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Medeltalet är 12 smågrisar/år 
i ukrainsk smågrisproduktion
Hur konkurrenskraftig är svinproduk-
tionen i Ukraina? Ja, förutsättningar-
na finns med billig spannmål, majs och 
soja. Arbetskraften är inte dyr (dags-
kostnaden för sommarskötsel och 
skördearbete i fältmässig grönsaksod-
ling är 15 - 25 UAH per dag). 

Ukraina
Det finns också en stor hemmamarknad 

med en befolkning på ca 48 miljoner. Men, 
i samband med privatiseringen av lantbru-
ket kom merparten av all animalieproduk-
tion (nästan alla djur) att fördelas på väl-
digt många ägare. 
I dag sker 70 - 80 % av all mjölk-, kött- och 

svinproduktion ute i byarna i mycket små 
enheter. Dåligt foder och usel miljö i kombi-
nation med svag genetik resulterar i mycket 
svag effektivitet. I medeltal producerar en 
ukrainsk sugga ca 12 grisar per år, foderför-
brukningen ligger på 5 - 6 kg och köttpro-
centen är inte över 50 %. 
Det finns några, inte många, enheter med 

bra resultat, men de är lätt räknade. Indu-
strin är mycket fragmenterad, med många 
mycket små slakterier och förädlingsföre-
tag. Konsumtionen av griskött ligger på 11 
– 12 kg per capita. 

Mest investering i kycklingproduk-
tion
Det sker inte mycket investeringar idag 

inom svinsektorn, men däremot i kyckling-
branschen. Den är också betydligt mer av-
ancerad med 5 – 6 vertikalt integrerade före-
tag som tillsammans har ca 80 proc av mark-
nadsandelarna. Konsumtionen av kyckling 
är fortfarande relativt låg, ca 4 – 5 kg per ca-
pita, men branschen växer snabbt. 

Ebbe Johnson

Ovan och t h: Lös-
drift i en av de bätt-
re anläggningarna i 
Ukraina.

Nedan t h: Sinsug-
gor i en äldre, nå-
gorlunda väl funge-
rande anläggning.

Nedan t v: ”Cross 
fostering”, dvs flera 
suggor med kullar i 
samma utrymme, á 
la Ukraina.
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   ...och fördelarna ger dig
totalt bästa lönsamheten:
� tidigare och större skörd, med högre fodervärde
� torkningskostnaderna bortfaller helt
� förlänger skördedagarna
� minimala transport- och hanteringskostnader
� kraftigt minskade foderkostnader
� ger det smakligaste och bästa fodret
� halva investeringskostnaden
� passar alla foderslag
� slutet system är miljömässigt bästa förvaringen
Våra gastäta silor, glasemaljerade eller varmgalvaniserade,
kostar hälften av en traditionell  torkanläggning. Kräver inte
något nämnvärt underhåll och ger dig gastät lagringskapaci-
tet, så att du också kan köpa spannmål när den är billigast.

Neueros sveparmsuttagare
är unik, den arbetar varvet runt
och tömmer lika mycket
överifrån som underifrån

Stålunderrede på betongplatta
alternativt 45 0 gjutet betong-
fundament

Svenska Neuero säljer direkt – utan mellanhänder!
Vi är Nordens ledande leverantör av tornsilos och
utrustning för den kompletta grovfoderkedjan.

Svenska Neuero AB
Box 146

244 22 Kävlinge
Tel: 046-24 96 30

Fax: 046-24 95 23
info@svenskaneuero.se
www.svenskaneuero.se

Den aneroba miljön
vid gastät lagring bromsar
effektivt utvecklingen av
skadliga organismer.

Salmonellarisken
minimeras med gastät lagringVentilationslösning för ditt stall 

SKOV A/S är specialister  
på ventilation. 

Vi hjälper dig att hitta rätt. 

För mer information tag kontakt med: 

Ingemar Fransson · Hjo 
Tlf./fax: 0503-14243 · Mobiltlf.:070-2254286 

E-mail: ifr@skov.dk · www.skov.dk 

Gleptosil® vet!
Järnlyftet för små grisar som 

snabbt vill bli stora och starka...
Ge spädgrisarna Gleptosil
redan första levnadsdygnet, 
så vet du att de får 
den optimala 
järnstarten.

Gleptoferron 200 mg Fe3+/ml 
Förpackn: 10x100 ml  

 

Gleptosil säljs
på apoteket

Stenbrovägen 32, 253 68  Helsingborg
Tel 042-38 54 50   Fax 042-38 54 41

info@pharmaxim.com  www.pharmaxim.com


