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Pigga marknadsnoteringar
På vår hemsida www.agriprim.com jämför du 
enkelt aktuella smågris- och slaktsvinspriser.

Prenumerera på vårt kostnadsfria e-postbrev. 
Då får du träffsäkra marknadskommentarer två 
gånger i veckan. 

Anmäl dig nu på 
www.agriprim.com

www.agriprim.com | info@agriprim.com | 018-67 38 50

SA 010 ”Hälsodryck” för dräktiga suggor

TerraNova Svenska AB
Box 34, 730 40 Kolbäck

Tel 0220-37 410   Fax 0220-37 411

Förebygger 
grisningsfeber
Mera modersmjölk
Ökad lönsamhet

Försäljning
Kurt-Holger Eriksson
Tel 0430-308 07, 0708-305 949
Fax 0430-305 94

TerraNova Svenska AB

Gödselbrunnen fungerar 
bättre om du skär hal men!
Tryckskär din halm, då stan nar 
mö gel spo rer na kvar på ströet och 
du slipper andas in dem.
Brandsäkerheten får 
du på köpet!

Planera Din 
ströhantering nu!

Tel 0430-600 00  Fabriken 601 39 Fax 602 39

Gr
isSkogaby Stall mil jö

Staldren
Kampanj hela pallar
oktober - november

• Minskar lukten genom 
att binda ammoniaken

• Torkar upp luften och 
minskar därmed risken 
för smitta

• Dödar bakterier och 
svampsporer

• Reducerar 
levnadsvillkoren för 
fl uglarver

• Torkar ut stallbädden

Foder &
Spannmål

I HELSINGBORG-ÅHUS AB

Heimdalsgatan 39, 261 62  GLUMSLÖV

Tel 0418-701 30

Vintern är även på väg 
i stallet hos suggorna

Miljönämnden i Västra 
Götaland stöttar ärt- och 

bönodling
Av miljöskäl har miljönämnden i Västra 

Götaland beslutat stötta ärt- och bönodling 
i länet. Sojaodling i Sydamerika leder både 
till skövling av regnskog och utarmning av 
jordarna på ett icke hållbart sätt och man an-
vänder stora mängder växtskyddsmedel och 
handelsgödsel, anser man. Nämnden tycker 
även att en del kött som konsumeras kan er-
sättas av närodlade bönor och ärter. 
Projektet Lokal produktion och konsum-

tion av baljväxter i Västra Götaland stöds 
av Lantmännen, LRF och Institutet för livs-
medel och bioteknik. Källa: ATL.

Svinforskarna vid Funbo-
Lövsta har flyttat till Ultuna
Forskarna vid SLUs Husdjurens utfodring 

och vård har fl yttat från Funbo-Lövsta till Ul-
tuna, D-blocket. Genetikerna fl ytade redan 
tidigare. Så sent som i slutet på augusti fi ra-
de man 30-årsjubileum i Funbo-Lövsta. Kvar 
blir nu endast djurskötande personal.
Orsaken till fl ytten är jakten på sänkta kost-

nader. Vid HVC fi nns lokaler lediga. Vidare 
ska enligt ett intentionsbeslut Funbo-Löv-
sta så småningom byggas om och kostallar-
na fl yttas från Kungsängen. Även grishusen 
vid Funbo-Lövsta ska renoveras och byg-
gas om. 

Lever väntar på prishöj-
ning

Grislever tillhör de produkter från grisslak-
ten som har ett mycket lågt värde. Enligt pris-
listan ska den kosta 13 kr, men i praktiken 
kanske slakterierna endast får 5 kr per kg. 
När jag köpte en ask från Pastejköket i dag, 

kostade 200 gram pastej i ask 9.90 kr. Den-
na bredbara leverpastej innehåller 36 % le-
ver, dessutom fett fl äsk, mjölk, potatismjöl, 
vatten, socker och koksalt.
I asken ingår således lever för 36 öre. Även 

om råvarupriset fördubblas, påverkas (egent-
ligen) knappast produktionspriset på paste-
jen. Men i praktiken kommer priset säkert 
att göra det i butikerna. 
Lever tillhör just de biprodukter som de 

svenska slakterierna försöker få bättre pris 
på genom export till de nya EU-länderna i 
öst. Levern väntar på prishöjning. 

Lantmännen organiserar om 
foderförsöken vid Svalöv
Lantmännen minskar de långa och 
tidskrävande försöken med suggfo-
der vid Sveriges Svincenter i Svalöv. 
Likaså slutar man göra externa försök, 
dvs för andra uppdragsgivare. Men 
foderförsöken fortsätter ungefär som 
tidigare med foder för smågrisar och 
slaktsvin. Förändringen väntas spara 
800 000 kr i årliga kostnader.

företagsnytt
Suggorna behålls dock, men behovet av 

försökspersonal i stallarna minskar med 

två tjänster. Det är här som de största kost-
nadsbesparningarna sker. Omorganisatio-
nen innebär även att forskarna vid Svalöv 
får mer tid att hålla kontakt med kolleger 
i branschen, besöka kongresser och andra 
forskningsstationer, o dyl. Personliga kon-
takter är en viktig del i kunskapsutveckling-
en på området. Försöken vid Svalöv blir fort-
satt minst lika kvalifi cerade, vilket är nöd-
vändigt för konkurrensen och för att ha er-
farenheter och resultat att ”byta med” i for-
skarvärlden.

Besättningsstrukturen förändrar 
förutsättningarna
-Suggförsöken, som ofta sker under lång tid 

och under fl era laktationer, behöver numera 
inte göras i egna stallar, säger Leif Görans-
son, Sveriges Svincenter. Strukturen inom 
den svenska grisproduktionen gör det nu-
mera lättare att hyra in sig och göra försök 

i praktiska besättningar. I stora besättning-
ar med t ex 60 suggor som grisar samtidigt, 
kan man få lika effektiv och säker jämförel-
se som i en försöksbesättning. 
-Däremot måste vi behålla suggorna vid 

Svalöv, för att få smågrisar till smågrisför-
söken, säger Leif. För smågrisförsöken ska 
en investering göras för 400 000 kr och detta 
stall ska vara klart under 2005. Vi fi lar som 
bäst på hur stallet ska se ut. Slaktsvinsför-
söken drivs i moderna stallar och påverkas 
inte av omorganisationen.

Foderförsök under 30 år vid Svalöv
-Vi har drivit foderförsök vid Svalöv i snart 

30 år (sedan 1997) och då måste man ibland 
se över organisationen och anpassa inrikt-
ningen till framtidens behov, säger han. Sam-
tidigt minskar marknaden för grisfoder. Det 
blir inte färre grisar och vår marknadsandel 
minskar inte, men besättningarna blir stör-
re och använder blötutfodring med egen fo-
dertillverkning.
-Behovet att göra foderförsök minskar inte 

i framtiden. Det kommer fram nya idéer, 
tillsatser, o dyl, hela tiden. Vi blir ständigt 
erbjudna nya produkter, som måste utvär-
deras, säger Leif. De kunskaper vi tar fram 
för torrfodermarknaden, kommer även våt-
fodertillverkningen med optimerade gårds-
recept till del. Gårdsblandare behöver ock-
så kunskapsutveckling, men hur vi ska lösa 
frågan om kostnaderna för den kunskaps-
utvecklingen är en annan fråga!

Lars-Gunnar Lannhard 

Vintern är på väg och det är dags att 
tänka på att dräktiga suggor inomhus 
får tillräckliga fodermängder. Enligt 
försök på LFU i Svalöv, behöver en 
sugga ca 0,04 kg extra foder per dag 
för varje grads sänkning av tempera-
turen under 15 grader. Orsaken är att 
tilldelad fodermängd, ca 2,2 kg/dag, 
ligger obetydligt över underhållsbeho-
vet. 

underhåll
Naturen är så vis att fosterna får/tar nä-

ring först från modern. Suggan får resten. 
Är det kallt räcker kanske inte den över-
blivna energin till, utan hon får ta av hullet. 
Då magrar suggan.

Utfodring vid +15 graders stalltemperatur, 
2,2 kg foder/dag:

Vid +10 grader,  5 x 0,04 = +0,2 = 2,4 kg/dag
Vid + 5 grader, 10 x 0,04 = +0,4 = 2,6 kg/dag
Vid +-0 grader, 15 x 0,04 = +0,6 = 2,8 kg/dag
Vid – 5 grader, 20 x 0,04 = +0,8 = 3,0 kg/dag
Vid -10 grader, 25 x 0,04 = +1,0 = 3,2 kg/dag
Vid –15 grader, 30 x 0,04 = +1,2 = 3,4 kg/dag
Inomhustemperaturen sjunker inte under 

noll grader, för då fryser vattenledningar och 
liknande i stallet. Men det kan vara på sin 
plats att kolla inomhustemperaturen i sin-
suggstallet och hullet på suggorna med ex-
tra uppmärksamhet. Många stallar för dräk-
tiga suggor har högt till tak med naturlig 
ventilation. Då kan kallare luft fi nnas i dju-
rens uppehållszon och därmed sänka tem-
peraturen.

Nils Andersson

553 produkter från 102 
charkföretag bedömdes i 

Chark-SM
553 produkter från 102 företag i elva klas-

ser bedömdes vid Chark-SM i Göteborg. Do-
marpanelen bestod av representanter från 
köttbranschen, handelskedjorna och krydd-
företagen.300 personer från charkbranschen 
och handelskedjorna deltog och jordbruks-
minister Ann-Christin Nykvist delade ut pri-
serna. Vinnarna blev:
Falukorv-klassen: Jokkmokks Korv, med 

Jokkmokks basturökta falukorv. Smörgås-
mat: Jakobsdals Chark, med Olivmortadel-
la, Göteborg. Varmrökt småkorv: Elisedals 
Chark, med Gulayerkorv, Malmö. Kokta & 
varmrökta helköttsprodukter: Bröderna Nils-
son, med Delikatesskinka med gröna oliver, 
Göteborg. Pastej/paté: Gottfrids Chark, med 
Pastej med kallrökt skinka, Landskrona. Syl-
ta/aladåb: Jakobsdals Chark, med Handlagd 
pressylta, Göteborg, Kallrökt korv/rumstem-
peraturförvaring: Konsum Värmland, med 
Spickekorv. Kallrökt korv för kylförvaring: 
Norrboda Charkuterifabrik AB, med Light 
Lökkorv. Isterband: Lindvalls Chark, Ister-
band 13%. Lufttorkade och kallrökta hel-
köttsprodukter: Scan-Foods med Skivad 
Lufttorkad skinka. Fågelprodukter: Skå-
ne Struts, med Strutsleverpastej, Munka 
Ljungby.
Dessutom utdelades en lång rad medaljer 

i guld, silver och brons. 
-Det var rekordintresse för bedömningar-

na, säger Magnus Lagergren, Skövde Slak-
teri. Det visar vilket stort intresse det är för 
maten. Sverige har stora framgångar med 
många duktiga kockar, något som bör bidra 
till ökat konsumentintresse för svenskt kött, 
säger han efter ett besök på mässan.
Mikael Hugoson, Alviksgården, ställde ut 

i bedömningarna för första gången och fi ck 
3 guld, 2 silver och 3 brons, bl a för rökt 
skinka och jägarsalami. Han säger också att 
Chark-SM blivit en stor PR-grej för bran-
schen. /LG
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