
26

Bra funktion för djur och skötare
hos senaste transpondersystemen
På Olsgård, Furulunds Jordbruk, 
utanför Kristianstad, finns en mycket 
effektiv smågrisproduktion. Inför 
utvidgningen av den befintliga besätt-
ningen med ca 40 proc till 480 suggor, 
ville ägaren, Per Johansson, rationali-
sera sinsuggdelen. Dessutom förbättra 
miljön för suggorna. Han satsade på 
transpondersystemet, efter att läst om 
detta i GRIS. 

gårdsbesök
Tekniken hos transpondersystemet har 

fungerat till 100 procent, konstaterar han. 
Stallmiljön är i topp med mycket lugna och 
harmoniska djur. Alla djuren får individuel-
la fodergivor, vilket underlättar när det gäl-
ler att hålla suggorna vid ensartat hull. Det 
var ovanligt tyst från skrik mellan individer-
na i sinsuggstallet. Inga förändrade produk-
tionsresultat så här långt, understryker Per. 
Alla är nöjda.
På Olsgård har suggbesättningen ökats 

från 340 till 480 suggor. Detta gör att det 
blivit fl er gyltor för grisning. Förstagångs-
grisare drar ofta ner den totala produktio-
nen. Men så har inte skett på Olsgård. Per-
sonalen där, förman Eva Persson, är myck-
et kompetent. Hon jobbar alltid med dju-
ren, inte mot dem.

Motbjudande
Inför utvidgningen av suggbesättningen stod 

Per i beredskap att bygga ut den befi ntliga 
sinsuggavdelningen. Det konventionella var 
att ha system med 225 utfodringsbås. Men 
det tyckte Per var motbjudande. Gångar-
na mellan ätbåsen, som oftast är nödvän-
diga, är för det mesta dött utrymme. Det 
kostar. Per läste om transpondersystemet i 
GRIS för något år sedan och tyckte det var 
intressant och att det kunde passa på Ols-

gård. Planering och ritningar till sinsuggstal-
let med transponderstationer är ett samar-
bete mellan Skiold/Echberg – byggrådgiva-
ren Jarl Karlsson och Per Johansson. Stall-
byggnaden är uppförd av Kiaby bygg, utan-
för Kristianstad.

En stor grupp 
Byggnaden var färdig och suggorna släpp-

tes in 12 januari 2004. I transponderstallet 
går nu alla suggorna i en enda grupp. Som 
mest är det 225 djur från fyra suggrupper. 
Stallet har inga gångar.
Efter avvänjningen släpps inte suggorna 

ut i transponderstallet förrän efter ca fem 
veckor. Då är de dräktighetstestade första 
gången.
Gyltorna hålls, liksom tidigare, i ett sepa-

rat stall fram till första grisningen och släpps 
ut i transponderstallet först efter deras för-
sta kull, seminering och den första dräktig-
hetstesten. Då tillsammans med de andra 
suggorna.
Transponderstallet är, som tidigare nämnts, 

helt fritt från gångar. Den enda ”gång” som 

djuren kan inspekteras från är den s k ut-
skiljningsboxen, om vederbörande inte väljer 
att gå in bland djuren. I utskiljningsboxen, 
som sträcker sig utefter hela stallets längd, 
släpps den ”nya” dräktighetstestade grup-
pen. I samband därmed öppnas en grind till 
en eller fl era av transponderstationerna där 
suggorna går igenom in till de övriga grup-
perna och kan samtidigt äta sin ranson fo-

Grinden till en utfodringsstation är öppen 
från utskiljningsgången. När suggruppen 
går in till liggbäddarna går de via utfod-
ringsstationen och har då möjlighet äta sin 
ranson foder.

På husgaveln 
finns portar för 
lastning/loss-
ning av djur och 
utgödsling från 
gödselrännan. 
Portarna på hu-
sets långsida är 
till för utgöds-
ling av liggutrym-
mena.

by
gg

e

Fakta:
Furulunds Jordbruk
Olsgård, Fjälkinge

Produktionsresultat april t o m sis-
ta juni 2004 
Årssuggor inkl gyltor 481
Improduktiv tid, dagar 10
Galldagar 6
Omlöpningsprocent 5,1
Grisningsprocent 91,2
Rekryteringsprocent 28
Antal kullar/årssugga 2,31
Levande födda/kull, st 12,0
Dödlighet under diperioden % 8,7
Prod. grisar/årssugga+gylta 25,5
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der. Denna utskiljningsbox kan även använ-
das som inlärningsbox för djur som har lite 
svårare att lära sig tekniken. Enligt Eva kan 
det vara någon äldre högrankad sugga som 
kört iväg en nyinkommen förstagrisare, som 
därvid blivit avvisad och rädd. I sådana fall 
kan det ta någon vecka för att lära denna 
individ systemet, säger Eva.

Inget spaltgolv
Stallet, som är 44,4 meter långt är möjligt 

att dela upp i fyra sektioner/avdelningar och 
alla har transponderstationer. 
Det fi nns grindar som möjliggör uppdelning 

i sektioner/avdelningar. Så var det uppdelat i 
början och alltså med mindre grupper då. 
Men nu är grindarna öppna och hela stal-

let fungerar som en enda avdelning. Ligg-
avdelningarna har djupströ.
Transponderstationerna är monterade på 

en båspall 35 cm högre än gödselrännan. På 
båspallen i anslutning till utfodringsstatio-
nerna fi nns två vattenkoppar. 
Mellan denna båspall och liggavdelning-

arna fi nns en gödselränna, som kan skra-
pas ren med traktor. Stallet har inget spalt-
golv. Det fi nns portar i bägge gavlarna på 
huset för denna åtgärd. På husets långsida 
in till liggavdelningarna fi nns också portar 
för utgödsling. 
Avdelningarna är utrustade likvärdigt för 

att kunna användas separat. 
På Olsgård används enbart torrfoder. Så 

transponderstationerna serverar suggorna 
torrfoder. Dock fi nns i varje station vatten-
tillförsel via en magnetventil. Suggorna kan 
antingen äta hela sin foderranson på en gång 
eller vid ett fl ertal tillfällen.
Suggorna huserar i transponderstallet om-

kring 11 veckor mellan bet/seminering och 
grisning. Bet/seminering utföres i den befi nt-
liga väl fungerande avdelningen, som fi nns 
i annan byggnad och skild från transpon-
derstallet. 

Framförhållning
Eva Persson, som sköter anläggningen, 

har sina egna synpunkter på det nya sys-
temet, men betonar särskilt att det inte bli-
vit någon förändring i produktionsresulta-
ten med transpondersystemet. Systemet krä-
ver att vissa arbetsmoment måste göras med 
en viss framförhållning för en fullgod funk-
tion och effektivitet så personalen slipper 
vänta. Före t ex vaccination och den andra 
dräktighetstesten ska suggorna vara från-
skiljda på morgonen.
Alla djur måste ha ett transpondermär-

ke i örat för rätt funktion i utfodringssta-
tionen.
Detta är de nya åtgärderna:

- Innan något djur får tillgång till foder i ut-
fodringsstationen måste de registreras i da-
torn till utfodringsstationerna. Det måste 
göras på samtliga djur som släpps in.

- Djuren måste också avregistreras i sam-

Per Johansson


