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Period april 03- april 02- april 01- april 00- april 99-
 april 04 april 03 april 02 april 01 april 00
Antal besättningar 690 750 878 1036 1014
Nyckeltal
Producerade smågrisar per år, st 6759 6264 5715 5244 5130
Vikt per levererad smågris, kg 29,9 29,9 29,8 29,5 29,5
Foder per producerad gris, FEs1 - 106,7 106,9 105,9 105,9 
Härav gyltfoder per gris, FEs1 - 6,8 6,3 6,6 6,8
Producerade grisar per årsso, st 23,46 23,08 22,72 22,49 22,32
Årssuggor, antal 284 267 246 230 227
Avvanda grisar per årsso, st - 24,03 23,60 23,40 23,18
Kullar per årsso, st - 2,25 2,24 2,25 2,25
FEsv+FEdr per årsso2 1464 - - - -

Kullresultat  
Förstakullar, % 22,0 21,6 21,0 21,1 20,4
Levande födda per kull, st 12,6 12,3 12,1 11,9 11,7
Dödfödda per kull, st 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1  
Avvanda per kull, st 10,9 10,7 10,5 10,4 10,3
Ålder vid avvänjning, dagar 30,5 30,0 29,9 29,8 29,4
Vikt vid avvänjning, kg 7,3 7,2 7,3 7,3 7,2
Döda fram till avvänjning, % 13,3  13,4 13,2 12,8 12,4 

Avvanda grisar 
Döda efter avvänjning, % 4,2 3,6 3,5 3,5 3,6
Daglig tillväxt, g 416  410 415 411 409
Ref. daglig tillväxt (7-30 kg) g2 401 - - - -
Ålder vid 30 kg, dagar 86,1 86,0 85,5 85,5 85,2
FEsv per producerad gris1 46,4 - - - -

Brunst/dräktighet
Spillfoderdagar per kull 15,6 16,2 17,1 16,9 17,0
Från avvänjning till 1 brunst, dagar 5,9 6,0 6,1 6,1 6,1
Omlöpare, % 7,9 8,3 8,5 8,7 8,6 
Grisnings-% 84,5 84,0 83,7 84,0 84,0 
Avvanda grisar per sugga 24,52 24,03 23,60 23,40 23,17
Kullar per årssugga 2,25 2,25 2,24 2,25 2,25

1 Beräknat på antal besättningar 586 704 767 897 896
2 Ny info

Period april 03 april 02- april 01- april 00- april 99-
  april 04 april 03 april 02 april 01 april 00
Antal besättningar 826 887 982 1174 1154

Nyckeltal
Producerade slaktsvin, antal 4143 3748 3290 3180 2991
Daglig tillväxt, g 832 831 824 817 798
Ref. daglig tillväxt (30-100 kg), g 799 - - - -
Foder per gris/dag, FEs 2,35 2,36 2,36 2,34 2,29
Foder per kg tillväxt, FEs 2,85 2,87 2,89 2,89 2,89

Diverse upplysningar
Vikt vid insättning, kg 31,6 31,7 31,6 31,3 31,0
Genomsnittlig slaktvikt, kg 77,1 77,7 78,1 77,2 76,6
Tillväxt per producerad gris, kg 69,4 70,1 70,7 69,9 69,3

Klassificering
Genomsnittlig kött-% 60,1 60,0 60,2 60,0 60,0

Hälsoförhållanden
Anmärkningar brösthinnor, % 22,7 20,1 22,8 19,7 15,6
Totalt, avdrag % 13,7 12,0 8,5 7,4 7,3
Döda och kasserade, % 4,0 3,8 3,6 3,4 3,6

Jämför dig med danska producenter
som har lägre arbetstid per årssugga
Den nya P-rapporten, notat 0421, från 
Landsudvalget for Svin, Danmark, 
som sträcker sig från april i år till-
baka till april 1999, visar på tendens 
till stigande resultat. Men många av 
parametrarna ligger ungefär lika med 
föregående år, utom dödlighet och 
slaktanmärkningar. Besättningarna 
ökar i storlek och är nu 25 proc större 
än under perioden 1999/2000.

jämförelse
Ökad dödlighet
Danskarna har fl era bekymmersamma sjuk-

domar, som vi i Sverige än så länge är (näs-
tan) förskonade ifrån. De har stor utbredning 
av PMWS, som det ännu inte fi nns något bo-
temedel för. Därför har dödligheten bland 
grisarna under uppfödningen ökat. Detta ger 
ökade kostnader som inte syns i dessa tabel-
ler. Grisarna har ju ätit under den tid de levt 
och detta är en stor kostnad. 
Kullstorleken har ökat under åren. Antalet 

avvanda grisar per årssugga har ökat med 0,2 
om den ökade dödligheten under smågrispe-
rioden dras ifrån, utom mellan åren 01/02 till 
02/03 då ökningen var den dubbla.
Antalet spillfoderdagar har en tendens 

att minska. Samtidigt ökar grisningspro-
centen.
För slaktgrisarnas del sker en långsam ök-

ning i den dagliga tillväxten. Men foderför-
brukningen är hög åren igenom. Slaktvikten 
är inte mer än 77 kg, så den angivna foder-
förbrukningen ligger runt 36 MJ/kg tillväxt. 
Antalet sjukanmärkningar ökar också. An-
talet grisar med avdrag har fördubblats se-
dan 1998/99, då siffran var 6,6 proc. 
Danskarna är duktiga, som kan ha ett fort-

satt stigande resultat, trots att det fortfaran-
de fi nns producenter som har kontinuerlig 
produktion och ”brottas” med de många be-
svärliga sjukdomarna. Även om du har ett 
bättre produktionsresultat, kan jämförelsen 
vara bra, eftersom de danska uppfödarna har 
en lägre genomsnittlig arbetstid per årssug-
ga än vi i Sverige.

Nils Andersson

Övre tabellen: Genomsnittliga produk-
tionsnivån per suggbesättning i Produk-
tionskontrollen. Fodret är numera uppgjort 
enligt ”de nya FE”. Fodret 1 464 FEsv + 
FEdr innefattar foder till sugga och små-
grisar.

Nedre tabellen: Genomsnittliga produktions-
nivån för slaktgrisar, enligt P-rapporten.
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Myrby Mekaniska Verkstad
Ekebygatan 3, 745 37 Enköping

Tel 0171-275 80  Fax 0171-341 14

Stäng nings bå gen är den kraftigaste på mark na den. 
Rören är utformade så att öppna ytor fi nns för märk ning, 
vaccinering och se mi ne ring utan pro blem.

www.myrbymekaniska.se info@myrbymekaniska.se 

Gr
is

STALLSPECIALISTEN

ÄTBÅS
Med extra fi nesser utöver det vanliga

HELSVENSK • RATIONELL • EKONOMISK

Öppningsbara fronter med ljuddämpning.
30 mm betongskiva, djup 850 mm.

JYDEN
Inredning för nöt och gris    www.jydenbur.dk

Kjell Hansson 0511-127 72   Lennart Grehn 0504-155 93

Kontakta oss för info!

G
ris

Lövens Läkemedel 
Box 404 • 201 24 Malmö • Tfn 040-756 30 • Fax 040-611 94 08

Pigeron vet fi nns
i glasfl aska
100 mg/ml och
i praktisk plast-
fl aska 200 mg/ml.

Uppfödarens
säkra val av
in jek tions järn

till oss!

LEO Animal Health
Box 404 . 201 24 Malmö . Tfn 040-35 22 00 . Fax 040-611 94 08
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Stationsgatan 24, 253 73  Helsingborg
Tel/fax 042-22 34 34, mobil 070-540 49 85
www.madsorask.dk  ove@import-export.se

Leverantör av frisk luft i 50 år!

MADSORASK

G
ris

Vi har stor 
erfarenhet av 
re no ve ring och 
op ti me ring av 
alla typer av 
ven ti la tions -
an lägg ning ar!

Ring Ove Semborg042-22 34 34

Skorsten
med 
luftblandare

Skorsten
med 
luftblandare

För in- eller utsug, under- eller 
neutraltryck Inga dragproblem

Enkelt regleringssystem
Samma temperatur i hela stallet

Ventiler och tillbehör för vatten till svin
* Serie standard - bit- och trågventiler
* Serie super - för extra mycket vatten
* Serie ställbara - för olika vattentryck
* Bitknappsventiler - mi ni malt spill, hy gie nisk
* Drickskålar - Drick-O-Mat

 Kolla vårt stora urval och våra priser!
Skjulstagatan 10, 632 29  Es kil stu na
Tel 016-12 04 15  Fax 016-12 04 18

1/2”

3/4”

1”
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Prenumerera på Prenumerera på 
GRIS!GRIS!

Världsskörden beräknas bli 
större än väntat

Det amerikanska lantbruksministerrådet, 
USDA, uppjusterar förväntningarna för årets 
skörd i världen. Prognosen lyder på 593 mil-
joner ton. Det är 5 miljoner ton mer än prog-
nosen för en månad sedan. Det är främst goda 
tillväxtbetingelser i Ryssland, Kina, EU och 
Iran som lyft prognosen.
Förbrukningen väntas öka mindre än 2 mil-

joner ton och då främst från Indien och Mel-
lanöstern. Källa: MaskinBladet /Nils

75 Skov-representanter 
från 22 länder lärde om 

rening av stalluft
I samband med det danska ventilationsfö-

retaget Skovs 25-årsjubileum har 75 repre-
sentanter för Skov i 22 länder besökt Dan-
mark samtidigt för att lära mer om senas-
te stallventilationsteknik. Bl a besökte man 
svinstallar där utluften renas från lukt, am-
moniak och damm med 18 m stora biofi lter 
monterade i utbyggnader på stallarnas gav-
lar. Källa: Pressmeddelande.  /LG


