H17 - DC-kontrakt - Sektionsvis levering
Kontrakt Sektionsvis levering betyder:

+

1. Kan kombineres med DC-marked.
2. Basisvægt: 70,0 - 90,9 kg.
3. Gennemsnitsvægt af ugeleverancen mellem 81- 84,9 kg.
4. Fradrag på 5 - 15 øre / kg for ugens gennemsnitsvægt.
5. Op til 10 % overvægtige svin uden fradrag.
6. Ud over 10 % overvægtige er fradraget 50 150 øre / kg.
7. Kontrakten er attraktiv, hvis grisene har en
tilstrækkelig høj gennemsnitlig slagtevægt.

Kontrakten er ikke attraktiv hvis:

÷

• Den gennemsnitlige slagtevægt konsekvent
er lavere end 81 kg.
• Levering af en hel sektion på én gang anbefales ikke!
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Pkt.

Supplerende kommentar - DC-kontrakt Sektionsvis levering

2.

Kontrakten er fordelagtig for leverandører med lav fokus på udvejning (mulighed for lavere
vægtfradrag).
Kontrakten er fordelagtig for leverandører med god udvejning (mulighed for højere slagtevægt uden større vægtfradrag).
Kontrakten gør det i nogle tilfælde fordelagtig at springe en uge over, hvis der kun er få
grise.

3. - 4.
Vægtinterval

Gns.-fradrag

- 79,9 kg

- 15 øre / kg

80 - 80,9 kg

- 10 øre / kg

81 - 84,9 kg

- 5 øre / kg

85 - 85,9 kg

- 10 øre / kg

86 - kg

- 15 øre / kg

Enkelte uger med gennemsnitsvægt over 84,9 kg er OK, men uger med gennemsnitsvægt
under 81 kg er i alle tilfælde dårligt.
6.

Ved 10 - 14,9 % overvægtige grise af ugeleverancen fradrages 0,50 kr. / kg af disse 4,9 %
af grisene.
Ved 15 - 19,9 % overvægtige grise fradrages 1 kr. / kg af disse 4,9 % af grisene.
Ved over 20 % overvægtige grise fradrages 1,50 kr. / kg af disse grise.
I de fleste tilfælde vil overvægtsfradraget være 1 - 3 øre / kg, så vægtfradraget udgøres
væsentligst af gennemsnitsfradraget.

7.

Opholdstiden / tilvæksten skal være tilstrækkelig til at opnå en gennemsnitlig slagtevægt
på 81 kg eller derover.
NB. Hvad har producenten lov til iflg. miljøgodkendelsen?
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