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Hvem er jeg.

Velkommen til

•
•
•

Brian Bugge Nygaard 51 år, gift og vi har 3
børn.
Jeg har 30 års erfaring i sohold, heraf 25 år med
primært løbe-drægtighedsstalde.
Erfaring med både traditionel- og transponder
system.

CV.
•
•
•
•
•
•

ved Brian Nygaard

1

1992-2002 sohold med 1300 søer.
2002-2004 egen sohold 200 søer.
2004-2008 sohold med 960 søer.
2009-2010 sohold med 890 søer.
2011-2020 sohold med 960 søer (igen).
2020- sohold med 1150 søer.
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Har i 3 besætninger formået at flytte faringsprocenten op på den
sjove side af 94 %.

Få soen tom og
ren.

•
Har i de sidste mange år haft resultater der konstant har været
i top 5 på svinerådgivningens Hitliste, samt mange gange lagt
helt i top med både total antal fostre pr so, og med
faringsprocenten. (f.eks. 5 måneder i træk med et snit

på 96,9 % og 21,6 total fostre).

Arbejdes filosofi.
Systematik - Grundighed - Rettidig omhu.
•

Systematik – sikre alt bliver gjort.

•

Grundighed – sikre alt bliver gjort optimalt.

•

Rettidig omhu – sikre alt bliver gjort på det optimale tidspunkt.

•

Godt humør.

•

Positiv tilgang.
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4

Masser af lys.

5

God
ornekontakt.

6
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20-25 sek.
Powerfull
stimulering.

7

Maks oxytocin
udskillelse.

8

En ren
vinylhandske
pr. so

9

En mand pr.so.
Fingre er også dine
øjne.

10

Kraftfuld sammensmeltning.
(æg og sædcelle).
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- Dato + initialer.
- Streg ved rep.
- Rene løbninger.
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Eksempel

Faringsprocent.
Brians gennemsnit de sidste 6-7 år = +94%
Landsgennemsnit ca. 88%
94 – 88 = 6% Forskel

En besætning på 1000 søer med
middel faringsprocent 88 %.
Hvis faringsprocenten hæves med
5% til 93%, så vil der med en
notering på 11 kr./kg DC være ca. 35
kr. at hente pr procent pr årsso

Eksempel
1000 søer x 6 % x 30 kr. = 180.000 kr/år.
6 år x 180.000 kr. = 1 million kr.

Det giver således 5% x 35kr x 1000
søer = 175.000 kr. i følge Seges
tabellerne
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Brian Nygaard

12 Ting du kan tage med hjem.
- God faring.
- Stabil ædekurve.
- Passe store kuld.

Mobil Nr: 2712 2213
Mail: Repoptimering@gmail.com

- Lys ca. 16 timer.
- Høj foderstyrke.
- God ornekontakt.
- Kontrol hver dag af alle søer i løbeafd.
- Powerfull stimulering hver gang (20-30 sek).
- En ny ren vinylhandske pr so.
- 1 mand pr so ( ingen maskiner/bøjler ).
- Minus øremærke lige efter inseminering.

Facebook: Reproduktions Optimering
Linkedin: Brian Nygaard Rep. Optimering

-
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Skal din faringsprocent hæves,
Så ringer du ikke forgæves. ☺

16

3

