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Tema: Svin

7. maj 2010

Korrekt leveringsstrategi giver bonus
Muligt at optimere i forbindelse med levering af slagtesvin
det bliver bedre næste gang. Produktionsovervågning slagtesvin
Tredje gang ProduktionsEjer: Lars Larsen
Dato: 16-04-10 (Uge 16)
Overvågningen ser således ud, Produktionsomfang 15000 slagtesvin/år
Opnået
Mål Tab/gevinst
er bortforklaringerne ved at
denne
denne
slippe op, og motivationen for Afregningsform: Hel læs
afregning
levering
at ændre leveringsmetode stor. Antal leverede /uge
641
Slagtevægt
81,8 kg
83 kg
Andre værktøjer
Overvægtige
36 %
25 %
Produktionsovervågning
Er ProduktionsOvervågning
Antal leveret en uge for sent: 2 kg over vægt max. 143 stk
Siden Danish Crown indførte så det eneste værktøj til at
= 22 %
5%
3.500 kr*
de nye fleksible leveringsmu- optimere leveringsstrategien? Procent undervægtige
2,5 %
2%
ligheder, har vi her i afdelinNej vi har flere gennemregProcent leveret en uge for tidligt: under 82 kg
324 stk.
gen haft en del opgaver ved- nede eksempler, der viser at
= 51 %
10 % -8.100 kr**
rørende leveringsstrategi og valg af slagteriselskab kan øge Kødprocent
60,8
60,5
korrekt anvendelse af denne. noteringen med 20 øre/kg
Kg pris i forhold til notering: kr.
-0,21 kr
-0,20 kr
For at lette overblikket, har
eller mere – efter korrektion
-heraf vægtfradrag kr.
0,19
0,05
-7.330 kr
vi udviklet ”ProduktionsOver- af diverse forhold.
Antal døde pr uge
?
4
vågning Slagtesvin”, som giver
Et enkelt sted viste genI alt manglende DB i uge 16
-11.930 kr
et hurtigt overblik over økonemregningen, at bare en
Manglende DB/gris
-19 kr
nomien i den enkelte leveran- kursforskel mellem Dkr/
*værdi udgør ekstra dækningsbidrag før vægtfradrag.
ce. Eksemplet, som er medta- EUR ved eksport kostede
**værdi udgør manglende dækningsbidrag udover vægtfradrag
get her i artiklen, viser, at den svineproducenten 400 kr/læs.
aktuelle slagtesvineproducent
Konklusionen er, at
Konklusion:
kunne optimere 12.000 kr.
ProduktionsOvervågning
For stor spredning på slagtevægt.
ekstra bare i denne leverance, Slagtesvin kan hjælpe til at
143 leveret for sent:Tab på 3.800 kr.
svarende til 23 øre/kg.
opnå den bedste afregning til 324 leveret for tidligt:Tab på 8.100 kr.
Erfaringen er, at resultatet et givent slagteri, men at levefornemmes på forhånd, men ring til andet slagteri samtidig
at slagtesvineproducenten tror, ikke må glemmes.
den var, at flere leverandører
havde fradrag op til -70 øre/
kg, svarende til -50 kr pr slagtesvin. Dette billede oplever
vi tilsvarende hos leverandører, der leverer til privatslagteri/eksport.

Af svinekonsulent
Bjarke Lassesen, tlf 7658 7554,
e-mail: bjl@lro.dk

Aldrig har det været
vigtigere at levere slag tesvin ”bedst mulig”. DB
pr. slagtesvin er under
vedvarende pres, og selv
få kroner kan hæve DB
med mange procent.
Danish Crown har for nylig
afholdt leverandørkursus i
leveringsstrategi. Baggrun-

Konklusion:
DB-tjek slagtesvin
For stor spredning på slagtevægt.
143 leveret for sent:Tab på 3.800 kr.
324 leveret for tidligt:Tab på 8.100 kr.
Landinspektørfirmaet

Bonefeld & Bystrup A/S
Professionel rådgivning
Effektiv opmåling

DC- og Ticanleverandører har opnået højeste DB i 2. halvår 2009
Af svinekonsulent
Niels Hegelund, tlf. 7658 7552,
e-mail: nih@lro.dk

DB-tjek viser et dæknings bidrag før aflønning fra 37
kr. til187 kr. per slagtesvin.

Optimeret sagsstyring:

• De røde leverer til eksport.
• De blå leverer til privatslagterier.
• Søjlernes højde angiver
slagtevægten – se højre
Y-akse
• Den sorte graf viser den
opnåede kg. pris reguleret
for efterbetaling – se ven
stre Y-akse.

- sammenlægning

- arealoverførsel

- udstykning

I nedenstående graf er be
sætningerne rangeret efter
DB per dyreenhed. Derved
tages hensyn til udnyttelsen af Konklusionen er, at det ikke
stipladsen.
kun er kg. prisen eller slagtevægten eller valg af slagteri,
• De grønne besætninger
der har givet den bedste for
er leverandører til DC og
tjeneste, men kombinationen hvor foderomkostningerne
Tican.
af mange forskellige faktorer, også spiller en væsentlig rolle.

Kontaktperson vedr
landbrugssager:
Landinspektør Jan Frederiksen
Mobil: 25 23 16 79
E-mail: jbf@landplan.dk

Dan Avl

Strandpromenaden 6
8700 Horsens
Tlf 76286060
Fax 76286061
E-mail: post@landplan.dk
www.Bonefeld-Bystrup.dk

TUSKÆRGÅRD
OPFORMERING

LY/YL SOPOLTE & GYLTE
BESÆTNING 1:
BESÆTNING 2:

SPF + MYC + AP2 - 6 - 12 + VAC
SPF-X NY H ED

Tlf. 20 40 85 32: Jacob Uth
Tlf. 86 55 85 32/40 19 85 32: Inger & Niels Thomsen

