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Bertel Bovbjerg er begejstret for
egenskaberne hos Topigs Norsvin-
dyrene, som han mener kan give
den bedste totaløkonomi for mange
svineproducenter.

»Topigs Norsvins dyr
imponerer«
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SENESTE NYHEDER

Læs flere ›

Bertel Bovbjerg tror, TN70-polten bliver et konkurrencedygtigt dyr på det danske marked. Foto:
Søren Tobberup Hansen.
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Siden marts har Bertel Bovbjerg været medejer og
direktør for Bovbjerg Genetics A/S, der også tæller hans
bror Henrik og den store økologiske svineproducent
Bertel Hestbjerg som medejere.

Bertel Bovbjerg har trods sine blot 25 år store erfaringer
med svineavl gennem sin opvækst på en
opformeringsbesætning og stillinger på avl- og
opformeringsbesætninger. Han tror på, at han har valgt
rigtigt ved at involvere sig i svineavl baseret på Topigs
Norsvin-genetik.

»Med det, jeg har set fra Topigs Norsvin-dyrene, er jeg
overbevist om, at TN70-morrace kan give mange
svineproducenter mulighed for at sænke
fremstillingsprisen pr. gris«, siger han og fortsætter:

Nyetableret ung landmand
driver 146 ha økologisk ved
siden af job
MARK  21. april · 08:15

»Der har været meget fokus på grise pr. årsso, men man
skal kigge på totaløkonomien, TN70 er en so, der helt
bevidst ikke er avlet til at få fire grise mere end den selv
kan passe. Du får i stedet højere fødselsvægt og
fravænningsvægt, en højere egenfravænning og generelt
mulighed for en maksimal performance pr. faresti.
Pasningen er nemmere, og søerne har rigtig mange
patter, så du ikke skal bruge mælkekopper el. lignende
løsninger i farestalden«.

Han mener, at et afsluttet forsøg i Foulum viser, at TN70-
sopolten er værd at satse på. I forsøget indgik DanBred-
søer og TN70. Afkom fra begge grupper var baseret på
sæd fra DanBred duroc-orner, og her gik TN70 forrest
med bedst kødprocent, flere funktionelle patter, tungere
grise, men mindre kuld. Tilvæksten var den samme fra
30 kg til slagtning, mens foderudnyttelsen ikke er
registreret.

»Vi skal finde svineproducenter, som vil prøve vores
polte af. Jeg er overbevist om, at de vil komme tilbage til
os, når de oplever dyrenes kvaliteter«, siger han.
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Salg af oksekød går
langsomt - grillud-
skæringer stilner af

Underjordiske klippe-
hule-grøntsager dyr-
kes og sælges i Stock-
holm

New Holland og Case
IH-forhandler slår re-
kord og runder 300
mio. kr.

Kommune fordobler
mængden af grøde-
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Rodfrugtsproducent
vinker farvel til kon-
ventionelle gulerød-
der

Fra Tesla til traktor:
29-årig har droppet
velbetalt forsikrings-
job og er blevet mi-
krolandmand

De driller veganere og
spiser to kilo kød om
dagen: Folk går på
køddiæt

Få et første kig inden-
for i spritny Claas: Ny
Axion 960 er
bomstærk

Skinnende veteran-
traktorer skal lokke
turister til Vestjylland

Handelskrigen er af-
blæst: Kina skal købe
flere amerikanske
landbrugsvarer

Er bo- og gaveafgi!en et
benspænd for
generationsski!er i
landbruget?

AFSTEMNING

STEM

Ja

Nej

Ved ikke

Flot video viser de bedste skud fra året der
gik på stor svinebedri! (18. maj)

Høje smågrisepriser giver plus i
millionklassen hos stort gods (17. maj)

Fra Tesla til traktor: 29-årig har droppet
velbetalt forsikringsjob og er blevet
mikrolandmand (20. maj)

Stopper med traktormærke – ligesom at
sætte køerne ud (16. maj)

Kæmpe landbrug solgt til østjysk
stålkonge (11:06)

Her blev der solgt knap 2000 traktorer på
tre måneder (20. maj)
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