
af AB Agri-gruppen. Selskabet ser en række mulig-
heder for berigede animalske produkter på grund 
af de voksende sundhedsmæssige betænkeligheder 
og begyndende lovgivningsmæssige rammer, som 
tillader sundhedsanprisninger af fødevarer og øget 
efterspørgsel efter funktionelle fødevarer. Berigelse 
af fødevarer med for eksempel selen passer perfekt 
i denne tendens. Selen betragtes som en stærk antio-
xidant, som dyret har fordel af (når det tilsættes til 
foderet), og også for mennesker, når selen er depo-
neret i kød og æg fra dyret. ABCA har gennemført 
flere forsøg med deres organiske selenprodukt (AB 
Tor-Sel) på en række australske universiteter. Det 
blev vist, at selenproduktet var en mere effektiv 
kilde til organisk selen i forhold til andre organiske 
selengær kilder, og det gav produktivitet i dyrene og 
signifikant højere selenaflejring i æg (ekstra 22 %) 
og kyllingekød (ekstra 10 %). Der blev også vist en 
god tilbagebetalingsprofil, og æggene fik en længere 
holdbarhed. Efter forsøgsresultaterne er en række af 
ægproducerende virksomheder i Malaysia begyndt 
at bruge selenproduktet til at markedsføre deres 
selenberigede æg til detailhandlen. På den nyligt 
afholdte messe 'Poultry India' i Hyderabad i Indien, 
har selskabet fremvist dette produkt for første gang, 
og de håber på at kunne overbevise flere asiatiske 
fjerkræproducenter til at begynde at producere til det 
funktionelle fødevaremarked.

AllAboutFeed / jnl

Fire lande har den højeste dyrevelfærd 
Kun fire lande - New Zealand, England, Schweiz og 
Østrig - anses værdig af højeste A-rating i Animal 
Protection Index udstedt af den britiske World 
Animal Protection (WAP) organisation.

WAP overordnede placeringer er baseret på en 
lang række indikatorer vedrørende ikke kun husdyr, 
men også for dyr i fangenskab, kæledyr og dyr, der 
anvendes i videnskabelig forskning.

Animal Protection Index resultater præsenteres 
på en interaktiv hjemmeside på www.worldanimal-
protection.org, der vurderer standarder, politikker og 
lovgivning i over 50 lande rundt omkring i verden.

Dyrevelfærden gradueres fra A = højeste til G = 
lavest.

Snævert bag de fire bedste er en anden gruppe, 
der omfatter nogle af EU største kødproducerende 
lande, herunder Tyskland, Danmark og Holland, 
hvor dyrevelfærden frioriteres højt af regeringerne. 
Standarden i Chile, det højst rangerede land fra-
Sydamerika, anses for at være på niveau med disse 
EU-lande.

Den tredje rangerede gruppe omfatter en række 
lande i Sydeuropa, herunder Frankrig, Spanien og 
Italien, hvor EU-reglerne om dyrevelfærd ikke altid 
er blevet gennemført i rette tid. Disse lande får 
samme C-rating som Australien, Brasilien og Indien 
- tre af verdens største producenter af levende dyr.

Nordamerika får rangeringen D sammen med 
Kenya, Sydafrika, Colombia, Peru og andre lande 
med meget lavere bruttonationalprodukt. I USA, 
Mexico og Canada har den relativt dårlige placering 
på indekset allerede givet debat.

Kina, Rusland, Egypten og Vietnam er range-

KORT NYT FRA UDLANDET
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ret endnu lavere - manglen på ressourcer placerer 
dyrevelfærden langt nede på listen over regeringens 
prioriteter i disse lande. 

Lande som Hviderusland, Iran og Aserbajdsjan 
får den lavest mulige "G" karakter, fordi specifik 
lovgivning om dyrevelfærd er næsten helt fravæ-
rende i disse lande.

WAP siger, at indekset viser en lang række lande 
stadig mangler de grundlæggende retlige rammer, 
der er nødvendige for at beskytte dyr.

"Resultaterne af indekset taler for sig selv - rege-
ringer må tage skridt til at beskytte dyr og anerkende, 
at dyrenes velfærd er uløseligt forbundet med folks 
helbred" siger Mike Baker, adm. direktør i  WAP.

AllAboutFeed / jnl
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Billig gasning
Gasning af fjerkræ udføres til meget konkurrencedygtige priser

• Vi afregner med 35 øre
 pr. kg fjerkræ

• Alle containere er
 monteret med
 skridsikker gangbro

• Vi har stor erfaring med
 gasning af fjerkræ

• Vi kommer over
 hele landet

WINTHERSMØLLEVEJ 1    |    7700 THISTED

TLF.: 97 92 01 22    |    FAX: 97 91 04 20 

POST@AMERICA-THISTED.DK    |    WWW.AMERICA-THISTED.DK

NYHED

Dobbelt wire til nippel-linjer
Dobbelt wire systemet er en ny effektiv måde, så man undgår at dyrene sidder på nippelstrengen.

Ideel både til opdræt og æglæggere. Kontakt os for priser. 
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Himmerlands  
staldrengøring /

Viborgs tagrengøring  
• Fagområder rengøring: 
• Er KIK godkendt
• Kyllingehuse 
• Fjerkræstalde 
• Tagrengøring 
• Facade rengøring 
• Epoxy belægning 
• Hulmursisolering / loft 

Kontakt Jan Andersen 
Tlf. 21 22 79 64 


