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Med extra ljus i betäckningsavdelningen
stärks brunsterna och de syns bättre
I det nya betäckningsstallet på Hal-
laberg för gyltor finns också monterat 
extra ljusrader av lysrör i bakkanten 
av utfodringsbåsen. Ljuset underlät-
tar att se när gyltorna börjar komma i 
brunst. Då märks de för att några da-
gar senare kunna betäckas/semineras.

ljus
Det extra kraftiga ljuset påverkar både gyl-

tornas och suggornas brunst positivt via tall-
kottkörteln, som är ljuskänslig. Brunsten blir 
kraftigare och det fi nns utsikter att fl er ägg 
lossnar från äggstockarna som kan bli befruk-
tade. Därmed kan kullstorleken öka.

Extra rader med lysrör
I samband med byggandet av lösdriften 

lät Magnus sätta in några extra rader med 
lysrör i skiljet mellan ätbås och ligg/akti-

tor/suggor på nära 40 meter av totallängden 
68,75 meter. Denna lösdrift har självventi-
lation typ UBA.
I lösdriften fi nns fyra räckor ätbås med djup-

ströbäddar för gyltor/sinsuggor. Där fi nns 
också två boxar för galtar plus fyra sjukbox-
ar samt betäcknings eller semineringsavdel-
ning till gyltorna.
I den andra delen av nybyggnaden fi nns fyra 

avdelningar för uppfödning av gyltor. 
I samband med fl yttningen från tillväxtav-

delningen sorteras kastraterna ifrån. Dessa 
säljs till annan uppfödare. I varje avdelning 
fi nns 120 platser. I dessa avdelningar går gyl-
torna till de är 6 månader och väger då ca 
110 kg. Då fl yttas de till betäckningsavdel-
ningen, eftersom de allra fl esta säljs betäck-
ta, så kallade 8-veckors dräktiga.
Gödselrännorna i gyltstallet är 50 cm dju-

pa och för bästa närmiljö till gyltorna fi nns 
installerat Ergo Miljös dimanläggning.
För produktion av hybrider fi nns en renrasig 

lantrasbesättning. Rekryteringsdjur till den-
na köps in från Stomgården. Stomgården har 
bra avelsmaterial, berömmer Magnus.

Hållbara livdjur
-Vi strävar efter att producera och sälja håll-

Lösdriften i stallets mitt är ljus tack vare 
den ljusgenomsläppliga taknocken.

Manöverpanelen för taknocken.

bara livdjur, säger Magnus. Utfodringen sker 
fyra gånger per dag till de växande gyltor-
na. Den maximala fodergivan är 32 – 34 MJ/
dag. Utfodringen sker med Weda blötfoder-
anläggning med BW+. 
När gyltorna släpps ut i lösdriften väger de, 

som sagts, runt 110 kg. Gyltorna skulle kun-
na växa snabbare, men det kan gå ut över 
skelettbildningen, fortsätter Magnus. 
-Varje räcka i lösdriften rymmer 80 djur. 

Jag anser det är bättre med stora boxar med 
fl er i varje. Då har djuren stor plats att röra 
sig på, vilket är positivt för hela skelettet. 
Med många djur i samma box känner de 
inte igen varandra. Dessutom har de möj-
lighet att undkomma från ett icke behagligt 
möte med andra djur.
I tillväxtavdelningarna är det hög hygien. 

Enligt Magnus fi nns endast ett fåtal diarré-
problem efter avvänjningen. Detta är också 
en fördel vid uppfödning av blivande avels-
djur att inga sådana nackdelar fi nns som kan 
föras vidare till nästa generation.
-Jag kör blötfoder direkt till de nyavvanda 

smågrisarna. Det har fungerat mycket bra. 
Suggorna får blötfoder, så smågrisarna har 
där en möjlighet att starta sitt blötfoderintag 
redan där. De är då vana vid fodersoppa.

Kontrakt med Avelspoolen
I en avelsbesättning, eller som på Halla-

berg med framtagning av rekryteringsdjur, 
fi nns mycket arbete med bl a papper. För 
det praktiska arbetet i stallarna hjälper en 
granne dagligen till med sysslorna och av-
bytare bl a vid helgerna. Tvättarbetet skö-
ter Magnus om.
Gyltorna säljs via Avelspoolen enligt kon-

trakt. En del gyltor går till fasta kunder. Men 
Magnus önskar fl er fasta kunder.
-Kostnaden för bygget ligger runt eller strax 

över 3 000 kronor per kvadratmeter, säger 
Magnus. För att hålla kostnaderna nere har 
vi deltagit i monteringsarbetet. EG-Bygg AB 
i Vinslöv har skött om byggnationen. Det 
har fungerat bra 
Nu fi nns en väl fungerande och modern an-

läggning för andra besättningarnas rekryte-
ringsdjur. Så vitt jag kunde se vid mitt besök, 
mådde alla djuren mycket bra. Köpare av 
rekryteringsdjur vill ha bra djur. Detta kan 
Gunilla och Magnus hjälpa till med.

Nils Andersson

Rakt ovanför bakkanten av ätbåsen finns 
den extra lampraden placerad. Lampraden 
tänds för att stärka brunsterna, men också 
för att Magnus enklare och bättre ska ob-
servera gyltornas begynnande brunst. Blå 
färg och bokstav på gyltans rygg innebär färg och bokstav på gyltans rygg innebär 
att brunsten observerats. Då skrivs första 
bokstaven för veckodagen och rött innebär 
att gyltan är seminerad. När alla djuren är 
seminerade släcks lampraden.

vitetsyta. Dessa ljusrader kan tändas och 
släckas var för sig. Tekniken är utförd så 
att utfodringen sker först när Magnus är 
bakom de djur som förväntas komma med 
brunst. I samband med utfodringen märks 
eventuella djur som är i början av komman-

de brunst med blå färg, samt första bok-
staven för veckodagen som brunsten ob-
serverades. Som bekant kan det ta ett an-
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Ny form på locket 
underlättar rengöring

Roterande mun-
stycken ökar trycket 
i vattenstr ålarna

Omväxlande syra- 
och alkalisk diskning

Hy-light desinfektion 
med UV-ljus

Tät fodersluss släp-
per inte ut vatten-
ånga i foderröret

Automatisk pH-reg-
lering av fodret med 
syra

Bygg om din befi ntliga an-
läggning till Wedas vatten-
ersättningssystem BW+ 
för din egen ekonomi!
• BW+ minimerar aminosyraför-

lusten

• BW+ är enda system som klarar 
långa foderslingor utan 
spillvatten

• BW+ kan byggas in i befi ntliga 
system

• BW+ doserar exakt med 100 g 
vågceller
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Weda hygiensäkra blötutfodringar
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Varför tror du det går så bra för dem som har BW+? Varför tror du det går så bra för dem som har BW+? 
Fråga oss, det kostar inget!

Luftintagsöppning utefter ytterväggen till 
lösdriften. Öppningen styrs via manöver-
panelen.

Det nybyggda gylt- och betäckningsstal-
let har förbindelse med de äldre stallarna. 
Lösdriften finns i bortre ändan av stallet, 
vilket syns på taknocken.

Sinsuggstallet med djupströ. Med många 
djur i boxen kan de vara ”okända”, vilket 
kan minska ev slagsmål. Djuren har också 
större ytor att röra sig på. Stora ytor är spe-
ciellt fördelaktigt för rekryteringsdjur.

tal dagar för gyltor att komma i ståbrunst 
efter det de första brunsttecknen observe-
ras. Hos en del gyltor har de yttre teck-
nen försvunnit innan ståbrunsten inträder. 
Det är för att inte missa ståbrunsten som 
Magnus utför denna åtgärd. 

Efter det att alla djuren i raden är semi-
nerade släcks ljusraden. Givetvis har även 
det inkommande dagsljuset stor betydelse 
för brunsterna. Med den ljusgenomsläppli-
ga taknocken blir det ljust även i mitten av 
stallbyggnaden. Men under den mörkare års-
tiden behövs det extra ljuset och gör då en 
enorm nytta. Djuren rör sig mer när det är 
ljust och motion ger starkare ben och skelett. 
Detta tillsammans med stora utrymmen kan 
ge starka och hållbara rekryteringsdjur.

Nils Andersson


