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Retssag i landsretten ærgrer Arla-formand

Britere elsker dansk bacon: Så meget spiser
hver indbygger

Andelshavere vil tage Arla-sag til landsretten

Europæiske svinepriser: Dansk notering går
solo og falder

Landmand ramt af beskyttet natur hos nabo-
en: Skal halvere sin kyllingeproduktion

Rapport: EU er overforsynet med svinekød,
men der kan ske vending i år
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Seneste fra konsulenterne
To besætninger skruer op
for diegivning i farestier -
resultatet imponerer 

Zinkfri grise skal laves nu –
de her ting skal du have
styr på

Tjek nye foderleverancer
og undgå produktionstab

Zinkfri fravænning kræver
360 graders gennemgang
af soholdet
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Ugen på spidsen
Gris i a!en? - Jeg skal da
prøve plantekost fra Da-
nish Crown

Griseproduktion handler
også om medarbejdere - vi
skal glæde os over én ting

Man skal indrømme, når
man tager fejl: Godt gået,
Bilka

Er du mest en gris eller et
svin?
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Seneste Marked
Overblik: 5 mælkeanlæg -
giver tungere smågrise

Overblik: 7 mælkeanlæg til
smågrise - et godt supple-
ment

Overblik: 5 tandslibere til
pattegrise – skal være nem
at håndtere
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Erfaringer fra bedri!en
Full-line producent ser in-
gen negativ e"ekt af prrs -
tæt på alle grise vaccineret

Dri!sleder: Nogle kuld er
jeg megatilfredse med - for
andre tænker jeg, åh nej

Producent af slagtesvin:
Tæt på alle grise har fået
ny vaccine - håber det ret-
ter op

Vi bruger a"ugter 14 dage i
klimastalden
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Vigtig oplysning: LED sparer lys i
stalden – syv gode råd
Gå kritisk til værks, når du ski!er lysstofrør i stalden ud med LED, så du får max e"ekt.

Udski!ning af lysstofrør i svine- og kvægstalde med LED-belysning har mange fordele. En af
dem er, at man typisk sparer 40-50 procent på energiforbruget. Og da et LED-rør har en
levetid, der er ca. fem gange længere end et lysstofrør, skal man heller ikke ski!e rør nær så
o!e.

Man skal dog forberede udski!ningen til LED på en række punkter.

Energistyrelsen har syv gode råd om LED.

1: FARVEGENGIVELSE
For eksempel er det vigtigt, at lamperne gengiver farverne korrekt. Farvegengivelse måles i
Ra, og man skal vælge en Ra på mindst 80. Hvis man oplever, at farvegengivelsen ikke er god
nok, så gå e!er en højere Ra på 90 eller mere.

2: ENERGIMÆRKE
For at få en stor besparelse bør man gå e!er LED med A+ eller bedre.

3: KOLDT ELLER VARMT LYS
Lysets farvetemperatur måles i kelvin. Varmt lys på 2.700-3.300 K minder om glødepærens
lys. 3.300-5.000 K giver et neutralt lys, mens over 5.000 giver et køligt lys, der svarer til dagslys
midt på dagen. Lysets farvetemperatur kan have indflydelse på dyrenes trivsel, og det er
derfor værd at undersøge.

4: LYSSTYRKEN
Lysets styrke skal matche de lysstofrør, der bliver udski!et, og i øvrigt overholde
arbejdsmiljølovgivningens regler for lys i arbejdsområder i stalde. Lysstyrken måles i lumen.

5: LYSSPREDNING
LED-rør har o!e en anden og mere snæver lysspredning end alm. lysstofrør.

6: DÆMPNING
Ikke alle LED-rør kan dæmpes.

7: KVALITET
Påvirkningen fra ammoniak og fugt i stalden kan være en udfordring for LED-rør/armaturer.

Kilde: sparenergi.dk/erhverv/landbrug
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Relaterede artikler

Landmand sparer 10.000 kr. på LED

FORSIDE

LED sparede 25.000 kr. på den første elreg-
ning

FORSIDE

Konsulent: LED belysning giver besparelser
og bedre produktivitet

KVÆG

Skrevet af Frederik Thalbitzer5. sep 2019 12:55  

Foto: ArkivfotoLED i en kvægstald.
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6800 Varde
Kvægbrug:
212 m²  86,79 ha

8700 Horsens
Andet:
290 m²  56,58 ha

7250 Hejnsvig
Planteavl:
165 m²  17,37 ha
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5 praktiske trin til farestalden: Øg
pattegriseoverlevelsen
Sponsoreret af DanBred

13. jan  09:26 På spidsen
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23. dec 2021  08:13
På spidsen
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PCV2-negative søer og tidlig infek-
tion – er der en sammenhæng?
Sponsoreret af MSD Animal Health
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Overblik
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Overblik
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Overblik

Ny forskning: Du tjener på at for-
bedre soens pasningsevne
Sponsoreret af DanBred
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Jobstafet 7830 Vinderup
Dri"sleder/medhjælper til planteav… �

Jobstafet 9340 Asaa
Elev/medhjælper søges til smågrise… �

Jobstafet 4892 Kettinge
Intern/trainee for sow-unit �

DTL A/S 6330 Padborg
Sælger til smågriseeksport �
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Video: Inseminering er billigere
end en tyr på kost

Video: Mine dyr giver mindre
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Video: Eksport af gode angus-
gener giver fin merpris
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