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USA benægter vietnamesiske påstande 
om dumping af fjerkrækød.
Påstande om, at amerikansk kyllingekød bliver "dumpet" 
i Vietnam, er blevet inderligt afvist af chefen for USA 
Poultry & Egg Export Council (USAPEEC) .
Lokale medier rapporterer, at amerikanske kyllinger 
bliver solgt til priser langt lavere end indenlandsk pro-
ducerede produkter, og det har fjerkræproducenterne i 
landet vrede . Påstandene kommer på et tidspunkt, hvor 
vietnamesiske fjerkræproducenter allerede kæmper for 
at forblive rentable i lyset af høje priser på foderkorn .
"Amerikanske kyllingeparteringer sælges i Vietnam til 
samme eller højere priser end i USA, så under Verdens-
handelsorganisationens (WTO) regler dumpes de ikke" 
siger USAPEEC præsident Jim Sumner som svar på 
påstandene .
"Vi har meget forståelse for, at denne situation påvirker 
lokale producenter" siger Sumner . "Forbrugerne skal 
huske på, at klagen handler om amerikanske frosne 
lårprodukter, der ikke direkte konkurrerer med friske 
lokalt producerede hele kyllinger, som er det foretrukne 
produkt for de vietnamesiske forbrugere ."
Sumner sagde, at USAPEEC og den amerikanske 
fjerkræbranche altid havde været positive over for den 
vietnamesiske fjerkræbranche, og har gennemført for-
skellige seminarer og workshops, der tager sigte på at 
støtte fødevaresikkerhed og biosikkerhedspraksis i den 
lokale fjerkræbranche .
"I begyndelsen af 2000'erne kom USAPEEC med til 
bistand fra den lokale fjerkræbranche under den øde-
læggende fugleinfluenza krise, og vi hjalp med til at 
udvikle materialer med det formål at oplyse de vietname-
siske forbrugere om, at gennemstegt fjerkræ var sikkert, 
og tilskynde forbrugerne til at støtte deres branche ."
To tredjedele af de bagkvarter, der produceres i USA, 
forbruges i USA . De resterende sælges til mere end 
125 lande over hele verden, herunder Vietnam til tilsva-
rende priser som i USA .
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Foster Farms går ind på markedet for 
økologisk kalkunfars.
Forbrugernes stigende efterspørgsel efter økologiske og 
magre proteinmuligheder har drevet udvidelsen af Foster 
Farms kalkunlinje .
Efter lanceringen af Foster Farms økologisk fersk kyl-
ling, introducerer den amerikanske fjerkræproducent 
nu Foster Farms Organic Ground Turkey . Dette gør nu 
virksomheden til den største producent af økologisk kal-
kunfars i det vestlige USA .
Salget af kalkunfars på vestkysten er 11 % større end i 
2014, og salget af økologisk kalkunfars er steget 76 %, 
i henhold til IRI’s markedsundersøgelser .
Foster Farms Organic Ground Turkey er USDA-certi-
ficeret økologisk, antibiotikafri, opdrættet på friland på 
økologisk jord og fodret med et økologisk og vegetarisk 
foder . Produktet er 100 % naturlig uden tilsatte hormo-
ner, steroider, salt, kemikalier eller kunstige smagsfor-
stærkere . I de kommende måneder har virksomheden 
planer om at markedsføre flere økologiske kalkunpro-
dukter, herunder Foster Farms Organic Whole Turkeys, 
som vil være i Californiens Costco butikker i god tid 
inden Thanksgiving .
"Foster Farms er forpligtet til at producere førsteklasses 
kalkunprodukter, som giver forbrugerne en bred vifte 
af højkvalitets og magre proteinmuligheder" siger TJ 
Johnson, direktør for marketing i kalkundivisionen hos 
Foster Farms . "Vi oplever, at flere forbrugere bruger 
kalkunfars som en erstatning i opskrifter for at gøre dem 
mere magre og lettere . I tråd med denne tendens var det 
næste logiske skridt for Foster Farms var at tilbyde en 
økologisk mulighed ."
Foster Farms blev grundlagt som en lille kalkunfarm i 
1939, og firmaet har siden produceret hele kalkuner 
til forbrugerene på vestkysten . I 1993 blev denne pro-
duktion udvidet til at omfatte en komplet serie af friske 
kalkunprodukter, der spænder fra kalkunmørbrad til kal-
kunfars . Kalkun udgør en stigende del af virksomhedens 
samlede forretning .
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Ny økologisk kyllingeaktør på det svenske 
marked.
Nu begynder det at ske ting for dn nystartede virksom-
hed Reko, som vil tilbyde svensk økologisk kylling på en 
boomende marked . Tre nye stalde er bygget og en eksi-
sterende er på plads . Dette giver en årlig kapacitet på 
omkring 200 .000 kyllinger .
”Alt er gået meget godt og meget hurtigt . Vi startede 
jordarbejdet i februar/marts og i juli satte vi de første dyr 
ind” siger Sebastian Holm fra Reko .
To af staldene er i Skåne og to udenfor Linköping . De 
nybyggede stalde har to startafdelinger og to store afde-
linger . Hver afdeling har et maksimum på 4 .800 dyr . Når 
kyllinger er tre uger, flyttes de fra startafdelingen til den 
større afdeling .
Staldbygningerne er lavet af beton, og de har en veranda 
og to hektar hønsegård på hver side . Verandaen har loft 
og vægge i net, der rulles op, når dyrene skal ud i høn-
segården .
Konstruktionen har Sebastian udviklet sammen med et 
bygge- og inventarfirma i henhold til KRAV reglerne .
”Dette er den første nybyggede stald til økologiske kyl-
linger i Norden . Tidligere har producenterne ombygget 
eksisterende stalde eller brugt mobile huse” siger Seba-
stian Holm .
Kyllinger kommer fra SweHatch i Flyinge . Det er håbet, 
at bedrifterne i Linköping i sidste ende vil få deres dyr 
fra SweHhatchs rugeri i Väderstad . De indsatte dyr er 
af afstamningen Rowan Ranger, der er naturligt lang-
somtvoksende og brunplettet kylling . Dyrene opdrættes i 
mindst ti uger og slagtes på Varmlösa slagteriet udenfor 
Rydsgård i Skåne . Familien, der ejer slagteriet, opdrætter 
også økologiske kyllinger til Reko .
Planen er at opdrætte 200 000 økologiske kyllinger om 
året, fordelt på de fire gårde . Slagtning vil ske hver uge, 
i henhold til en produktionsplan, hvor fire af staldene er i 
gang parallelt .
Hvad ser du som den største udfordring?
”At slutforbrugeren er villig til at betale i sidste ende . 
Efterspørgslen er stor, og alle er positive . Vi har haft et 
prøvesalg, hvor vi dybest set fik udsolgt på to uger” siger 
Sebastian Holm .

Nu er det planen at afslutte alle staldene, udvikle kon-
ceptet med bedre foder og udvikle produktionen bedst 
muligt efter kyllingernes behov .
”Vi udvikler en egenkontrol og arbejder meget med vel-
færden for kyllingerne . For eksempel har vi ansat Anna 
Johansson, som er agronom og forsker i emnet” siger 
Sebastian Holm .
Anna Johansson hjælper også gårdene med rådgivning 
og er på plads til at støtte og hjælpe når de første kyllin-
ger ankommer .
Dette er en del af vores idé om at være en lille netværks-
virksomhed, der samler de bedste kompetencer .
De kritiske røster om økologisk kylling handler ofte et 
øget infektionspres .
”Økologiske kyllinger har campylobacter, og vi vil ikke 
skjule den kendsgerning . Men forbereder du din kylling 
ordentligt, så der ikke er noget problem, for campylo-
bacterbakterierne dør, når de opvarmes . Det er en jord 
bakterie, og kyllingerne er udendørs, så det må vi leve 
med . Vi kan ikke have dem på en kunstgræsbane, så for-
svinder meningen med det hele” siger Sebastian Holm .
At salmonella skulle være mere almindeligt i økologiske 
kyllinger, tror Sebastian Holm er en myte .
”I løbet af de 1,5 år, at vi har kørt, har jeg aldrig hørt en 
ekspert siger, der er mere almindeligt med salmonella i 
økologisk fjerkræ . De gange, der sker noget, er det mest 
almindeligt, at det er kommet via foderbilen eller, at det er 
en laboratorieinfektion” siger Sebastian Holm .
Har du har flere gårde på vej?
”Vi har bedrifter, der er klar til at begynde at bygge nye 
stalde . Men vi føler, at det er uansvarligt at bygge en 
masse stalde uden egentlig at vide, hvor stort markedet 
og efterspørgslen er . Det er meget store investeringer 
bedrifterne, mellem 8-9 Mio Skr . (ca . 6,4-7,2 mio . kr .) . 
Vi starter på denne måde, og så skal markedet bevise, at 
der stadig er mangel” sagde Sebastian Holm .
Uge 40 vil økologiske kyllinger fra Reko blive lanceret i 
butikkerne .
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Undersøgelse viser, at amerikanske  
forbrugere foretrækker mærkede  
kødprodukter. 
Mens den amerikanske kongres overvejer at ophæve 
loven, der kræver mærkning med oprindelsesland på 
pakker med oksekød, svinekød og fjerkræ, har forskere 
fra University of Arkansas påvist, at en sådan mærkning 
har indflydelse på forbrugernes opfattelser om fødevare-
sikkerhed og kvalitet .
Forskerne fandt, at forbrugerne foretrak kød fra USA, 
når de kun fik oplysninger om, hvor dyret er født, 
opdrættet og slagtet - og ikke fik oplysninger om lande-
specifikke standarder for kødforarbej-ning .
"Kravet om mærkning med oprindelsesland synes at give 
forbrugerne yderligere oplysninger, der har både direkte 
og indirekte effekter på indkøbene" sagde Scot Burton, 
professor i markedsføring ved Sam M . Walton College of 
Business . "Kravet påvirker forbrugernes indkøbspræfe-
rencer, hvilket betyder, at kødprodukter fra USA opfattes 
at værende sikrere, lækrere og friskere end kødproduk-
ter fra Mexico . Selvfølgelig har disse indkøbspræferen-
cer en positiv indvirkning på købsbeslutningerne ."
Forskerne brugte tre undersøgelser til bedre at forstå 
effekten af oprindelsesmærkning på forbrugernes valg . 
I en pilotundersøgelse deltog 50 forbrugere fra USA i en 
webbaseret undersøgelse .
De fik kun oplyst oprindelsesland og bedt om at dele 
deres meninger om fødevaresikkerhed, smag og frisk-
hed på kød- og fjerkræprodukter fra 10 lande - Mexico, 
Indien, Brasilien, New Zealand, Nicaragua, Rusland, 

Thailand, Kina, USA og Canada . Deltagerne opfattede 
kød fra USA og Canada som værende sikrere end kød 
fra de øvrige lande .
I den anden undersøgelse modtog en gruppe oksekød 
og kyllingekød mærket med USA som oprindelsesland 
og en anden gruppe modtog oksekød og kyllingekød 
mærket som havende oprindelse i Mexico . Deltagerne i 
denne undersøgelse foretrak kød fra USA .
Den tredje undersøgelse viste dog, at når forbrugerne 
fik at vide, at standarderne for kødforarbejdning i Mexico 
svarede til dem i USA, så var præferencen for ameri-
kansk kød ikke længere højere .
Den amerikanske kongres vedtog lovgivning i 2002 
og 2008, der kræver, at amerikanske detailhandlere 
skal mærke de fleste kød- og fjerkræprodukter med 
oprindelsesland . Bakket op af amerikanske kvægprodu-
center, der konkurrerer med canadiske producenter, fik 
lovgivningen også til formål at give kunderne oplysninger 
for at hjælpe dem med at træffe informerede indkøbsbe-
slutninger .
Men lovgivningen har været kontroversiel . Tidligere 
forskning har antydet, at forbrugerne ikke værdsætter 
US-mærkede kødprodukter mere end dem, der blot er 
fra Nordamerika . Nogle grupper har anslået, at gennem-
førelsen af disse mærkningskrav har kostet detailhande-
len mere end 100 mio . $ (godt 650 mio . kr .) .
Canada og Mexico hævder, at loven diskriminerer deres 
producenter, og har truet med at indføre milliarder af dol-
lars i told på amerikanske varer . Som reaktion på dette 
stemte Repræsentanternes Hus for nylig for at ophæve 
loven, der kræver mærkning med oprindelsesland .
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Hendrix Genetics (ISA) forventer næsten 
en fordobling af omsætningen.
Hendrix Genetics, et af verdens største avlsselskaber, 
forventer næsten en fordobling af omsætningen til 600 
mio . € (ca . 4,5 mia . kr .) inden for de næste fem år .
Hendrix Genetics, med hovedsæde i Holland, er hol-
dingselskab for forskellige avlsselskaber, Hypor (svin), 
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ISA (æglæggere), Hybrid (kalkuner), Caringa (traditionelt 
fjerkræ) og Landcatch (fisk) . Selskabet håber at vokse 
yderligere efter at have fået en ny aktionær, NPM Capi-
tal .
I et interview med den hollandske dagblad Financieele 
Dagblad, siger Thijs Hendrix, præsident for Hendrix 
Genetik: "Vi er klar til yderligere konsolidering i bran-
chen ."
Virksomheden har allerede vokset dramatisk i det sidste 
årti - fra 50 ansatte og 2 .500 på nuværende tidspunkt . 
Denne vækst er delvist blevet opnået ved overtagelser . 
I juli måned købte NPM Capital, en del af SHV Hol-
dings, næsten 25 % af selskabets aktier . Resten ejes af 
Hendrix familien (56 %), en fransk investor og Antoon 
van den Berg, selskabets adm . direktør .
Mulighederne for selskabet er på det internationale 
marked, siger Hendrix . Verdens befolkning fortsætter 
med at vokse, så efterspørgslen efter fjerkræ, æg, svin 
og akvakultur vil også fortsætte med at vokse . På kort 
sigt forudser selskabet vækstmuligheder i Rusland, som 
har som målsætning at opnå selvforsyning i landbruget . 
Hendrix nævnte også Amerika og Asien . 
På denne baggrund forventes omsætningen at vokse fra 
390 mio . € (ca . 2,9 mia . kr .) i år til 600 mio . € (ca . 4,5 
mia . kr .) i 2020 . Bestyrelsen forventer, at dette kan ske 
både ved organisk vækst akvisitioner med store bidrag 
fra Frankrig, USA og Canada .
Årets resultat forventes at blive tredoblet til et niveau på 
ca . 45 mio . € (ca . 335 mio . kr .) .
Hendrix Genetik producerer dyr og æg til avl samt 
software til avlsprogrammer . Årligt investerer selskabet 
omkring 15 % af omsætningen i forskning og udvikling . 
I forskningsafdelingerne er der omkring 200 specialister 
ansat worldwide .
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Perdue forpligter sig til at reducere  
brugen af antibiotika.
Mindre end et år efter at have stoppet den rutinemæs-
sige anvendelse af humane antibiotika i deres kyllinge-
produktion, har amerikanske Perdue Farms meddelt, at 

de nu opdrætter mere end halvdelen af deres kyllinger 
uden brug af antibiotika af nogen art – humant eller 
veterinært .
"Vi tror, at forbrugerne er bekymrede over brugen af alle 
former for antibiotika, ikke blot nogle få . Gennem vores 
’No Antibiotics Ever’ kyllinger, ønsker vi at give dem et 
valg, der sikrer gennemsigtighed og tillid" siger bestyrel-
sesformand Jim Perdue .
Antibiotika gives typisk på fire måder: 
–  Humane antibiotika injiceres i ægget på rugeriet . 
–  Humane antibiotika kan også tilsættes foderet som 

vækstfremmer . 
–  Humane antibiotika kan også blandes med vand eller 

foder for at behandle eller forebygge sygdom . 
–  Kun at bruge veterinære antibiotika .
"Vi eliminerede helt de første to anvendelser i september 
2014, og vi har forbedret den måde, vi opdrætter kyllin-
ger på, så 96 % af vores flokke aldrig kræver behandling 
med et humant antibiotikum" forklarede Bruce Stewart 
Brown, DVM, Perdue senior vicepræsident for føde-
varesikkerhed, kvalitet og levende produktion . "Men vi 
vil fortsætte med at reducere vores brug af veterinære 
antibiotika, så vi kan opdrætte så mange kyllinger muligt 
uden brug af antibiotika af nogen art - og tilbyder dette 
valg til forbrugerne ."
For at understøtte dette mål har virksomheden markeds-
ført en komplet vifte af ’No Antibiotics Ever’ kyllingepro-
dukter .
"Siden Perdue eliminerede den rutinemæssige brug 
af humane antibiotika, har andre fjerkrævirksomheder 
reageret med en forvirrende vifte af løfter: forbrugerne 
er ikke sikre på, hvad de køber," siger Eric Christianson, 
senior vicepræsident for marketing og innovation . "Vore 
antibiotika-frie produkter giver forbrugere, der ønsker 
kylling opdrættet uden antibiotika et klart valg . Et, der 
er til rådighed lige nu, ikke om nogle måneder eller om 
nogle år ."
Virksomheden tilbyder nu mere end 100 ’No Antibiotics 
Ever’ kyllingeprodukter, plus en voksende linje af ’No 
Antibiotics Ever’ med kalkun- og svinekød .

World Poultry / jnl
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OM REKORDÅR TRODS FUGLEINFLUENZAKRISE
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Cal-Maine Foods, den stør-
ste ægproducent i USA, har 
i deres regnskab rapporte-

ret om rekordsalg af æg, selv om den amerikanske 
ægbranche kæmper for at begrænse udbruddene 
af fugleinfluenza.
 
I en regnskabsmeddelelse rapporterede selskabet om en 
nettoomsætning i fjerde kvartal af regnskabsåret 2014-
15 på 403,0 mio . $ (ca . 2,7 mia . kr .) sammenlignet med 
en omsætning på 371,6 mio . $ (ca . 2,5 mia . kr .) i fjerde 
kvartal sidste regnskabsår . I regnskabsåret 2014-15 
havde selskabet en omsætning på 1 .576,1 mia . $ (ca . 
10,6 mia . kr .) sammenlignet med en omsætning på 
1 .440,9 mio . $ (ca . 9,7 mia . kr .) året før .

Dolph Baker, formand, præsident og 
adm . direktør for Cal-Maine Foods, 
siger: ”Vores finansielle og drifts-
mæssige resultater for fjerde kvartal 
af regnskabsåret 2014-15 markerede 
en stærk finish til endnu et rekordår 
for Cal-Maine Foods . Salget i fjerde 

kvartal steg 8,5 % i forhold til året før, hvilket afspejler 

en stigning på 6,2 % i salget af æg, og 2,6 % højere 
gennemsnitlige salgspriser i forhold til fjerde kvartal i 
regnskabsåret 2013-14 .”

Stærk efterspørgsel.
”Igennem regnskabsåret 2014-15 har vi konsekvent 
gennemført vores vækststrategi med gunstige resultater 
Vores salg for året overgik det foregående års rekord 
med 9,4 %, understøttet af en stærk efterspørgsel fra 
tre store markedssektorer - detailhandel, ægprodukter 
og eksport . Vi solgte 12,756 mia . æg i regnskabsåret 
2014-15, hvilket var 4,9 % mere end året før, og en ny 
rekord for Cal-Maine Foods . Vi rapporter også den høje-
ste årlige nettoindtjening i selskabets historie .”
”Salget af specialæg var en vigtig drivkraft i vores præ-
station for året, og vi fortsatte med at udvide vores mar-
kedsområde . I regnskabsåret 2014-15 udgjorde salget 
af specialæg 19,8 % af vores samlede salg, og 27,2 % 
af vores indtjening . Med den stigende forbrugerefter-
spørgsel efter specialæg, har vi også forfulgt yderligere 
muligheder for at forbedre vores produkt-mix, og vi tilby-
der en bred vifte af sunde valg .”
 ›››

Cal-Maine's produktionssteder .
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Nyt anlæg til skrabehøner.
”I april offentliggjorde vi en ny produktions-joint venture i 
Texas med Rose Acre Farms for at bygge et topmoderne 
anlæg til skalægsproduktion med plads til ca . 1,8 mio . 
skrabehøner . Konstruktionen af anlægget er påbegyndt, 
og de første flokke forventes at blive sat ind i november 
2015 . Dette joint venture, Red River Valley Egg Farm, 
LLC, giver en enestående mulighed for at udnytte den 
stigende efterspørgsel efter specialæg og for bedre at 
kunne betjene kunder, der er på udkig efter en pålidelig 
leverandør af skrabeæg .”

Udbruddene af fugleinfluenza påvirker  
fjerkræbranchen.
Baker tilføjede: ”De seneste udbrud af fugleinfluenza 
i den øvre del af Midtvesten dette forår har haft en 
betydelig påvirkning på vores branche . På grund af de 
udbrud anslås det, at antallet af æglæggende høner og 
hønniker i USA er blevet reduceret med over 40 mio . 
eller ca . 13 % . Som et resultat af den reducerede pro-
duktion er priserne blevet væsentligt højere i de seneste 
måneder . Mens de varmere sommermåneder synes at 
have reduceret yderligere spredning af fugleinfluenza, 
forventes æg priserne at forblive høje, indtil antallet af 
æglæggende høner kommer tilbage på det tidligere 
niveau .”
”Der har ikke været nogen positive test for fugleinfluenza 

på nogen farme tilhørende Cal-Maine Foods . Men vi 
har markant øget vores biosikkerhedsforanstaltninger 
på hvert enkelt farm, og vi fortsætter med at overvåge 
situationen hver dag . Vi arbejder også tæt sammen 
med ægbranchen og offentlige sundhedsmyndigheder 
om at finde måder til at mindske risikoen for fremtidige 
udbrud .”

Usikre markedsforhold.
Baker konkluderede, ”Mens fugleinfluenza har skabt 
usikre markedsforhold for vores branche, forbliver vi 
fokuserede på så effektivt og sikkert management af 
vores operationer som muligt . Vi er tilfredse med vores 
produktioner til dato, og vi tror, vi har en dokumenteret 
strategi for fortsat succes i kommende år . Vi er godt 
positioneret til at udnytte den ekstra kapacitet fra vores 
seneste joint ventures og andre ekspansionsprojekter 
undervejs i Florida, Kansas, Kentucky og Texas .”
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Cal-Maine æg . Cal-Maine's æglæggerfarm .
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KINA: STOR FJERKRÆPRODUCENT 
MED EKSPORTAMBITIONER

Kina er efter USA den næststørste 
producent af fjerkrækød i verden. I 
2014 blev der i Kina produceret, 19,15 

mio. tons fjerkrækød, hvilket svarer til omkring 17 
% af verdensproduktionen. 

Andelen har næsten ikke ændret sig i de senere år . 
Stigningen i den kinesiske produktion har svaret til den 
globale stigning .   USA’s betydning er dog i de senere år 
faldet med 5 procentpoint til 19 % . Det er derfor ikke 
udelukkes, at Kina snart bliver den største producent af 
fjerkrækød . 

Hovedparten er kylling.
Hovedparten af   Kinas fjerkrækødproduktion udgøres af 
kylling . Andelen har i de seneste år ligget nogenlunde 
stabilt på 71 % af den samlede produktion af fjer-
krækød . Den næstvigtigste fjerkrækødart er ænder, der 
udgør 16 % af produk-
tionen . 14 % af pro-
duktionen er gæs . Kal-
kunproduktionen ligger 
på omkring 3 .000 tons 
og spiller derfor kun en 
nicherolle i Kina . 

Et lille fald i 2014.
Efter de nyeste oplys-
ninger fra USDA faldt 
den kinesiske kyllinge-
produktion i 2014 en 
smule . Faldet var på 
ca . 350 000 tons eller 
2,6 %, så produktionen 
af kyllingekød lå på 13,0 mio . tons . Baggrunden var de 
tilbagevendende udbrud af fugleinfluenza .

Forventet stigning i produktionen i 2015.
I 2015 ser de amerikanske markedseksperter mulighe-
den for en svag stigning i produktionen i Kina . Efter Kina 
standsede importen fra USA på grund af udbruddene af 
fugleinfluenza i januar, er der behov for import fra andre 

lande eller en produktionsstigning for at imødekomme 
efterspørgslen . I 2014 lå forbruget per indbygger i Kina 
på 9,0 kg kyllingekød, hvilket var omkring 300 g mindre 
end i 2013 . I 2014 kom omkring 40 % af importen af 
kyllingekød fra USA . Men den væsentligste leverandør 
var Brasilien, som stod for 47 % af importen .

Større import end eksport.
Til dato overstiger 
import af kyllingekød 
eksport betydeligt . I 
2014 blev der ifølge 
USDA importeret 
440 .000 tons kylling, 
og Kina er verdens 
største aftager af 
kyllingefødder . Eks-
porten udgjorde i 2014 
260 .000 tons . Den 
vigtigste aftager af 
kinesisk kyllingekød var 
Japan (61 %) efterfulgt 
af Hongkong (24 %) . 

Planlægger at øge eksporten.
Kina signalerede sidste at, at landet inden for en kortere 
årrække vil eksportere mere til verdensmarkedet, end 
de importerer . Så Kina planlægger bl .a . at lægge sag 
an mod EU i WTO på grund af EU-kvoteordningen for 
import af fjerkrækød i .

DGS / jnl



36

KORT NYT FRA UDLANDET
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ SEPTEMBER 2015

Thailandske CPF investerer 614 mio. € i 
russiske marked for fjerkrækød.
Den thailandske fødevareproducent, Charoen Pokphand 
Foods (CPF), vil ind på det russiske marked for fjer-
krækød ved at overtage af en integreret virksomhed fra 
hollandske Agro Invest Brinky for 614 mio . € (ca . 4,6 
mia . kr .) .
Købet vil blive afsluttet i to transaktioner . CPF vil erhver-
ve 80 % af aktierne ved udgangen af 2015, og de 
resterende 20 % i vil blive erhvervet ved udgangen af 
2018 .
I den første transaktion vil CPF Netherlands erhverve et 
russisk selskab, der har 80 % af aktierne i CJSC Poultry 
Production Severnaya og CJSC Poultry Parent Stock 
Production Woyskovitsy (S&W) . Sammen driver de en 
integreret fjerkræproduktion i Rusland og er involveret i 
produktion af foder, rugeægsproduktion, rugeri, drift af 
slagtekyllingehuse og slagteri .
Adirek Sripratak, præsident og adm . direktør for CPF 
siger, at bestyrelsen anser købet som en mulighed for 
CPF til at ekspandere yderligere i Rusland, som har et 
betydeligt potentiale for vækst i kødforbruget . Endvidere 
betragtes S&W som en af de fem største fjerkrævirk-
somheder i Rusland med en markedsandel på omkring 5 
% af den indenlandske fjerkræproduktion . Den umiddel-
bare fordel, som CPF vil få ved transaktionen, er at have 
en stærk tilstedeværelse på tværs af St . Petersburg og 
Moskva regionerne .
Adirek tilføjede, at den integrerede produktion hos S&W 
også giver en ideel platform for yderligere vækst i et 
relativt fragmenteret marked for fjerkrækød uden domi-
nerende aktører og potentiel vækst i forbruget hos den 
over 140 mio . store befolkning i Rusland .
"Sammen med svinekødsforretningen i Rusland vil CPF 
kunne oprette en proteinforretning med flere dyrearter 
dér samt give CPF mulighed for at tilføre værdi til sine 
kødprodukter og se på potentielle eksportmarkeder for 
kød fra Rusland til andre lande ."
Willeke van den Brink, adm . direktør for S&W sagde: 
"Efter to årtier med stor succes på det russiske marked 
for fjerkrækød, hvor vi er vokset fra et lille familieforeta-
gende til en af de førende aktører i branchen i Rusland, 

føler vi, at virksomheden kan realisere sit fulde potentiale 
og indlede sin næste vækstfase ved at være del af en 
stor multinational spiller med en langsigtet vision . Vi er 
overbeviste om, at CPF med deres globale tilstedevæ-
relse og stærke fokus på vækst er den perfekte partner 
for os, og vi ser frem til vækste virksomheden sammen 
med dem . "
Færdiggørelsen af transaktionen er bl .a . betinget af de 
russiske konkurrencemyndighedernes godkendelse .

World Fjerkræ / jnl

Udbruddet af fugleinfluenza i USA blev 
forværret af dårlig auditering af farmene.
Mange af de kalkunfarme, som er ramt af H5N2 højpato-
gen fugleinfluenza (HPAI) i USA i år, havde biosikkerhed-
den på plads, men procedurerne var ikke blev auditeret 
korrekt, ifølge en opdateret epidemiologisk undersøgelse 
fra Animal and Plant Health Inspection Service (Aphis) .
I alt har Aphis spurgt 81 kalkunfarme med i gennemsnit 
46 .000 fugle, og de fandt, at de fleste fulgte grundlæg-
gende regler for biosikkerhed .
Dette omfattede ting som sprøjtning af køretøjers dæk 
med et desinfektionsmiddel, få besøgende til at tage 
overtrækstøj og fodtøj på, anvender af fodbad og rottebe-
kæmpelse .
"Det er vigtigt at bemærke, at kun 43 % af de adspurgte 
bedrifter rapporterede, at auditeringen af biosikkerheds-
foranstaltninger var blevet udført af firmaet, de leverede 
til, eller af en tredjepart" sagde en talsmand for Aphis . 
"Bedrifterne kan nedsætte deres HPAI risiko ved at 
kontrollere, at procedurerne for biosikkerheden følges 
ordentligt ."
Der er især svage punkter omkring brugen af udstyr i flere 
stalde og eksponering for vilde fugle .
"I de fleste tilfælde blev foderbiler, læssere, transportkas-
ser, indfangningsudstyr og andre elementer delt af flere 
gårde" viste undersøgelsen .
"Vilde fugle, en anden mulig vej til overførsel af sygdom-
men, blev observeret inde staldene på 35 % af farmene ."
Aphis observerede også en mulig sammenhæng mellem 
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fuglene alder og smitten med HPAI . Næsten halvdelen 
af de ramte kalkuner var mellem 13-16 uger gamle, og 
halvdelen af hønerne var mellem 9-12 uger gamle . "Eks-
tra årvågenhed kan være nødvendigt, når fuglene er på 
disse aldeerstrin" foreslår rapporten .
I alt er ca . 223 farme blevet ramt af HPAI i USA i år, 
hvilket fører til tab af 48 mio . fugle .
Amerikanske forskere har udviklet en vaccine, der siges 
at være 100 % effektiv mod HPAI i kyllinger, og test 
er i gang for at se, om den virker på kalkuner . Ifølge en 
rapport fra Associated Press, planlægger myndigheder-
ne at udstede en licens til udbredt produktion, og de vil 
opbygge lagre af vaccinen nationalt, i tilfælde af udbrud 
af virus igen senere på året .
Men om det rent faktisk vil blive anvendt er usikkert . 
Især slagtekyllingeproducenterne, der eksporterer for 5 
mia . $ (ca . 33 mia . kr .) kyllingekød om året, er bekymret 
for, at brugen af vaccine vil udløse endnu mere skadelige 
eksportforbud . 

World Fjerkræ / jnl

Amerikanske fjerkræorganisationer kræ-
ver fastfrysning af ethanol niveauerne.
National Chicken Council (NCC) har meddelt, at de 
støtter de foreslåede tiltag til at justere målet for bio-
brændstoffer for 2014, 2015 og 2016 som svar på 
EPA’s foreslåede produktionsmål i Renewable Standard 
Fuel (RFS) .
"NCC vil dog støtte yderligere reduktioner i niveauet for 
konventionelle biobrændstoffer for 2015 og 2016 for at 
tage højde for de forvridende effekter RFS har på mar-
kedet for majs, alternative foderprodukter, kyllingepriser 
og fødevarepriser i almindelighed" sagde Mike Brown, 
præsident for NCC .
Brown skrev til EPA administrator McCarthy, at brugen 
af majs til ethanol har skabt ulige vilkår for kyllingepro-
ducenterne . Siden RFS blev vedtaget i 2007, har kyllin-
geproducenter fået meromkostninger på mere end 50 
mia . $ (næsten 330 mia . kr .) til foder på grund af RFS .
"Med kravet om både øget volumen i 2015 og 2016 og 

større eksport af ethanol er den amerikanske kyllinge-
branche igen kun én oversvømmelse, tørke eller fejlsla-
gen høst fra høje volatile kornpriserne som i 2009 og 
2012 . Mens kyllingeproducenterne har måttet tilpasse 
produktionen og begrænse antallet af kyllinger på grund 
af kornpriserne, beskytter RFS producenterne af ethanol 
mod at skulle lave den samme type justeringer ."
Derudover påpegede Brown, at eksporten af ethanol 
understøttes af RFS og dermed fjernes mere majs fra 
fodermarkedet, hvilket ikke var forudset i 2007 . Gennem 
de første fem måneder af 2015 er eksporten af ethanol 
på vej til at overstige 900 mio . gallons (ca . 3,4 mia . 
liter), hvilket svarer til at mere end 320 mio . bushels (ca . 
113 mio . hl) majs er omdirigeret fra fodermarked, dertil 
kommer den indenlandske forsyning af ethanol .
Da Kongressen satte rammen på 15 mia . gallon på 
majs-ethanol under RFS, gjorde de det for at forhindre 
produktionen af ethanol fra at omdirigere for stor en 
mængde majs fra foderstoffer, fødevarer, frø, og det 
industrielle marked for energi . Med kravet om at øge 
forbruget til de foreslåede 14 mia . gallons i og den for-
ventede udvikling i eksporten af ethanol, vil den konven-
tionelle majs-ethanol produktion sandsynligvis overstige 
15 mia . gallons i 2016 .
"EPA implementering af RFS til dato har resulteret i et 
program, der har fraveget de underliggende lovbestemte 
formål" sagde Brown og fortsatte: "Det er derfor nu end-
nu mere kritisk, at EPA vedtager passende standarder i 
de nu foreslåede ændringer af reglerne .”
"NCC anbefaler en væsentlig reduktion af den kræve-
de volumen i 2016, hvilket vil være tilstrækkelige til at 
bringe den konventionelle majs-ethanol volumen under 
grænsen på 10 % iblanding .
"Der er klare og fortsatte tegn på, at RFS og imple-
menteringen heraf, er brudt sammen" konkluderede 
Brown . "Heldigvis er der i ar fremsat lovforslag i både 
Repræsentanternes Hus og Senatet om at ophæve RFS 
majs-ethanol lovgivningen med bred tværpolitisk opbak-
ning . Jeg opfordrer Kongressen til omgående at vedtage 
dette lovforslag og rette op på rodet vedrørende RFS ."

World Poultry / jnl
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I oktober 2014 var repræsentanter fra Erhvervsfjer-
kræsektionen, Dansk Slagtefjerkræ og Danske Æg 
på genbesøg hos brancheforeningen Foreningen 
for Fjerkræproducenter og Ægproducenter i Regi-
on Kujawsko Pomorski. Mødet og besætningsbe-
søgene foregik i og omkring byen Torun, der ligger 
ca. midt imellem Warszawa og Gdansk.

Besøget var som sagt et genbesøg, efter at repræsen-
tanter for brancheforeningen og myndighederne i regio-
nen havde været på besøg i Danmark i efteråret 2013, 
og den danske delegation bestod af:
Bent Jensen, Kim Uglebjerg, Bøgh Hansen og Jan Vol-
mar fra Erhvervsfjerkræsektionen, Birthe Steenberg fra 
Dansk Slagtefjerkræ og undertegnede fra Danske Æg . 
Nu ville de gerne have, at vi præsenterede opbygningen 
og organiseringen af den danske fjerkræbranche for en 
større gruppe af producenter, og vi blev specifikt bedt 
om at understrege nødvendigheden af sammenhold på 
tværs af producenter og virksomheder, hvis man ønsker 
politisk indflydelse og resultater, der gavner alle .
Birthe Steenberg præsenterede opbygningen af Dansk 
Slagtefjerkræ, men jeg præsenterede opbygningen 
af Fjerkræraadet og Danske Æg, og vi lagde begge 
vægt på pariteten mellem landmænd og virksomheder 
i bestyrelserne samt på pariteten mellem æg og slagt i 
Fjerkræraadet .

Besøg på slagtekyllingefarm.
Den første farm, vi besøgte, var en slagtekyllingefarm 
med 300 .000 kyllinger pr rotation, og de var fordelt på 
10 huse, der var bygget i perioden fra 1998 til 2014 .
Husene var med tunnelventilation, og der var vandkøling 
ved indtagene .
Opvarmningen var med gas, men i de nyeste huse brug-
te de også jordvarme, som de fik fra 15 boringer til ca . 
100 meters dybde, og der var glykol i rørene .
Belysningen var LED .
Styringerne var fra Big Dutchman .
 ›››

PÅ BESÆTNINGSBESØG I POLEN
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ SEPTEMBER 2015

Vores polske værter .

Den danske delegation .
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Farmen havde egen foderfabrik . Huset kunne vandkøles .

Polsk slagtekyllingefarm med 10 huse

Væggen, hvor vandet kunne løbe ned igennem, inden luften 

blev suget igennem og ind i huset .

Forrummet til kyllingehuset, med vindue, så man kunne kig-

ge ind til kyllingerne .
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Kyllingehuset med de 19 dage gamle kyllinger . Kyllingehuset med de 17 dage gamle kyllinger .

Staldene var udstyret med moderne computerstyringer .

17 dage gamle Ross 308 kyllinger . Vi var alle iklædt overtræksdragter .

Murerbaljen, hvor medicinen blev blandet i drikkevandet .
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De brugte snittet halm som strøelse, og ekstra baller 
blev sat ind i staldene samtidig med kyllingerne . Gødnin-
gen blev afsat til lokale landmænd, som gav halm i bytte . 
I den første stald, vi så, var der indsat 27 .700 kyllinger 
på 1650 m2, og der var 446 døde ved dag 19 .
I den anden stald var dyrene 17 dage gamle . Alle kyllin-
gerne var Ross 308 .
Kyllingerne belv vaccineret mod gumboro ved 14 og 21 
dage .
I begge stalde blev der givet antibiotika i drikkevan-
det - Vetrimoxin (aktivstof: Amoxicillin) i en opløsning 
på 45 ‰ . De sagde, at det var på grund af diarre, som 
skyldtes skift af foder, men det så ud til at være en helt 
normal procedure . 
De brugte delslagtning, og de første kyllinger blev slag-
tet ved 35-36 dage, når de vejede 2100-2200 g, mens 
slutslagtningen var ved 42-43 dage ved en vægt på 
2500-2600 g .
Foderet lavede de selv på farmen, og det blev ikke var-
mebehandlet . Foderforbruget var på 1,7 .

Besøg i burægsbesætning.
Den næste farm, vi besøgte, var en æglæggerfarm, der 
var bygget på bar mark i 1974 . 
Her er ingen miljøproblemer, selv om det er tæt på byen, 
for farmen blev etableret først, og siden er byen vokset 
ud til farmen .

Først havde de haft skrabehøner, men de blev udskiftet 
til fordel for en burægsproduktion med 550 cm2 til hver 
høne . Efter en brand blev der sat nye berigede bure ind, 
hvor der er 750 cm2 til hver høne .
Nu var besætningen på ca . 70 .000 brune høner af 
afstamningerne Hy-Line og Lohmann Brown Lite fordelt 
på 3 stalde med godt 20 .000 i hver, og med hver sin 
alder .
Inventaret i de tre stalde var 20-dyrs kolonibure fra Tec-
no og 44- og 46-dyrs kolonibure fra Specht, og i alle 
staldene er burene i 4 etager .
Udsætterhønerne slagtes, og 90 % går til slagterier, 
mens 10 % sælges på det frie marked . Tidligere har 
afregningen været 0, men i oktober 2014 fik de 2 zloty 
(ca . 3,50 kr .) pr kg .
Prisen på den daggamle kylling er på omkring 2,0-2,2 
zloty (ca . 3,50 til 4,00 kr .), og de har selv opdræt i bure 
på en anden farm .
Foderprisen lå i oktober 2014 på 900 zloty (ca . 1 .586 
kr .) pr tons . De blander selv foderet på farmen, og fode-
ret bestod af 50 % hvede, 15 % rug, 15 % solsikke, 5 
% soja og nogle gange også 5 % byg .
De høner vi så, var 90 uger gamle Lohmann Brown Lite 
i 20-dyrs kolonibure fra Tecno . Hønerne havde været 
fældet ved 79 uger og skulle producere indtil jul, altså 
indtil de var ca . 100 uger gamle, og her ved 90 uger var 
læggeprocenten på 72 . ›››

Et kig ned i brønden, hvor jordvarmen blev samlet . Farmen var opført med støtte fra EU, og det var der, som 

der skal, skiltet med .
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På farmen fælder man hønerne, når det kan betale sig .
Hønerne var ikke næbtrimmede, for det var de stoppet 
med i 2012 .
Dødeligheden lå på 7 % om året .
Deres erfaring med lysstyrken var, at jo mere lys jo flere 
æg blev der lagt i reden .
I Tecno-burene var der ingen foderkæder, så man fod-
rede med en vogn . For at der var trugplads nok, var der 
monteret nogle små sidetrug vinkelret på foderrenden .  
De pakker og sælger selv æggene, og de har fast 
afsætning af ca . 5 % af æggene, mens de hver dag 
ringer rundt og sælger resten . Æggene sælges i 30 stk . 

plastikbakker til bagere, i 30 stk . papbakker til sygehu-
se, og i 10 stk . papbakker til detail . 
Æggene blev opbevaret i et kølerum, hvor temperaturen 
var 12° C .
I oktober 2014 lå gennemsnitsprisen for alle æg på 0,26 
zloty (ca . 45,8 øre/stk .), men den i august 2014 lå på 
0,21 zloty (ca . 37 øre pr stk .) . Der var i alt 9 ansatte på 
farmen; 1 til hvert hus, 2 til foderproduktion, i1 i pakke-
riet, 1 sælger, 1 på kontoret og en chauffør . De ansatte 
får ca . 10 zloty (ca . 17,60 kr .) i timen med hjem, mens 
virksomhedens totale omkostninger er ca . 20 zloty (ca . 
35,20 kr .) i timen . ›››
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De 90 uger gamle ikke-næbtrimmede Lohmann Brown  

Lite i 20-dyrs kolonibure fra Tecno .

Siddepinde og redekasse .

Æglæggerfarmen med de 3 stalde med berigede  
kolonibure .

 Det ekstra fodertrug vinkelret på foderrenden . Berigede bure i 4 etager .

Skrabearealet i 20-dyrs koloniburene fra Tecno . Skra-
bematerialet bestod af det foder, som hønerne kunne få 
ind gennem det lille hul til foderrenden . Bemærk ingen 
foderkæde i foderrenden .
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Inspektionen af de øverste etager foregik fra en mobil  

platform ophæng i burreolerne . 30 styks papbakker til sygehuse

10 styks papbakker til detail .

30 styks plastikbakker til bagere .
Sorteringen af æggene var halvautomatisk,  

mens pakningen foregik med håndkraft .
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Besøg på farm med opdræt til rugeægsproduktion.
Dernæst besøgte vi farm, hvor Pawel Tylka opdrættede 
forældredyr til rugeægsproduktionen til slagtekyllinger . 
Stalden var fra 1970, men renoveret i 2013 . 
Desuden producerede han rugeæg på en anden farm, 
hvor besætningen var på 32 .500 høner og 2 .600 (8 
%) haner, og rugeæggene leveres til Hama Plus, Dan-
Hatch’s polske datterselskab .
Det er forældredyr til Ross 308, han opdrætter, og de 
var opdelt med 10 .000 høner i en flok og 2 .600 haner i 
en anden . Dyrene, vi så, var 56 dage gamle, og han har 
dem, indtil de bliver ca . 20 uger gamle .

Han får de daggamle forældredyr fra Sverige eller Hol-
land . Dem, vi så, var fra Holland, men han synes, at 
de svenske var de bedste, bl .a . fordi dødeligheden er 
lavere .
De har ikke brugt antibiotika på farmen med opdræt de 
sidste 5 år .
Fodersystemet er fra Flextra, og der er gulvvarme under 
vandstrengene .
Dyrene fodres restriktivt, og foderet bestod af hvede, 
majs, rug, soja, raps, byg, sojaolie, kridt og havre .

 ›››

Afdelingen med de 56 dage gamle hanekyllinger til ruge-

ægsproduktionen .

Hønekyllingerne ved fodertrug og slats .

Hanekyllinger .

Afdelingen med de 56 dage gamle hønekyllinger til ruge-

ægsproduktionen .
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Pawel Tylka var meget tilfreds med samarbejdet med 

Hama Plus . En håndfuld opdrætsfoder .

En lysgerrig hanekylling .

Stalden med opdræt til rugeægsproduktionen .Stalden var udstyret med helt moderne styringer .
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Besøg i en rugeægsbesætning.
Vi så 37 uger gamle forældredyr til Cobb 500 . 
Der var 6 .500 høner og 530 haner i den stald, vi besøg-
te, men der var flere stalde på ejendommen, og i alt var 
der 21 .000 høner på ejendommen .
Læggeprocenten i den besøgte stald nåede et max på 
89 %, og klækkeprocenten var 90 .
Produktionen i et normalt hold lå på 175 æg pr indsat 
høne, og dyrene bliver sat ud, når hønerne er 64 uger 
gamle .
Æggene skal veje mindst 50 g .
De skiftede hanerne i løbet af produktionen, og de nye 

haner kom fra en anden folk, og de brugte ikke spiking .
Lysprogrammet var med 14 timers lys og 10 timers mør-
ke .
Foderforbruget lå på 175 g pr hane og 145 g pr høne .

Besøg på Forskningsstationen Kotuda Wielda.
Det sidste besøg var på forskningsstationen Kotuda 
Wielda, der har eksisteret siden 1846 og som nu er en 
del af Universitet i Krakow .
Forskningsstationen har et jordtilliggende på 1 .060 ha, 
som dyrkes med hvede, byg, raps, majs, sukkerroer og 
grovfoder .  ›››

En hane, hvor man kan se, at den er næbtrimmet .

Rugeægsproduktion med 37 uger gamle forældredyr til 

Cobb 500 .

Æggene stemples, inden de sendes til rugeriet .

Nogle flotte haner .
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Gæs af afstamningen White Kołudzkich på marken .Gåselinjen W11 .

Forskningsstationen Kotuda Wielda .
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De har en besætning på to racer af får med henholdsvis 
80 og 220 moderfår .
De avler også avlet gæs i mere end 50 år, og det er på 
baggrund af nogle hvide gæs, som de fik fra Danmark i 
1962 . 
I 1963 fik de 12,5 gæslinger pr gås, og det har de nu 
forbedret til over 45 gæslinger pr gås .
I 1985 blev avlsarbejdet opdelt i to linjer, WD-1 og 
WD-3, for henholdsvis æg- og kødproduktion, og i 1997 
ændrede linjerne navn til W-11 og W-33 . 
I dag producerer gæssene fra W-11 ca . 70 æg og 46 
gæslinger pr gås, men gase-linjen W-33 giver god kød-
kvalitet .
I 2012 blev krydsningen mellem disse to linjer, W31, 
som kommercielt hedder Białych Kołudzkich® (White 
Kołudzkich®), anerkendt som en selvstændig race af 
den polske stat .
Dyrevelfærd indgår ikke direkte i avlsprogrammet .
Efter polsk tradition fodres gæs med meget havre, fordi 
det giver en god smag .
Slagtegæssene fodres ad libitum, og foderforbruget lig-
ger op til 700 g om dagen .
Gæssene slagtes ved 100 dage, og så har de ædt 
10-12 kg havre + 19-22 kg andet foder + ca . 63 kg 
grovfoder .
Ved slagtning vejer gæssene 6-7 kg levende og 4,1-4,5 
kg slagtet .

Forskningsstationen Kotuda Wielda producerer omkring 
270 .000 gæslinger om året, og de sælges til kommer-
cielle produktioner i hele Polen .
Af veterinære årsager måtte vi ikke se gæssene, så bil-
lederne af levende gæs er fra polske hjemmesider .
Men vi i stedet servet en særdeles velsmagende middag 
med hel gås og hvad der dertil hører . Det kan anbefales .

Afslutning.
Vi havde et par spændende dage i Polen, hvor vi blev 
bekræftet i, at der er grøde og optimisme i den polske 
fjerkræbranche, specielt indenfor slagtekyllingeproduk-
tionen .
På organisationssiden er de ved at nå til den erkendelse, 
at de bliver nødt til at samle sig på tværs af rugerier, 
pakkerier, slagterier, foderstoffer mm for at få den politi-
ske indflydelse, som de også har brug for .

jnl

Stegt gås af afstamningen White Kołudzkich .Gæs af afstamningen White Kołudzkich på vej hjem til stal-

den .



50

FAO BEDER OM 20 MIO. $ FOR AT FORHINDRE 
SPREDNING AF FUGLEINFLUENZA I AFRIKA

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ SEPTEMBER 2015

FAO beder om 20 mio. $ (ca. 131,5 mio. 
kr.) til at forhindre spredning af fugle-
influenza i Vestafrika. Apellen følger 

udbrud af virussen i fjerkræbesætninger, marke-
der og familiebrug i Nigeria, Burkina Faso, Niger, 
Elfenbenskysten og Ghana.
 
Frygten vokser for, at der uden rettidig indgriben for 
at dæmme op udbrud af den meget virulente fuglein-
fluenza-virus H5N1 i Vestafrika uundgåeligt vil ske en 
yderligere spredning i 
og uden for regionen, 
siger FAO .
Udbruddet kommer 
ligesom landene i 
Vestafrika er ved at 
komme over og i nogle 
tilfælde stadig kæmper 
med Ebola . Fuglein-
fluenza kan forårsage 
massedød blandt 
fjerkræ, der er en 
nærende og billig kilde 
til føde for mange mennesker, og det kan have negative 
virkninger på kostvaner og på økonomien i regionen, 
hvilket vil forværre en allerede vanskelig situation, siger 
FAO .

Ingen identificerede tilfælde af 
H5N1 hos fjerkræ.
FAO har i samarbejde med Verdensor-
ganisationen for Dyresundhed (OIE), 
Den Afrikanske Union, og i nogle 
tilfælde Verdensbanken udsendt mis-
sioner til Benin, Cameroun, Mali og 

Togo, og de har ikke har identificeret tilfælde af H5N1 
hos fjerkræ, men disse lande og i andre lande i regionen 
har brug for at sikre, at forebyggelses- og beredskabs-
foranstaltninger er på plads .
”Baseret på det vi kender, er der en reel risiko for, at 
virus spredes yderligere . Der er behov for en hurtig 
indsats for at styrke de veterinære diagnosticerings- og 

rapporteringssystemer i regionen, og tackle sygdommen 
ved roden, før vi risikerer, at den spreder sig til menne-
sker” siger Juan Lubroth, chef for FAO Animal Health 
Service Division .

Man bør styrke svage veterinære systemer.
FAO beder om 20 mio . $ (ca . 131,5 mio . kr .) til forebyg-
gelse og bekæmpelse . Hvis pengene findes, skal de 
bruges til at styrke svage veterinære systemer, forbedre 
kompetencerne i lokale laboratorier og sende FAO spe-

cialister til de ramte og 
udsatte lande .
I de lande, der har oplevet 
udbrud, omfatter bekæm-
pelsen destruktion af 
smittet og udsat fjerkræ, 
desinfektion af lokaler og 
markeder og sikker bort-
skaffelse af døde fugle .
Veterinære opfordres i 
mellemtiden til at bruge 
grundlæggende teknikker 
som ”trace forward”, som 

ser på, hvor inficerede dyr er blevet solgt eller flyttet til, 
og ”trace backward” for at undersøge, hvor smittede dyr 
blev købt, eller hvor de kom fra, for at finde kilder med 
det ultimative mål at standse kontinuerlig introduktion af 
virus og yderligere spredning .

Vaccinationsstrategi.
Selvom kvalitetsvacciner er til rådighed, vil en evt . vac-
cinationsstrategi give visse udfordringer i nogle lande, 
og der er altid en risiko for at skabe en falsk følelse af 
sikkerhed ved at antage, at   en dosis vaccine vil løse alle 
problemer . I stedet bør adfærdsændringer ,herunder for-
bedrede hygiejnerutiner, god management i fjerkræpro-
duktionen og sikre transportrutiner af sunde dyr, være i 
centrum for forebyggelsesplaner, siger FAO .
Et samarbejde med den private sektor, især organisati-
oner indenfor fjerkræbrancherne, i landdistrikter og på 
markeder, er afgørende for at få budskabet ud til produ-
center og sælgere, siger FAO .
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Stærkere myndighedskontrol.
Fjerkræproduktionen er vokset støt i Vestafrika gennem 
de sidste 10 år, og i nogle lande, f .eks . Elfenbenskysten, 
er produktionen steget med over 60 % siden 2006 . 
Men myndighedernes kontrolsystemer er ikke vokset til 
effektivt at håndtere denne stigning i produktionen, og 
der er et akut behov for at gøre hele værdikæden mere 
sikker, fra produktion til transport til sælger, siger FAO .
På regionalt plan kan disse værdikæder være på tværs 
af grænserne, og derfor kræver det stærkere toldkon-
trol, og at der i større grad produceres og transporteres i 
henhold til biosikkerhedsnormerne .
Ud over at arbejde med de nationale veterinære konto-

rer, anbefaler FAO, at gode beredskabsplaner omfatter 
et tæt samarbejde med sikkerhedsstyrkerne - militær og 
politi - samt med provinsielle regeringsledere, WHO og 
regionale organer som ECOWAS (Economic Community 
of West African States), for bedre at kunne kontrollere 
udbrud og forhindre spredning på tværs af regionen, 
hvor der lever 330 mio . mennesker .
”Vi ser på en sygdom - H5N1 - som allerede har spredt 
sig til fem lande på seks måneder . Vi er nødt til at gøre 
en samordnet indsats for at stoppe den, og vi skal gøre 
det nu” siger Lubroth .

World Poultry / newsghana .com / jnl

Ægproduktion i Ghana .Transport til markedet .

Opstart af daggamle kyllinger i Vestafrika .
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Fortsat højt forbruget af kylling i USA. 
Forbruget af kylling i USA er fortsat højt i 2015 i de to 
primære indkøbskanaler, supermarked og food-service 
virksomheder, viser ny forskning, der blev præsenteret på 
2015 Chicken Marketing Seminar .
85 % af forbrugerne havde spist et kyllingemåltid eller 
snack købt fra et supermarked og 67 % spiste et kyllin-
gemåltid eller snack fra en food-service virksomhed i de 
to uger op til undersøgelsen . Disse tal svarer med dem, 
der sås i 2014 .
"Kylling forbliver USAs foretrukne protein, og forbruger-
nes forkærlighed for kylling viser ingen tegn på at være 
aftagende" sagde Tom Super, senior vicepræsident for 
kommunikation hos National Chicken Council (NCC) . "De 
seneste data bekræfter det, men det giver også nogle 
muligheder og udfordringer i det kommende år ."
I de næste 12 måneder forventer 23 % af forbrugerne at 
spise mere kylling indkøbt i supermarkeder, og 14 % for-
venter at spise mere fra en food-service virksomhed .
Forbrugere med det højeste forbrug har en tendens til 
at være yngre og mere etnisk mangfoldige, og fra større 
husholdninger . Det er også bemærkelsesværdig, at for-
brugernes køb er højest i Nordøst, Midtvesten og Syd .
Som en del af undersøgelsen blev forbrugerne bedt 
om at overveje deres seneste kyllingekøb og rangord-
ne forskellige faktorer i prioriteret rækkefølge . Basic, 
funktionelle fordele, herunder friskhed, pris og smag 
blev rangeret højest som værende vigtige i forbrugernes 
beslutningsproces .
Forbrugerne blev også bedt om at se om forskellige 
påstande vil stige, falde, eller have nogen effekt på deres 
sandsynlighed for at købe deres favorit kyllingeprodukter . 
Selvom alle testede krav pirrede købsinteressen, sagde 
forbrugerne, at de er mest interesseret i at vide, om pro-
duktet blev produceret lokalt .
Mens tre ud af ti (29 %) forbrugerne ikke har nogen 
betænkeligheder ved at købe kylling, vil andre forbrugere 
være interesserede i produktets friskhed, sundhed og 
sikkerhed . Bekymringer vedrørende produkternes frisk-
hed, sundhed og sikkerhed er højst på listen hos cirka en 
ud af fire forbrugere .
Selvom den føderale lovgivning forbyder brugen af hor-

moner og steroider i kyllingeproduktionen, var 55 % 
yderst eller meget bekymrede over det .
Undersøgelsen, der er bestilt af NCC, blev gennemført 
online af ORC International fra 22 . til 24 . juni 2015 blandt 
1 .019 voksne .

World Poultry / jnl

USDA opdaterer overvågningsplanerne for 
AI i trækfugle.
USDA’s Animal and Plant Health Inspection Service 
(APHIS) har udgivet to opdaterede tværinstitutionelle 
planer i forbindelse med overvågning af fugleinfluenza 
hos vilde fugle .
Som en del af USDA s igangværende forberedelse af 
indsatsen mod højpatogen fugleinfluenza (HPAI), vil 
disse opdaterede planer hjælpe USDA med yderligere 
overvågning af vilde fugle for HPAI-virus i løbet af efter-
årstrækket .
Mellem nu og marts 2016 vil HPAI overvågningen i vilde 
fugle stige, og biologer fra APHIS Wildlife Services og 
deres statslige partnere vil indsamle cirka 41 .000 prøver 
fra tilsyneladende raske vilde fugle fra særligt udvalgte 
områder i hele USA .
Den første opdaterede plan - US Interagency Strategic 
Plan for Early Detection and Monitoring for Avian Influ-
enzas of Significance in Wild Birds - beskriver et fælles 
nationalt system til prøvetagning af trækfugle og involve-
rer føderale og statslige myndighedder samt universiteter 
og ikke-statslige organisationer . Den anden ajourførte 
plan - 2015 Surveillance Plan for Highly Pathogenic Avi-
an Influenza in Waterfowl in the United States -skitserer 
specifikke indsatser til overvågning af vilde fugle i 2015-
2016 . Disse planer er udarbejdet af Interagency Steering 
Committee for Surveillance for HPAI in Wild Birds .
Denne styregruppe består af eksperter fra APHIS, 
Department of the Interior, US Geological Survey og US 
Fish and Wildlife Service, US Department of Health og 
Human Services 'Centers for Disease Control og Fore-
byggelse (CDC) og National Flyway Council .
"Tidlig påvisning af fugleinfluenza er stadig nøglen til at 
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kontrollere dens spredning og minimere dens virkninger" 
siger Dr . John Clifford, USDA Chief Veterinary Officer . 
"Mange af de aktiviteter, der er beskrevet i disse planer, 
er allerede ved at blive gennemført og vil hjælpe med at 
advare os om eventuelle rekombinering eller ændringer 
i LPAI- og HPAI-virus i vilde fugle, som kunne være til 
skade for vores kommercielle flokke ."
Prøverne vil primært blive indsamlet fra dykænder (Ame-
rikansk sortbrun and (Anas rubripes), Amerikansk Kri-
kand (Anas carolinensis), Gråand (Anas platyrhynchos) 
og Spidsand (Anas acuta)), som er fanget levende eller 
er blevet skudt . Derudover vil der også blive indsamlet 
fækale prøver fra vandfugle og prøver fra syge og døde 
fugle af enhver art . Resultater fra overvågningsindsatsen 
vil blive indarbejdet i de nationale risikovurderinger samt 
planlægning af beredskab og indsatser, så HPAI risici 
kan blive reduceret i kommercielt fjerkræ, hobbyfjerkræ, 
vildtfugleopdræt, vilde fugle, rehabiliteringscentre for 
vilde fugle, fugle til falkejagt og samlinger af vilde fugle i 
fangenskab samt i zoologiske haver .

World Poultry / jnl

Amerikansk undersøgelse identificerer, 
hvordan salmonella spredes.
En amerikansk kandidatstuderende har undersøgt, hvor-
dan salmonella spredes i en kyllingeflok for at finde en 
måde at forhindre spredning af dette alvorlige fødevare-
bårne patogen .
Selv om salmonella er anerkendt som et alvorligt fødeva-
rebåren patogen, er den mekanisme, hvormed bakterier-
ne spredes i en fjerkræflok, stadig dårligt forstået .
"Min forskning fokuserer på at tegne et præcist billede 
af, hvordan salmonella spredes, når det først er i en kyl-
ling" siger Yichao Yang, ph .d .-studerende ved University 
of Arkansas' Department of Poultry Science . "Hvis vi 
er i stand til at tegne dette billede meget tydeligt, kan 
vi stoppe salmonella på et tidligt tidspunkt, og dermed 
garantere sikkerheden for fjerkræprodukterne ."
Yang anvender genetisk identificerbare stammer af bak-
terierne, så hun kunne spore dem, når de spredtes fra 

kylling til kylling, og hun fandt, i modsætning til tidligere 
forskning, at kyllinger kan inficeres af flere stammer på 
samme tid .
For at spore transmissionsvejene, konstruerede Yang et 
sæt af seks identiske, men genetisk mærkede, stammer 
ved at indsætte seks tilfældige nukleotider i kromosomet 
i S .enteritidis, en stamme af salmonella kendt for at for-
årsage fødevarebårne sygdomme . Nucleotiderne gjorde, 
at hver stamme kunne spores, efterhånden som de blev 
spredt i hele flokken .
Yang og hendes rådgiver, Young Min Kwon, assisterende 
professor i fjerkræ, designede tre sæt af eksperimenter 
for at spore salmonellatransmissionen . I det første eks-
periment gav de salmonella til kyllinger oralt, i det andet 
gav de henholdsvis en lav og en høj dosis af salmonella i 
drikkevandet, og i det tredje gav de henholdsvis en hø og 
en lav dosis til foderet .
Yang fandt, at stammerne blev fundet efter syv dage i 
de kyllinger, der var inficeret med høj dosis, men efter 
næsten 14 dage var alle stammer blevet identificeret i 
kyllingerne . Yang data viste også, at blandede infektioner 
skete i hver kylling .
"Dette er en temmelig stor nyhed, og jeg kunne ikke 
genkende det først, fordi en større teori inden for salmo-
nellatransmission - kaldet kolonisering hæmning teori - 
siger, at hvis en stamme af salmonella inficerer en kylling, 
kan en anden stamme ikke inficere samme kylling, hvilket 
tyder på, at der kan være ukendte mekanismer involve-
ret" forklarer Yang .
Yang præsenterede sine resultater i juni på American 
Society of Microbiology 115 . møde i New Orleans, og 
hun har planer om at fortsætte sit forskningsarbejde ved 
at gennemføre større forsøg for at studere disse resulta-
ter mere i detaljer .

World Poultry / jnl



MARKEDSBERETNING
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ SEPTEMBER 2015

54

Ægproduktionen i de afrikanske 
lande er steget hurtigere end den 
gennemsnitlige globale vækst, og 
Nigeria er Afrikas største ægpro-
ducent, rapporterer brancheanaly-
tiker, Terry Evans, mens Australien 
fortsat er den største producent i 
Oceanien.

Afrika øger sin andel af den globale ægproduktion.
Ægproduktion Afrika steg med 3,8 % om året fra 2000 
til 2013 . Da dette langt oversteg den globale vækstrate 
på 2,3 %, er Afrikas andel af verdensproduktionen ste-
get fra 3,7 % i 2000 til 4,5 % i 2013 . Mængdemæssigt 
er produktion i Afrika steget fra 1,9 mio . tons i 2000 til 
3,1 mio . tons i 2013 (tabel 1 og figur 1) .
I løbet af de 13 år havde Nord- og Sydamerika en vækst 
på 2,2 % om året, mens Asien havde en vækst på 2,5 

% om året . I skarp kontrast hertil var Europa med en 
vækst på kun lige over 1 % . 
Den globale ægproduktion forventes at nå op på 71,5 
mio . tons i år, og ægproduktionen i Afrika forventes at 
nå op på 3,3 mio . tons .
De enkelte landes tal, som også omfatter rugeæg, er 
vist i tabel 2 og 3 . Som i de andre store regioner, er 
størstedelen af   produktionen koncentreret på kun en 
håndfuld lande .
Det fremgår af tabel 3, at de førende syv lande - Nige-
ria, Sydafrika, Algeriet, Egypten, Marokko, Tunesien 
og Kenya - har en samlet produktion på 2,3 mio . tons 
eller mere end tre fjerdedele af den samlede regionale 
produktion . 
Omkring 22 af de 53 lande i regionen producerer mindre 
end 5 .000 tons æg om året . Ikke desto mindre har alle 
landene med undtagelse af Gabon, Somalia og Tanzania 
øget deres ægproduktion i de seneste ti år .

GLOBALE FJERKRÆ TRENDS 2014 – STÆRK VÆKST  
I ÆGPRODUKTIONEN I AFRIKA OG OCEANIEN

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ SEPTEMBER 2015

Tabel 1: Verdens ægproduktion pr region (mio . tons) . Kilde: FAO

Figur 2: De største ægproducerende lande i Afrika (mio . tons) .Figur 1: Verdens ægproduktion pr region (mio . tons) .
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GLOBALE FJERKRÆ TRENDS 2014 – STÆRK VÆKST  
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Tabel 2: Produktion af æg i Afrika (1 .000 tons) . Kilde: FAO . ›››
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Det er værd at bemærke, at Uganda mere end fordoblet 
sin ægproduktion med med en gennemsnitlig årlig vækst 
på over 6 %, mens både Ghana og Guinea havde gen-
nemsnitlige årlige stigninger på mere end 5 % .

Nigeria.
Nigeria er Afrikas største ægproducent med 650 .000 
tons i 2013 og en gennemsnitlig årlig vækst på næsten 
4 % (tabel 2, 3, 4 og figur 2), selv om data fra en anden 
kilde peger på en produktion tættere på 700 .000 tons .
En ny undersøgelse fra Department of Agricultural 
Economics, Extension and Rural Development at Imo 
State University anbefaler, at der er et stort behov for 
at forbedre producenternes adgang til kredit, tilskynde 
producenterne til at danne kooperativer; subsidiere visse 
råvarer og forbedre infrastrukturen, især veje, hvilket ville 
reducere spildet, forkorte distributionskæden og reduce-
re transportomkostningerne .

Sydafrika.
I perioden fra 2000 til 2013 er ægproduktionen i Syd-
afrika steget med mere end 4 % om året . Data fra South 
African Poultry Association, baseret på specifikke pro-
duktionsstandarder og en prognosemodel, viser, at lan-
det nåede en rekord på 25 mio . æglæggere i 2012, og 
at antallet faldt til 24,4 mio . i 2013 og yderligere til 23,5 
mio . i 2014 som konsekvens af de højere råvarepriser og 
en svagere indenlandsk efterspørgsel . Imidlertid er der 
i år et opsving, og den nyeste prognose fra juni viser, ar 
antallet af æglæggere vil nå op på 24,7 mio . i 2015 .

Tabel 3: Produktion af æg i Afrika i 2013 efter størrelse  

(1 .000 tons) . Kilde: FAO .

GLOBALE FJERKRÆ TRENDS 2014 – STÆRK VÆKST  
I ÆGPRODUKTIONEN I AFRIKA OG OCEANIEN

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ SEPTEMBER 2015

Æg i et supermarked i Johannesburg .
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Ægproduktionen lå i 2012 i gennemsnit på 148,32 mio . 
æg om ugen . Efter faldet i antallet af æglæggere faldt 
produktionen til 139,32 mio . æg om ugen i 2014, mens 
den seneste prognose vider en produktion på 147,24 mio . 
æg om ugen i 2015 . Sydafrikas repræsentant i Interna-
tional Egg Commission (IEC) mener, at ægproduktionen 
faldt fra fra 439 .000 tons i 2012 til 428 .000 tons i 2013 .

Algeriet.
Blandt de 7 største producenter steg ægproduktionen 
mest i Algeriet, hvor produktionen steg med næsten 10 
% om året - fra 101 .000 tons i 2000 til 347 .000 tons i 
2013 .
Dermed fortrængte Algeriet Egypten som den tredje 
største ægproducent i Afrika . ›››

Tabel 4: De største ægproducerende lande i Afrika (1 .000 tons) . Kilde: FAO .

Tabel 5: Produktion af æg i Oceanien (1 .000 tons) . Kilde: FAO .

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ SEPTEMBER 2015

GLOBALE FJERKRÆ TRENDS 2014 – STÆRK VÆKST  
I ÆGPRODUKTIONEN I AFRIKA OG OCEANIEN
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Ægypten.
Høje foderpriser og forbud mod transport af fjerkræ mel-
lem provinser førte til et fald i ægproduktionen i Egypten 
fra 2008, hvor produktionen lå på 356 .000 tons (tabel 
4) . Mens produktionen tydeligt er steget siden 2009, er 
den endnu ikke har nået niveauet fra 2008 .

Marokko.
Ægproduktion Marokko faldt i perioden fra 2000 til 
2009, men er siden vokset med næsten 9 % om året til 
at nå 278 .000 tons i 2013 .

Tunesien og Kenya.
Væksten i Tunesien på 1,5 % om året har været meget 
langsommere end de 3,7 %, der har været i Kenya, så 
den årlige produktion i Kenya kan godt være større end 
i Tunesien .

Stigende ægproduktion i Oceanien.
Ægproduktion Oceanien afspejler primært udviklingen i 
Australien og i mindre grad i New Zealand .
At produktionen i regionen som helhed voksede med 3,6 
% om året mellem 2000 og 2013 er næppe overrasken-
de, når tallene for Australien afslører en stigning på 4,1 
% om året .

Australien.
Ifølge tal fra FAO lå ægproduktion i Australien i 2013 
på 241 .000 tons (tabel 5) . Antallet af æglæggende 
høner er på omkring 16,5 mio . fordel på ca . 270 farme . 

Omkring 68 % af hønerne holdes i bure, 25 % på friland 
og 7 % i skrabesystemer .
Selvom tal fra FAO, som i øvrigt omfatter rugeæg til 
både æglæggere og slagtekyllinger, peger på en stor 
stigning i ægproduktionen i 2013, viser oplysninger fra 
Australian Egg Corporation Ltd (AECL) kun lille ændring 
i produktionen mellem 2013 og 2014, hvor produktionen 
lå på omkring 4,764 mia . æg, selvom værdien af   salget i 
2014 var betydeligt højere end i 2013 .
Australiens repræsentant i IEC rapporterer, at ægpro-
duktionen i 2013 lå på 288 .000 tons mod 290 .000 
tons i 2012 . Branchen anses for at være moden, og 
man forventer en fremtidig vækst på omkring 2,6 % om 
året frem til 2019-20, hvilket ikke er så meget som i de 
seneste år .

New Zealand.
I New Zealand lå stigningen i ægproduktionen i gen-
nemsnit på mindre end 2 % om året frem til 2013, men 
siden 2009 er væksten aftaget til omkring 1 % om året . 
Der er kun 120 eller deromkring farme med i alt ca . 3,3 
mio . høner . Ca . 82 % holdes i øjeblikket i traditionel-
le bure, men disse skal være udfaset inden 2022 og 
vil sandsynligvis primært blive erstattet af kolonibure . 
Omkring 15 % af hønerne er i øjeblikket på friland og 3 
% i skrabesystemer .

Artiklen er publiceret i ThePoultrySite Digital July 2015
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Avangard vil øge eksporten af æg.
Den ukrainske landbrugsvirksomhed Avangard har planer 
om at øge deres eksport af æg til mellem 50-60 % af 
selskabets samlede salg . Denne vækst i eksporten skal 
realiseres i de kommende 3 til 5 år, siger Avangard .
"Tidligere leverede vi 80 % af vores produktion til hjemme-
markedet og eksporterede 20 % . Lige nu er vi udarbejde 
en strategi, der vil øge vores eksport til mindst 50-60 % 
af vores samlede produktion" siger Oleg Bakhmatyuk, 
storaktionær i Avangard på investeringskonferencen "Ny 
Ukraine" .
Ifølge Bakhmatyuk har den ustabile situation i Donbass 
påvirket ægvirksomheden væsentligt sidste år, hvilket 
resulterede i, at virksomheden mistede 37 % af det inden-
landske marked og står over for en stor inflation . Avangard 
reducerede sin ægproduktion i 2014 med 10 % i forhold 
til 2013, og de producerede i alt 6,306 mia . æg i 2014 . 
Dette fald i produktionen skyldes reduktionen i det samle-
de antal fugle med 28 % til 23,3 mio . og en reduktion af 
antallet af æglæggere med 31 % til 18,6 mio . høner .
Dette fald i antallet af fugle, der delvis kan forklared med 
lukningen af fjerkræbesætninger i Donetsk og Lugansk 
oblaster og på Krim, hvor de i alt havde ca . 3,7 mio . 
æglæggere .
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Rusland frygter spredning af AI fra Sibirien.
Der er registreret et udbrud af H5N1 fugleinfluenza (AI) i 
Republikken Tuva i den sibiriske del af Rusland, rapporterer 
landets veterinære myndigheder Rosselhoznadzor . Rusland 
frygter, at virusset kan spredes til den europæiske del af 
landet, hvor den største fjerkræproduktion er placeret .
"Der er en særlig høj risiko for, at virusset spreder sig til 
Novosibirsk, Tomsk, Omsk og Kurgan oblaster, Altai Terri-
tory og den nordlige del af Yakutia" ifølge Rosselhoznadzor .
I slutningen af april blev et gen af højpatogen fugleinfluenza 
påvist i Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) i Ikryaninsky 
distriktet i Astrakhan Oblast . Det siges, at et stort antal 
vilde fugle kan være inficeret med stærkt virulente stamme 
af AI, og det er næsten umuligt fuldstændigt at eliminere 
muligheden for dem at komme i kontakt med fjerkræ på 
farme .

På samme tid kan situationen, ifølge de russiske veterinæ-
re eksperter, blive mere kompliceret, hvis virusset spreder 
sig til den europæiske del af Rusland, hvor de største fjer-
kræbedrifter er placeret . En spredning af virus til fjerkræ-
bedrifter i Sibirien med den lille befolkning, ville være langt 
mindre farlig for mennesker end et udbrud i den centrale 
del af Rusland .
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Tyske ægproducenter betales for ikke at 
næbtrimme.
Næsten 600 .000 æglæggende høner i Niedersachsen er 
medtaget i ansøgningerne til et nyt initiativ for at forbedre 
hønernes velfærd, herunder et stop for næbtrimning .
Ifølge Christian Meyer, landbrugsminister i Niedersachsen, 
har ca . 250 landmænd i den tyske delstat søgt til at kom-
me med ordningen, hvilket giver et klart signal om deres 
engagement i at forbedre dyrevelfærden .
Initiativet har til formål at stoppe næbtrimningen af høner 
og halekupering hos svin . Ansøgningerne dækker næsten 
600 .000 æglæggere og langt over 115 .000 slagtesvin fra 
de konventionelle og økologiske sektor .
De ægproducenter, der er accepteret i ordningen, vil mod-
tage en præmie på 1,70 € (ca . 12,70 kr .) for hver høne 
med et intakt næb og ekstra plads .
Meyer sagde, at små og mellemstore bedrifter er blevet 
særligt tiltrukket til ordningen, og tilføjer, at 950 .000 € 
(godt 7 mio . kr .) vil gå til fjerkræsektoren i år . Det forven-
tes, at ordningen vil fortsætte i de kommende år, med et 
større budget, og den sigter mod at skabe løbende forbed-
ringer i dyrevelfærden .
Samt med stoppet for næbtrimningen og en reduktion 
af belægningsgraden, vil de deltagende bedrifter være 
forpligtet til at gennemgå supplerende uddannelse og råd-
givning .
Ansøgningerne gennemgås i øjeblikket af myndighe-
derne og ved udgangen af december i år, vil de første 
ikke-næbtrimmede høne være berettiget til udbetaling af 
præmien .
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Undersøgelse viser, at Mareks  
vaccinationen kan ’lække’.
Videnskabelige forsøg med den herpes virus stamme, 
der forårsager Mareks sygdom hos fjerkræ, har for 
første gang vist, at nogle typer af vacciner muliggør 
udviklingen og overlevelse af stadig virulente versioner af 
en virus, der kan udsætte uvaccinerede fugle for større 
risiko for alvorlig sygdom .
Mens mange menneskelige vacciner - såsom de almin-
delige børnevacciner - fungerer perfekt, kan andre 
forbedres . Disse "ufuldkomne" vacciner beskytter stadig 
den vaccinerede vært fra at blive syg, men forhindrer 
ikke overførsel af virus . I tilfælde med Mareks sygdom 
hos fjerkræ førte dette til overlevelsen af stadig mere 
virulente versioner af en virus i populationen, og det 
udsatte uvaccinerede fugle for større risiko for alvorlig 
sygdom . Forskningen har stor betydning for sikkerheden 
og økonomien fødevareproduktionen samt for andre syg-
domme, der påvirker mennesker og produktionsdyr .
Den nye forskning ’Imperfect Vaccination Can Enhance 
the Transmission of Highly Virulent Pathogens’ som blev 
offentliggjort i det gratis PLOS Biology, undersøger, 
hvordan brugen af ’utætte’ eller ’ufuldkomne’ vacciner 
kan påvirke udviklingen af virulens i virus . Arbejdet blev 
udført af en international gruppe ledet af professor 
Andrew Reed fra Evan Pugh Professor of Biology and 
Entomology and Eberly Professor in Biotechnology ved 
Penn State University, og professor Venugopal Nair, 
leder af Avian Viral Diseases programme ved Pirbright 
Institute .
’Ufuldkomne’ eller ’utætte’ vacciner, er vacciner, der 
forhindrer den vaccinerede vært i at blive syg, men som 
ikke forhindrer overførsel af virus, således at virussen er 
i stand til at overleve og til at sprede sig i hele populatio-
nen . "I vores test af den ’utætte’ Mareks virus i grupper 
af vaccinerede og uvaccinerede kyllinger, døde de uvac-
cinerede kyllinger, mens de kyllinger, der var blevet vac-
cinere,t overlevede og spredte virus til andre fugle, som 
de var i kontakt med" sagde Nair . "Vores forskning viser, 
at brugen af ’utætte’ vacciner kan fremme udviklingen af 
mere alvorlige virusstammer, der udsætter uvaccinerede 
individer for større risiko ."

"Vores forskning viser, at en vaccinetype giver ekstremt 
virulente former af en virus mulighed for at overleve - 
som den for Mareks sygdom hos fjerkræ, og netop her 
er fjerkræbranchen stærkt afhængige af vaccination for 
at kontrollere sygdommen" sagde Nair . "Disse vacciner 
giver også virulente virus mulighed for at udvikle sig, 
fordi de lader de vaccinerede individer, og derfor selv, at 
overleve" .
"Vacciner mod humane sygdomme er de billigste og 
mest effektive sundhedstiltag, vi nogensinde har haft" 
sagde Read . "Men der er ny bekymring for den næste 
generation af vacciner . Hvis næste generation af vacci-
ner er utætte, kunne de drive udviklingen hen mod mere 
virulente stammer af viruset" Han anbefaler også vac-
cination til individuel beskyttelse . "Når evolutionen går 
i retning af mere virulente virusstammer, sker det som 
et resultat af den nuværende vaccinationspraksis og så 
er det de ikkevaccinerede individer, der er i størst risiko . 
De, der ikke er vaccineret, vil uden beskyttelse blive 
udsat for de mest virulente stammer af en virus . Vores 
forskning giver stærke beviser for, hvor vigtigt det er at 
blive vaccineret ."
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Der er behov for mere effektivitet  
i fjerkræbranchen. 
Aktører i agroindustrien er nødt til at vokse både i stør-
relse, over landegrænser og i produktiviteten for at kun-
ne håndtere udfordringerne i fremtiden .
Det var et af de vigtigste budskaber i professor Louise 
Fresco, formand for direktionen på Wageningen Univer-
sitet, kom med på 2015 Cargill Animal Nutrition Semi-
nar, der blev afholdt for nylig i Noordwijk i Holland .
I sin tale til et publikum på 250 delegerede, som 
repræsenterer 35 lande, kom hun ind på den velkendte 
projektion, som siger, at der Jordens befolkning i 2050 
vil være vokset med yderligere 2 milliarder . 
Derfor vil der være behov dobbelt så 
meget mad og efterspørgslen efter 
protein vil blive fordoblet . Og 
der vil være yderligere krav til 
fødevareproducenter såsom 
fødevaresikkerhed og miljø-
spørgsmål .
Hun sagde, at den globale 
befolknings efterspørgsel 
efter fødevarer vil være 
endnu større . "Der er en 
milliard, der stadig ikke 
har fået nok mad, en anden 
milliard mangler tilstrækkelige 
vitaminer og mineraler og 1,6 
milliarder med fedme problemer - 
det er 3,6 milliarder ud af de nuværen-
de 7 milliarder mennesker på verdensplan, 
og så vil der være yderligere 2 milliarder om 35 år, som 
kun er halvanden generation væk .”
Producenterne vil skulle kunne denne øgede efter-
spørgsel efter fødevarer både økonomisk og effektivt . 
Og der er øgede krav . "Hele fødevarekæden står over 
for stigende krav fra forbrugerne til fødevaresikkerhed, 
dyrevelfærd og miljøbelastning" sagde Fresco . "Hele 
dynamikken i fødevareproduktionen har ændret sig ."
Fresco sagde, at producenterne har et stort potentiale 
for at øge effektiviteten . Selv om det for nogle vil det 
være et kvantespring, pegede hun på to centrale områ-

der, der vil spille en stor rolle for at opnå dette; informati-
onsteknologi og effektiv udnyttelse af arbejdskraften .
"I mange lande forlader for mange landbruget for at tage 
til byen – landbrug er ikke et respekteret erhverv . Det 
er en reel bekymring Vi skal skabe en ny generation af 
landmænd ved at lokke de unge til at blive på landet og 
producere fødevarer ."
Teknologi vil hjælpe med at forbedre arbejdskraftens 
produktivitet gennem ny mekanisering og særligt vigtigt 
vil være håndholdte enheder, der kan indsamle data og 
give oplysninger . "Dette "big data" vil forbedre effektivi-
teten gennem hele fødekæden" tilføjede hun .

Også, om end potentielt kontroversielt, sagde 
Fresco, så er småt ikke smuk i mange 

tilfælde . "Producenterne er nødt til 
at blive større - at øge besætnin-

gens størrelse og deres jord-
tilliggende - og at blive mere 
effektive ."
Hun understregede beho-
vet for at optimere produk-
tiviteten . "Der er ikke én 
løsning her - folk er nødt til 
at forstå det" og tilføjede, 
at der stadig er potentiale i 

encellede organismer, alger 
og selv insekter i dyrenes 

fødekæde .
Forhåbentlig kan denne globale 

efterspørgsel efter fødevarer kan 
opfyldes på grundlag af fremskridt i de sid-

ste 50 år i form af at producere flere kalorier globalt 
og reducere verdens sultende befolkning, sagde Fresco, 
og hun opfordrede til arbejde på at reducere tab fødeva-
rer, for i øjeblikket spildes 30 % til 40 %, og dette spild 
kunne recirkuleres tilbage til den animalske produktion .
"Den virkelige udfordring er at opnå optimale løsninger 
på fødevareproduktionen på lokalt plan" sluttede hun og 
tilføjede, at enhver borger har ret til sikre fødevarer, uan-
set om de er fra fattige eller rige lande .

World Fjerkræ / jnl
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Konklusionen på et seminar og sal-
monella i ægproduktionen i Sydney 

i Australien var, at det er umuligt at eliminere 
Salmonella på ægfarmene, så risikoen for menne-
skers sundhed skal styres og kontrolleres grun-
digt.

Ifølge Kylie Hewson fra Australian Egg 
Corporation Limited (AECL) er tilste-
deværelsen af   Salmonella enterica ser-
ovarer (især nogle Typhimurium seroty-
per), som kan forårsage salmonellose 
hos mennesker, gennem hele forsy-
ningskæden blevet en varig udfordring 
for ægbranchen og har forårsaget stor 
debat om sektorens omdømme .

Mange variable. 
I et indlæg ved den 26 . årlige Australian Poultry Science 
Symposium i Sydney tidligere på året, sagde Hewson, at 
tilstedeværelsen og spredningen af salmonella afhænger 
af mange variabler, og som sådan er der ingen enkelt 
effektiv kontrolforanstaltning .
Derfor, sagde hun, er tilstedeværelse og kontrol af sal-
monella komplekse spørgsmål, der er omfattet af en 
kombination af både reelle og formodede risici .

Kendt viden er ikke kendt.
Der er en overflod af peer-reviewed og andet litteratur 
om mange aspekter af Salmonella, men typen og til-
gængeligheden af   disse oplysninger varierer indenfor 
ægproduktions- og rådgivningsvirksomheder .
Den sætninger ”alt er kendt og vi behøver ikke at finan-
siere mere arbejde” eller ”vi gjorde dette arbejde for 30 
år siden” høres ofte på branchemøder, når branchen 
begynder at diskutere projektforslag vedr . Salmonella, 
sagde hun .
”Men alligevel er Salmonella en udfordring på bedriften 
og på markedet” sagde Hewson .

Kendt viden skal gøres tilgængeligt.
”Derfor er der et klart behov for at indsamle let tilgæn-

gelig information og gøre den mere tilgængelig for hele 
branchen for at skabe en ramme for anvendelsen af   
viden . I øjeblikket er niveauet af viden om af problemet 
(dvs . årsagen samt effektiviteten af   forskellige kontroller) 
meget svingende indenfor branchen, hos offentlige myn-
digheder, i foodservice-sektoren, og hos forbrugerne .
”De seneste aktiviteter indenfor forskning, udvikling og 
rådgivning samt litteraturstudier i forberedelsen af   AECL 
Council for Sustainable Egg Farming (CSEF) forventes 
at give en robust viden om og en klar beskrivelse af de 
risici og mulige management tiltag, der kan reducere 
antallet af humane ægrelaterede salmonellose tilfælde i 
Australien .”
Da det er umuligt at eliminere Salmonella i ægprodukti-
onen, skal risikoen for sygdomme hos mennesker hånd-
teres korrekt .

Brug for en ny fælles strategiplan.
Da det er en teknisk kompliceret emne med varierende 
risici (og varierende forståelser af disse risici) mellem 
bedrifterne og i food-service virksomhederne, er der 
brug for en strategi og et samarbejde, der bygger på 
udvikling af gode relationer mellem branchen og myn-
dighederne . Denne strategi skal være baseret på solide 
fakta og omfatte et system (eller systemer) til at kon-
trollere de Salmonella enterica serovarer, der udgør den 
højeste risiko, på forskellige stadier i forsyningskæden .
Hewson sagde, at de vigtigste interessenter, herunder 
statslige myndigheder og sundhedspersonale, branche-
organisationer, ægproducenter, forskere og tekniske 
rådgivere (herunder dyrlæger) er involveret i processen 
med det formål at opbygge relationer og styre udviklin-
gen af programmet .
Koordinering, revision og formidling af omfattende, men 
sammenhængende, oplysninger om Salmonella er i øje-
blikket i gang i Australien med det formål at udarbejde 
en plan for risikostyring til bekæmpelse af salmonella 
gennem hele forsyningskæden .
Hewson sagde, at denne plan skal være robust og mål-
bar (dvs . den skal bygge på data og kunne revideres, 
hvis det kræves), og den skal nemt kunne opdateres til 
at inkludere nye oplysninger, når de bliver tilgængelige, 
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så de kan implementeres og videreudvikles af branchen .
Der vil også blive udviklet undervisningsmateriale og 
dokumenter til forskellige stadier af forsyningskæden, 
som fokuserer på centrale spørgsmål og støtter et 
management program, der er gældende og forståelig for 
både lovgivere og producenter .

Salmonella i ægproduktionen.
Et forskningsprogram sponsoreret 
af Australian Egg Corporation Limi-
ted, viste Vivek Pande, modtager af 
International Postgraduate Research 
Scholarship, og andre, at fugle infi-
ceret med salmonella stadig udskiller 
patogenet fem uger efter infektionen . 

Forskningsresultaterne vedrørende svingende og forlæn-
get udskillelse af Salmonella stemte overens med anden 
forskning i problemet, udført af Lister og Barrow (2008) 
og Gole et al . (2014) .
I den australske undersøgelse siger Pande bl .a .: 
Æg eller ægproduktrelateret Salmonella-forgiftning er et 
stort problem for ægbranchen . 
Salmonella Typhimurium (S . Typhimurium) er den hyp-
pigst rapporterede serovar i udbrud af ægrelateret mad-
forgiftning i Australien (The OzFoodNet Working Group, 
2013) . 
Det er blevet undersøgt, at Salmonella serotyper såsom 
Enteritidis har kapacitet til at forurene æg inde i ægge-
lederen; imidlertid er vertikale overførsel af australske S . 
typhimurium-stammer ikke blevet undersøgt .
Ældre fugle er også betydeligt mere modstandsdygtige 
over for Salmonellae end de unge kyllinger .
Udskillelsen af salmonella i kylling fæces kan være svin-
gende og kan fortsætte i mange måneder .
Han sagde, at persistensen af S . Typhimurium DT 
9 i miljøet i fjerkræstalde kan medføre forurening af 
æggeskallen .

Æggeskallens struktur og salmonella.
En yderligere undersøgelse, der også blev afrapporteret 
ved symposiet i Sydney, viste imidlertid, at forskellige 
porestrukturer, det samlede antal af porer og skallens 

tykkelse ikke gøre en forskel for udbredelsen af   salmo-
nella i æg .
Forskningen, An Examination of Eggshell Pore Structure 
and Penetration by Salmonella Typhimurium af A . Ray, 
J . Roberts, K .Chousalkar og R .Flavel, der blev udført på 
Poultry CRC, som er etableret og støttet af  Australian 
Government’s Cooperative Research Centres Program, 
viste, at der ikke var nogen signifikante forskelle i fore-
komsten af    porestruktur eller skaltykkelse målt med  
computertomografi i inficerede og ikke-inficerede prøver 
af æggeskaller . Alle målinger var meget ens bortset fra 
antallet af internt forgrenede porer .

Artiklen er publiceret i ThePoultrySite Digital July 2015
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Eurodon udvider sin produktionskapacitet 
til kalkunkød. 
Den russiske kødproducent, Eurodon, vil udvide deres 
kapacitet på kalkunkød til 130 .000 tons om året ved 
udgangen af 2016 .
Ifølge planer frigivet af selskabet har de til hensigt at udvi-
de den nuværende produktionskapacitet på deres frabrik 
fra 43 .000 til 73 .000 tons kalkunkød om året . Derudover 
vil selskabet opføre et nyt anlæg med en kapacitet på 
60 .000 tons om året i Ust-Donetsk-distriktet i Rostov 
Oblast .
Som et resultat vil Eurodosn produktionskapacitet vokse 
med 67 % i forhold til den aktuelle kapacitet . I alt har Eud-
oron planer om at opføre 214 nye huse . Ud over disse huse 
vil det nye anlæg omfatter en rugeri, et kødforarbejdnings-
anlæg og en foderfabrik .
"Faciliteterne i det nye anlæg bliver bestilt gradvist . Husene 
til opdræt af kalkuner og foderfabrikken befinder sig på 
forskellige stadier af planlægningen" sagde ne talsmand for 
selskabet .
Gennemførelsen af dette projekt vil dog gøre det muligt for 
virksomheden at styrke sin position som den største produ-
cent af kalkunkød i det tidligere Sovjetunionen .

World Poultry / jnl

Canada investerer i antibiotisk alternativ 
til fjerkræ.
Et canadisk universitet vil udvikle og kommercialisere en ny 
teknologi, der leverer en immunitet-fremmende aerosol til 
kyllinger som et alternativ til antibiotika .
Michelle Rempel, Minister of State for Western Economic 
Diversification, har bevilget en investering på 400,000 $ 
(ca . 2,6 mio . kr .) i projektet .
"Fjerkræbranchen er en vigtig sektor i den canadiske 
økonomi . Vores regering er stolt af at støtte University of 
Saskatchewan's Western College of Veterinary Medicine i 
udviklingen af et alternativ til antibiotika, for det vil løse et 
væsentligt problem med produktivitet i fjerkræbranchen" 
sagde Michelle Rempel .
Dette projekt understøtter et multi-regionalt partnerskab 

med fjerkræbedrifter i Saskatchewan og British Columbia, 
og højt kvalificeret personale i Saskatchewan, Alberta, 
og British Columbia samt brancheorganisationer fra både 
Alberta og Saskatchewan vil arbejde på og med projektet .
Karen Tchad, vicepræsident for forskning ved University of 
Saskatchewan, udtaler: "Baseret på mange års forskning 
har veterinærpatolog Dr . Susantha Gomis og hans medar-
bejdere udviklet en innovativ idé til behandling af bakterielle 
infektioner i kyllinger, der vil give canadiske fjerkræprodu-
center med et andet effektivt redskab i deres værktøjskas-
se for sundhed . Det er spændende forskning, der vil have 
væsentlig betydning fra canadisk landbrug ."

World Poultry / jnl

Velfærdsaktivister opfordrer igen til at for-
byde burhøns.
Dyrevelfærsgruppen, Compassion in World Farming 
(CIWF), intensiverer sin kampagne for at forbyde ægpro-
duktione i berigede kolonisystemer, som de beskriver dem 
som værende "grundlæggende forkert" .
Organisationen har udgivet ny optagelser, filmet på 10 far-
me i Frankrig, Italien, Tjekkiet og Cypern, hvor de hævder, 
at hønerne stadig ikke kan udføre deres naturlige adfærd .
Kampagnedirektør Dil Peeling tilføjede, at berigelser ikke 
var "lidt mere end pynt", hvor hønerne knap nok har plads 
til at strække deres vinger . Fjerpilning var udbredt, og 
hønerne var voldsomt næbtrimmede .
"På nogle farme var de siddepinde, der er beregnet til at 
simulere en gren, knapt et par centimeter fra bunden . I 
andre tilfælde kunne en høne ikke stå oprejst på en sidde-
pind, fordi taget på buret var så lavt ."
Organisationen har også kritiseret lovgivning i forhold til 
skrabeområdet . "Direktivet fastsætter ikke et minimumsa-
real pr høne, så skrabeområderne er ganske minimalt, eller 
det anvendte materiale er uegnet til en så central adfærd 
som støvbadning ."
De hævder også, at nogle landmænd omgår reglen, der 
forbyder trådnet i redekassen ved blot at anvende et tråd-
net af plast .
CIWF lancerer nu en kampagne, der opfordrer tilhængere 
til at udfylde en online-formular, som vil udløse et automa-
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tisk brev til deres landbrugsminister om, at berigede bure 
skal forbydes .

World Poultry / jnl

Amerikanske ægpriserne fordobles i køl-
vandet på AI-krisen.
Ægpriserne i USA er på himmelflugt efter udbruddene af 
fugleinfluenza, og prisen på æg ab farm blev næsten for-
doblet i juni . Engrospriser på æg steg 84,5 % i juni, siger 
US Department of Labor .
Æg udgør en meget lille andel af den bredere producent-
prisindeks, men de er steget i pris siden april . "Når de på 
årsbasis stiger med 58 .000 %, på to måneder, så kan-
virkningen ses i indekset" siger Ted Wieseman, analytiker 
hos Morgan Stanley, og han anslår, at æg tegner sig for 
næsten en femtedel af den samlede 0,4 % stigning i pro-
ducentpriserne i juni .
En gros priserne på æg viste den største stigning siden 
regeringen begyndte at registrere omkostningerne i 1937 .
Ca . 49 mio . høner og kalkuner døde eller blev aflivet i 15 
stater dette forår, da influenza-virus spredes Nordvest 
til farme i Midvesten . Tabet af disse fugle har reduceret 
udbuddet af æg og fremprovokere en mangel, der bør 
begynde at vise sig i højere priser på æg i butikkerne, 
siger Wieseman .
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McDonalds vælger frilandsæg  
i New Zealand.
McDonalds New Zealand har lovet, at det vil stoppe med 
at bruge æg fra burhøner i alle deres 164 restauranter ved 
udgangen af næste år .
Patrick Wilson, adm . direktør i McDonalds NZ, sagde, at 
tiltaget var en betydelig omstilling for virksomheden, og 
den var blevet godkendt af dyrevelfærdsgrupperne SPCA 
og SAFE .
Tiltaget følger en vist pres fra kunderne, og spørgsmål om 
frilandsæg har været en af de gennemgående, som er ind-
sendt via deres feedback-hjemmeside .
"Vi er klar over, at der altid er plads til forbedring, og ved 
at bevæge sig væk fra æg fra burhøns, gør vi, hvad vores 
kunder har bedt os om at gøre" siger Wilson .

McDonalds restauranter i Christchurch og Dunedin har 
kun brugt frilandsæg siden 2009 . Frilandsæg, der sælges 
på 18 restauranter på Sydøen, stammer fra familieejede 
farm Otaika Valley Free Range Eggs nær Whangarei, som 
vil øge sit udbud til McDonalds . Zeagold Foods i Otago 
udvider også for at imødekomme efterspørgslen .
Når McDonalds har skiftet til frilandsæg, vil æggene, som 
de køber, udgøre omkring 9 % af alle frilandsæg, der sæl-
ges i New Zealand .
"Vi køber en betydelig mængde æg om året - næsten 13 
mio . stk . - så for at holde trit med efterspørgslen, skal 
vores leverandører af æg investere betydeligt i nye farme 
og nye produktionssystemer" slutter Wilson .
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Bachoco overtager avlsfaciliteter i USA.
Industrias Bachoco, Mexicos førende producent og for-
ædling af fjerkrækød og andre fødevarer, har indgået en 
aftale om at overtage avlsfaciliteter fra Morris Hatchery i 
Georgia .
I 2013 overtog Bachoco avlsaktiviteter Arkansas fra Mor-
ris Hatchery Inc .
Den seneste opkøb består primært besætninger og 
udstyr . Aktiviteterne i Georgien har en kapacitet på 
omkring 1 mio . æglæggende høner, der producerer ruge-
æg .
"Dette er det næste skridt for at styrke denne særlige 
fase af vores forsyningskæde, som giver os mulighed for 
at understøtte den organiske vækst i virksomheden, og på 
samme tid øger vores geografiske spredning og mindsker 
risikable situationer" siger Rodolfo Ramos, adm . direktør i 
Bachoco . Dette opkøb vil træde i kraft med det samme .
Bachoco er et vertikalt integreret selskab med hovedsæde 
i Celaya, Guanajuato i det centrale Mexico . Dens vigtigste 
forretningsområder er: kylling, æg, svin, foder og andre 
produkter . Bachoco ejer og administrerer mere end tusind 
faciliteter, der er organiseret i ni produktionsenheder og 
64 distributionscentre i Mexico og en produktionsenhed i 
USA .

World Poultry / jnl
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Over de seneste årtier har kropssammensætning 
for slagtekyllinger ændret sig dramatisk efter krav 
fra markedet. Avlsarbejdet inden for slagtekyllin-
ger har resulteret i et fald i foderudnyttelse, højere 
daglig vækst, mindre fedt og mere brystkød.
 

Wageningen UR Livestock Research 
i Holland har undersøgt, om man får 
en højere reproduktion i forældredyr 
til slagtekyllinger ved at give et foder 
med mindre protein .
”Udvikling af fedt er mindre effektiv 
end at udvikle kød, så kropssam-

mensætning af slagtekyllinger er ændret til mere kød 
og mindre fedt . Også forældredyrene har ændret sig 
som følge af disse avlsmål for slagtekyllinger” siger Dr. 
van Emous fra Wageningen University i Holland . Som 
et resultat har forældredyrene også en tendens til at 
deponere mere brystkød og mindre fedt . Da disse fugle 
er avlet til at lægge æg, er kombinationen af   en masse 
brystkød og få fedtreserver uønsket fra et reproduktivt 
perspektiv .
 
Formindsker forældredyrenes fertilitet.
Man siger, at en vis mængde af kropsfedt er nødvendig, 
når   æglægningen begynder for at få maksimal ydelse . I 
løbet af de seneste årtier er fertiliteten og klækningspro-
centen faldet . For et par år siden lavede Dr . van Emous 
og hans kolleger en opgørelse over mulige årsager til 
dette fænomen .

“Da fertiliteten og klækningsprocenten faldt, lagde vi 
mærke til mange mulige årsager, inklusiv management, 
procentdel haner, sundhed og adfærd . Udover disse fak-
torer fandt vi i litteraturen indikationer på, at nedsat fer-
tilitet og klækningsprocent kunne hænge sammen med 
fodersammensætning, i særdeleshed det daglige pro-
teinindtag i æglægningsperioden . Udover den nedsatte 
fertilitet og klækningsprocent forekom et væsentligt fald 
i produktionen i slutningen af æglægningsperioden .”
Dr van Emous fremsatte en hypotese om, at dette var 
relateret til et utilstrækkeligt fedtdepot i slutningen af 
opdrætsperioden . Han formodede, at der var en chance 
for forbedring ved at ændre foderet ved at sænke pro-
teinindtaget i opdrætsperioden . Da sektoren er relativt 
lille, er forskningsmidler svære at finde, og der var kun 
begrænset viden om, hvordan kropssammensætning 
påvirker reproduktionen hos forældredyr . Og fordi den 
nuværende kropssammensætning har udviklet over fem 
til seks årtier, var det uvist, om dette kunne ændres eller 
ej . Dr van Emous besluttede sig for at undersøge effek-
terne af forskellige foderstrategier på kropssammensæt-
ning i opdræts- og æglægningsperioden .

Undersøgelse: proteinniveauer i foderet  
til forældredyr. 
De hollandske brancheorganisationer og Aviagen bad 
forskerne fra Wageningen University Livestock Research 
om at undersøge sagen . “I begyndelsen af 2011 
påbegyndte vi et stort treårigt projekt, der undersøgte 
effekten af forskellige forhold mellem energi og protein 
i foderet i løbet af forældredyrenes forskellige livsfaser . 
Først udførtes et eksperiment i mindre skala for at fin-
de ud af, om kropssammensætning kunne påvirkes af 
fodringsstrategier . I midten af 2012 startede vi et andet 
eksperiment i mindre skala, og fuglene blev fulgt under 
hele produktionsforløbet .” I alt blev 2 .880 Ross 308 for-
ældredyrshøner holdt i 36 afdelinger med 80 høner per 
afdeling . Antallet af hønniker per afdeling blev reduceret 
til 70, efter de blev 22 uger gamle, grundet dødelighed 
og udvælgelse . Ved den alder blev haner andetsteds fra 
sat ind i afdelingerne . 
Under opdrætsperioden blev to foderblandinger med for-
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Dr . Rick van Emous (tv) ved forsvaret af sin ph .d . ved  
Wageningen University . Photo: Fabian Brockötter .
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skellige niveauer af protein og aminosyrer givet til høn-
nikerne . Da hønsene var mellem 22 og 45 uger gamle, 
blev de fodret med tre foderblandinger med forskellige 
energiniveauer (3 .000, 2 .800 og 2 .600 kcal/kg) . Fra 
45 . til 60 . uge blev hønsene fodret med to foderblan-
dinger med forskellige energiniveauer . Standardfoderet 
indeholdt 2 .800 kilokalorier per kilogram, foderet med 
højt energiniveau indeholdt 3 .000 kilokalorier per kilog-
ram (7 % mere energi) . Niveauet af protein og aminosy-
rer var det samme for begge foderblandinger .

Forældredyr fodret med lavt proteinindhold produ-
cerede flere æg.
“Efter 48 uger producerede forældredyrene, der var ble-
vet fodret med foderblandingen med lavt proteinindhold, 
flere æg - 3,5 rugeæg mere for at være præcis . ”Denne 
positive effekt på produktionen var forårsaget af de 
forøgede fedtreserver i slutningen af opdrætsperioden . 
Hønerne var sandsynligvis bedre i stand til at mobilisere 
energireserver under perioder med negativ energibalan-
ce . For at vedligeholde et vækstmønster i opdrætsperi-
oden, var forældredyrene nødt til at sørge for at skaffe 
sig en større mængde føde med et øget forhold mellem 

energi og protein sammenlignet med de forældredyr, 
som blev fodret med en blanding med et normalt for-
hold mellem energi og protein . Dette resulterede i, at 
hønerne brugte mere tid på at æde og mindre tid på ste-
reotyp hakkeadfærd i opdrætsperioden, hvilket muligvis 
indikerer nedsat sult og frustration . På den anden side 
kan et lavt proteinindtag i opdrætsperioden føre til ringe 
fjerdragt . En forøgelse på 12 % i det daglige foderindtag 
grundet brug af foder med lavt proteinindhold i opdræts-
perioden resulterede i, at hønnikerne brugte dobbelt så 
lang tid på at æde . Tidsstudier i adfærd viste, at den 
brugte tid på at æde stod i omvendt forhold til den tid, 
der blev brugt på stereotyp hakkeadfærd i opdrætsperi-
oden .
Et foder med højt energiniveau under den første æglæg-
ningsperiode forøgede dødelighed grundet sprængnin-
ger af senerne . Dette var sandsynligvis forårsaget af det 
lavere foderindtag under den indledende æglægnings-
periode, hvilket resulterede i mere aktivitet og dårlige 
ensartethed . Ved at fodre fuglene med et standardfoder 
(som avlsvirksomheden anbefalede) producerede de 
flere æg, end de høner, der fik foder med højt og lavt 
niveau af energi . ›››
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Opdræt af hønniker til rugeægsproduktion af Ross 308 .



82

MINDRE PROTEIN GIVER FLERE RUGEÆG
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ SEPTEMBER 2015

Lavere ægvægt.
Brugen af foder med et højt energiniveau under den 
anden fase af æglægningen reducerede i gennemsnit 
proteinindtaget med 8,5 % og energiindtaget med 2 
% . Da begge foderblandinger havde samme niveau af 
råprotein og aminosyrer, var det samlede indtag hen-
holdsvis 9,6 og 8,1 % lavere ved foderet med højt ener-
giniveau end med foderet med lavt energiniveau . At give 
hønsene foder med forskellige energiniveauer viste sig 
ikke at have nogen effekt på produktionen af æg . Dog 
producerede de dyr, der var blevet giver foder med højt 
energi niveau, æg med en lavere vægt, hvilket var forår-
saget af det lavere indtag af aminosyrer og linolensyre . 
En lavere ægvægt i den anden fase af æglægningspe-
rioden er positivt, fordi disse æg koster færre nærings-
stoffer . Høner, som blev fodret med foder med et højt 
energiniveau (og dermed et lavere dagligt proteinindtag), 
viste en 1 .5 % højere klækningsprocent grundet lavere 
fosterdødelighed under klækningsstadiet mellem 3 og 
21 dage . Denne effekt er sandsynligvis forårsaget af det 
lavere indtag af råprotein og aminosyrer hos de høner, 
som blev fodret med foder med et højt energiniveau . “En 
mulig årsag kunne den lavere ægvægt fra høner, der fik 
foder med et højt energiniveau .” Udover denne positive 
effekt, formindskede foder med et højt energiniveau 
også antallet af kyllinger af anden sortering . Høner, som 
fik foderet med højt energiniveau åd i gennemsnitligt 
mindre (9 %), brugte mindre tid på at æde (16 %) og åd 
hurtigere (9 %) . Det sidste antyder, at dyrene var mere 
ivrige efter at indtage foderet .

Praktiske råd om fodring.
“Øg forholdet mellem energi og protein i opdrætsperioden 
af forældredyr og i anden fase af æglægning for at forbed-
re reproduktion og velfærd” siger Van Emous . “På grund 
af de strenge restriktioner på foder og et obligatorisk 
foderprogram i opdrætsperioden, bør niveauet af råprotein 
og aminosyrer i den nærmeste fremtid formindskes med 
10 til 15 % . Forøg rationen af foder med omtrent 10 % i 
opdrætsperioden for at få en lignende daglig tilvækst . Lad 
vær med at ændre forholdet mellem energi og protein i 
den første fase af æglægningsperioden . Forøg forholdet 
mellem energi og protein til omkring 21 kcal/g råprotein 
for forældredyr i anden fase af æglægningsperioden for 
at forbedre rugeegenskaberne ved at ændre niveauerne 
for energi eller protein . Dagen efter Dr Van Emous havde 
forsvaret sin afhandling, fløj han til Indonesien efter indby-
delse fra Japfa Comfeed, som ønskede at vide, hvordan 
de kunne ændre deres forældredyrfoder . “Folk fra hele 
verden har kontaktet mig lige siden . Landmænd har alle-
rede oplevet forbedringer ved at ændre deres foder til at 
have et højere energiniveau og lavere proteinniveau under 
æglægningsperioden . Det næste skridt er også at ændre 
det i opdrætsperioden . Indtjeningen fra en forældredyrs-
produktion afhænger hovedsageligt af foderomkostninger-
ne, antallet af befrugtede æg og antallet af daggamle kyl-
linger” understreger Van Emous . “Hønniker, der fik foder 
med et lavere energiniveau i opdrætsperioden, gav en 6 % 
højere bruttofortjeneste i rugeægsproduktionen på 0,53 
€ (ca . 3,95 kr .) pr høne . Dette skyldes den højere klæk-
ningsprocent (første æglægningsperiode) og øget antal af 
æg (anden æglægningsperiode) . For en standard flok på 
21,000 høner kan den årlige stigning af bruttofortjenesten 
være på mere end 11 .000 € (godt 82 .000 kr .) .” Foder 
med et andet forhold mellem energi og protein i den første 
æglægningsfase resulterede i en negativ bruttofortjene-
ste . “Når man bruger foderet med det høje energiniveau 
i den anden æglægningsperiode, giver det 3 % højere 
bruttofortjeneste eller 0,26 € (ca . 1,94 kr .) pr høne . Dette 
skyldes de lavere udgifter til foder . 
Artiklen er bragt i World Poultry magazine no . 4 – 2015 .

cb / jnl
Rugeægsproduktion til Ross 308 .
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Udbrud af fugleinfluenza koster den  
britiske fjerkræbranche dyrt.
Mistede eksportmarkeder efter udbruddet af højpatogen 
fugleinfluenza (HPAI) på en farm med æglæggere i Lan-
cashire i sidste måned koster den britiske fjerkræbran-
che dyrt .
Udbruddet af H7N7 på farmen nær Preston, hvor 
36 .000 æglæggere døde og andre 144 .000 blev slået 
ned, fik en række lande til at lukke deres markeder for 
britisk fjerkrækød og æg .
Ifølge Department for Environment, Food and Rural 
Affairs (Defra) har Australien, Japan, Kenya, Singapore, 
Sydafrika og St . Vincent med øjeblikkelig virkning indført 
et importforbud mod britiske fjerkræprodukter, mens De 
Forenede Arabiske Emirater kun har indført et importfor-
bud mod fjerkræprodukter fra England . Hongkong, Tyr-
kiet og Rusland har taget en regional tilgang og forbyder 
produkter fra Lancashire .
"Vi arbejder tæt sammen med de veterinære myndighe-
der i hele verden for at begrænse virkningerne på han-
delen og for at genåbne eksportmarkederne så hurtigt 
som muligt" sagde en talsmand fra Defra .
Et af de ramte selskaber er avlsselskabet Hy-Line, selv-
om det ikke har nogen produktion i det ramte område 
af Lancashire . "Vi mener, det seneste HPAI udbrud i 
Storbritannien vil resultere i mindst seks måneder med 
eksportrestriktioner til tredjelande, som kræver, at landet 
skal være fri for HPAI" sagde selskabets præsident, 
Jonathan Cade .
"Dette vil resultere i mere end 1,5 mio . £ (ca . 15,2 mio . 
kr .) i mistet omsætning til Asien, Afrika og Indien fra 
vores britiske afdeling over de næste seks måneder . 
Dette er i tillæg til mange flere millioner, som allerede 
gået tabt som følge af det seneste udbrud ." Cade sagde, 
at det var vigtigt, at ejendommen, der er ramt af HPAI, 
blev rengjort og desinficeret så hurtigt som muligt efter 
OIE’s standarder, således at landet kunne erklæres fri 
for HPAI så hurtigt som muligt . "Man kan være sikker på 
at Hy-Lines også på lang sigt vil levere avlsdyr til ægpro-
duktion fra vores afdeling i Storbritannien" tilføjede han .
Rugeriet Joice og Hill nær Peterborough, Cambridges-
hire, har også klaget over, at de har mistet omsætning, 

herunder salg af 300 .000 rugeæg til en kunde i Mel-
lemøsten, der blev aflyst i slutningen af juli . Da Tyskland 
også havde et tilfælde af HPAI ultimo juli, forudså adm . 
direktør Nick Bailey forstyrrelser i handelen med rugeæg 
i hele EU .
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Poulpharm tester mange Eimeria arter 
per prøve.
Syv arter af Eimeria er kendt for at inficere kyllinger 
og forårsage sygdommen Coccidiose . Virksomheden 
Poulpharm har nu udviklet en semikvantitativ qPCR for 
alle disse Eimeria arter, der inficerer kyllinger, og seks 
arter, der inficerer kalkuner .
Coccidiose overvågning ved OPG tællinger (Oocyster 
Per Gram fæces) har været måden at gøre det på i 
mange årtier . Det gøres mikroskopisk ved McMaster 
teknik, og det er hurtigt, rimeligt billigt og relativt let at 
gøre . Eimeria arter differentiering er dog, især i kyllin-
ger, sandsynligvis et af de mest vanskelige diagnostiske 
tests . Det kræver streng og kontinuerlig uddannelse af 
laboratoriepersonalet, og kun få specialiserede laborato-
rier verden over er i stand til at udføre oocyst differentie-
ring rutinemæssigt .
Poulpharm har udviklet en qPCR test, der kan skelne 
alle de forskellige arter . Ifølge selskabet, vil qPCR blive 
brugt rutinemæssigt til overvågning, men også for vali-
dering af OPG tællinger, coccidiose forskning i vacciner 
og produktion af inokulum . Mens OPG tællinger er 
baseret på oocyster morfologi med den iboende subjek-
tive fortolkning, anvender PCR DNA til at skelne mellem 
arter og er derfor mere sikker . Også følsomheden ved 
OPG optællinger er begrænset til 100 oocyster pr gram . 
"Med vores qPCR vi kan registrere ned til 25 usporule-
rede oocyster og kun 5 sporulerede oocyster pr gram 
fæces . Med en repræsentativt prøve på 30 g fra din flok, 
vi kan udføre både OPG optælling og qPCR analyse" 
siger en talsmand fra Poulpharm .
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En ny undersøgelse med slagtekyllinger viser, at 
tilskud af en multi-carbohydrase enzymblanding 
kan øge det ernæringsmæssige værdi af dod-
dermel væsentligt, en unik fode kilde, der er på 
fremmarch i Canada og USA.
 
”Dodder er et nyt foderemne til fjerkræ” siger Rob Pat-
terson fra Canadian Bio-Systems Inc . (CBS Inc .), som 
har ledet undersøgelserne sammen med Dr . Tofuko 
Woyengo og dr Ruurd Zijlstra fra University of Alberta . 
”Vores undersøgelse bekræfter, at den har en masse 
at byde på fra et ernæringsmæssigt synspunkt, og at 
den rigtige blanding af multi-carbohydrase er en effektiv 
måde at udnytte mere af den samlede næringsværdi .»

Multi-carbohydrase 
enzymteknologi.
Mens det er én 
ting at have en høj 
næringsværdi, er 
det en anden at 
sikre, at så meget 
af denne værdi som 
overhoved muligt er 
tilgængelig for opta-
gelse og udnyttelse 
af dyrene, forklarer 
Patterson, teknisk 
direktør i CBS Inc . . 
Multi-carbohydrase 
enzymteknologi, med 
sine mange enzym-
kilder og aktiviteter, 
fungerer som en universalnøgle, der frigør næringsstof-
fer fra en række ellers svært fordøjelige foderkompo-
nenter . ”Dette understøtter den maksimale udnyttelse af 
næringsstoffer til energi og vækst .»
Dodder, også kendt som ’falsk hør ”eller” vild hør,’ er en 
oliefrøafgrøde, der oprindeligt oplevede betydelig efter-
spørgsel før den seneste æras dominans af raps . Den 
unikke afgrøde, anerkendt som en glimrende kilde til 
omega-3, har nu en frisk genopblomstring grundet dens 

fordele som en mulighed for sunde olier, biobrændstof-
fer, high-end bio-smøremidler og bio-plast, og endda 
flybrændstof . Den vokser godt på de canadiske prærier 
og i vigtige amerikanske landbrugsregioner, hvor den er 
godt tilpasset og modstandsdygtig imod mange almin-
delige patogener og skadedyr .

Høj koncentration af Omega-3 olier.
”Stigningen i dodderproduktionen er nu ved at blive 
en god nyhed for kvæg- og fjerkræbrancherne, fordi 
det resterende plantemateriale, som er tilovers efter 
olieudvindingen, har vist sig at have en attraktiv ernæ-
ringsprofil til foder” siger Patterson . ”Som en ekstra 
fordel har den høje koncentration af Omega-3 olier i 

plantematerialet vist 
sig at producere kyl-
lingekød med et højt 
indhold af Omega-3, 
hvilket gør det til en 
god kilde ikke kun til 
kvalitetsfoder, men 
som et middel til at 
forøge værdien til 
fjerkræprodukter .”
Undersøgelsen foku-
serede på variationer 
af et foder med et 
mix af majs og kold-
presset dodderkage 
(CPCC) . Foder, der 
var tilsat multi-car-
bohydrase, viste en 
betydelig stigning i 

den standardiserede ileal fordøjelighed (SID) af tre for-
skellige større aminosyrer - methionin, treonin og tryp-
tofan - sammen med en stor stigning af den tilgænge-
lige metaboliserbare energi, den N-korrigerede (AMEn) 
værdin af   foderet steg med 5,6 % .
AMEn værdien viser forskellen mellem bruttoenergien i 
foderet og bruttoenergien i fæces, urin og gasser, hvor-
ved man kan beregne hvor meget energi, som faktisk er 
optaget af dyret i stedet for passeret igennem ufordøjet .

Dyrkning af dodder i Nordamerika .
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Stærke gevinster er mulige.
”Resultaterne viser, at multi-carbohydraser er effektive 
i kombination med dodderfoder, og store gevinster er 
mulige” siger Patterson . ”Det tyder på, af fordelene kan 
øges yderligere afhængigt af niveauet af multi-carbohy-
drase, der bliver brugt og den samlede fodersammen-
sætning . Hver fjerkræproducent kan bestemme indhol-
det, som fungerer bedst økonomisk og mest effektivt for 
netop dem, afhængigt af deres egne specifikke målsæt-
ninger og tilgange til fodring .”
Tidligere i år kom den canadiske godkendelse til fodring 
med koldpresset ikkeopløseligt doddermel til slagte-
kyllinger med op til 12 % af det samlede foder, og en 
godkendelse til brug i æglæggerfoder er også under 
overvejelse .
Tilsvarende har amerikanske FDA udtrykt ”ingen ind-
vendinger” til fodring med doddermel til slagtekyllinger 
og æglæggende høner på op til 10 % af deres samlede 
foder .

Forsøgsdetaljer.
Undersøgelsen fra CBS Inc . og University of Alberta 
omfattede 600 hanekyllinger opdelt i 40 gruppe, og 
fodret med fem foderblandinger i et helt randomiseret 
design med otte grupper pr foderblanding, fra kyllin-
gerne var 15 til 21 dage gamle . Der blev lavet sam-
menligninger mellem et majsbaseret basalt foder, det 
samme basale foder med 30 % erstattet af CPCC, og 
begge disse foderblandinger med eller uden tilsatte 
multi-carbohydraseenzymer, samt et N-fri foder . Det 
majsbaserede basale foder blev brugt til for at bestem-
me næringsstoffordøjeligheden og fastholdelse af CPCC 
ved substitution . Det N-fri foder blev tilført for at estime-
re den basale endogene aminosyre-tab for at bestemme 
SID af aminosyrer . På tørstofbasis indeholdt CPCC 39,8 
% råprotein, 1,89 % lysin, 0,70 % methionin, 1,56 % 
threonin, 0,45 % tryptophan, 12,7 % ether ekstrakt 
og 38,3 % neutrale opløselige fibre . Ud over at øge 
tilgængeligheden og absorptionen af   methionin, treonin 
og tryptofan forøgede multi-carbohydrase også AMEn 
værdien af   CPCC fra 1 .533 til 2 .072 kcal/kg tørstof .
Den specifikke multi-carbohydrase blanding, som blev 
anvendt i undersøgelsen var Omegazyme fra CBS Inc .
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Dodder (Camelina sativa) .

Dodder, der er næsten klar til høst .

Frø fra dodder .


