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Brasilien kan producera  för 5,60 kr/kg
och har bra naturliga förutsättningar
Brasilien har under de senaste åren 
ökat sin grisproduktion väsentligt. 
Exporten har ökat från 83 000 ton 
1999 till 465 000 ton 2002. Ökningen 
fortsätter. Men den inhemska konsum-
tionen är låg, endast 12 - 14 kg griskött 
per capita. Produktionskostnaderna 
är låga, mellan 5,60 och 6,60 kr per 
slaktvikt. Detta framgår av en resa som 
Landsudvalget i Danmark gjort under 
2004.

Brasilien
Brasilien är ett stort land, med 8 511 965 

km2, vilket är något mindre än USA. Lan-
det har 18 procent av världens lantbruksare-
al och en befolkning runt 180 miljoner invå-
nare. Ekonomin är världens åttonde största 
och bruttonationalprodukten är 7 400 dol-
lar per person. Härav utgör lantbruket 13 
procent.

Låg gristäthet
Enligt rapporten har infl ationen stabilise-

rat sig runt 6 - 7 procent. Räntenivån ligger 
högt, runt 20 procent på lån till stallar. Brasi-
liens handelsöverskott var år 2003 22,5 mil-
jarder dollar. 
Av Brasiliens 290 miljoner hektar är det 

endast 50 miljoner som odlas. Jordpriser-
na varierar mellan 1 000 och 30 000 kr/ha. 
I landet fi nns också gott om vatten. Vatten 
till djur saknas därför inte. 
Brasilien ligger strax söder om ekvatorn. 

Därför fi nns mycket bra betingelser för gris-
produktion. Den nuvarande produktionen 
uppgår till ca 35 miljoner grisar och fi nns fö-
reträdesvis i landets södra delar men drar 
sig norrut. Gristätheten är låg. 4,34 grisar 
per km2.
Än så länge fi nns ytterst få miljöregler och 

restriktioner. Myndigheterna är positiva till 
lantbruks- och grisproduktionen. Alla nye-
tablerade grisbesättningar ska ha miljögod-
kännande. 
Det brasilianarna tagit fasta på är tillräck-

ligt stora avstånd mellan anläggningar-
na. Detta för att behålla det låga smittryck 
som fi nns. Därför är besök i anläggningar-
na ovälkomna. 
I vissa områden är avståndskraven mellan 

anläggningarna 1 - 8 kilometer. Runt anlägg-
ningarna fi nns inhägnad och utanför dessa 
en trädplantering. Gärna av eukalyptus, som 
anses ha en smittskyddande effekt. 
Sjukdomsmässigt är det relativt få problem 

med mag/tarmsjukdomar och luftvägssjuk-
domar typ Mycoplasma och PRRS. Trots att 
både aujezsky, svinpest och mul- & klövsju-
ka fi nns i Brasilien är det inte konstaterat 
något utbrott av dessa sjukdomar i de re-
gistrerade besättningarna.

Låga omkostnader
Produktionskostnaderna är låga, mellan 

5,60 och 6,60 kronor per kg slaktvikt. Pri-
serna är beroende på produktionsområdet. 
Avräkningspriset varierar mellan områdena 
och varierar mellan 5,60 och 6,80. I de nya 
områdena ligger produktionsomkostnader-
na och avräkningspriset i nivå med varan-
dra. Alltså tjänas inga pengar. 
Enligt rapporten är byggkostnaderna, räntor 

och avskrivningar, runt 1,20 kr per kg slakt-

kropp. I Danmark är de 2,20 kr. Etablering-
en per grisplats för suggor ligger runt 4 200 
kronor och för en slaktgrisplats 600 kronor. 
Kvalitén på byggnaderna är mycket begrän-
sad. Stallarna är typiskt öppna med natur-
lig ventilation.
Foderomkostnaderna per kg slaktkropp är 

låga, 3,6 kg, vilket är drygt 20 procent lägre än 
i Danmark. Foderpriserna är generellt låga. 
Jämfört med Danmark är priset på suggfo-
der ca 30 procent lägre, 26 procent för små-
grisfoder och 28 procent lägre pris för slakt-
grisfoder. Foderutnyttjandet är något högre. 
Enligt rapporten förbrukar en slaktgris 0,23 
kg mer foder per kg tillväxt. 

Majs och soja
Fodret består till 75 procent majs och 25 

procent soja. Foderkostnaden utgör i det 
närmaste 3/4 av omkostnaderna för grisar-
na. Många producenter odlar stora arealer 
med sojabönor, vilket är den mest lönsamma 
produktionen. Fodret består ofta av mycket 
enkla blandningar med högklassiga råvaror. 
Brasilianarna använder inte foderantibiotika 
då de är mycket kostnadsmedvetna. 

12 kr per timma för arbete
Utfodringen sker manuellt beroende av 

mycket låga arbetskostnader. Arbetskraften 
är duktig, billig och fl exibel. Detta är en av 
huvudanledningarna till den stora och om-
fattande expansionen i Brasilien. Omkostna-
derna för arbetskraften är mindre än 30 öre 

 Kr/kg
Foder 4.32
Avel 0.07
Veterinär, medicin 0.12
Energi och värme 0.04
Dödlighet 0.06
Diverse 0.05
Räntor, besättning 0.49
Arbete 0.29
Finansiella omkostnader 1.16
Underhåll 0.05

Effektivitet.

Avvanda årsgrisar 22.01
Prod. slaktgris/årssugga 21.26
Antal kullar/år  2,30
Levande födda 10.40
Dödlighet, BB  8.0%
Dödlighet, TV-stall 1.5%
Dödlighet, slaktgris  1.9%
Tillväxt slaktgris, g  588
Avvänjnings vikt, kg   6
Insättningsvikt, kg   25
Vikt vid slakt  109
Slaktvikt, kg   83

Brasiliansk grisproduktion 2003/2004. 
Produktionskostnaderna per kilo slakt-
kropp, kr.

Brasilien
en konkurrent
att räkna med
Med en regering och organisationer 
som stöttar jordbruksproduktionen 
finns förutsättningar att den ökar. 
Speciellt som lantbruket bidrar 
med 13 % av BNP och att endast 
ca 20  procent av jordbruksmarken 
odlas intensivt.

kommentar
En annan aspekt som kan påverka pro-

duktionen positivt är den nuvarande låga 
konsumtionen. Ökar den fi nns utrym-
me för ökad produktion. Det som dä-
remot talar emot en ökning (kanske på 
kort sikt) är den låga eller obefi ntliga 
förtjänsten.
Enligt rapporten måste den som startar 

en produktion ha ett visst eget kapital. I 
ett sådant läge vill det till att vara kost-
nadsmedveten och att undvika sjukdo-
mar bland djuren som ökar kostnader-
na och minska intäkterna. Det är kan-
ske därför man inhägnar produktions-
platserna!
Ytterligare en aspekt är att länder med 

höga produktionskostnader, bl a Sveri-
ge, kan få problem i framtiden då import 
från Brasilien inte kan nonchaleras. 
Då Brasilien har ett bra, lågt, sjukdoms-

läge och inte använder foderantibiotika 
är det svårt att avvisa eller missinformera 
de svenska konsumenterna om det brasi-
lianska grisköttet. Dessutom får väl även 
de krav på sig att ha hög hygien i slakt 
och charkindustri från t ex importländer-
na, om de inte redan har detta. 
Studiegruppen fi ck inte komma in på 

något slakteri på grund av brasilianarnas 
rädsla att fågelinfl uensa kunde komma 
med in och därmed ställa till problem.
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Försäljning och service ring: 0045-55 45 05 50, fax 0045-55 45 05 51
www.farmtech.dk   info@farmtech.dk

 Torrfoder Inventarier Ventilation & våtfoder

Ecopharm of Sweden, Pi pers ga tan 32, 112 28  Stock holm
Tel/fax 08-650 18 88, 070-453 56 68  eva.dalakli@ecopharm.se  www.ecopharm.se

OREGO-STIM

Ring mig
Eva Dalakli 

för mer 
information!

• ger friska suggor 
och smågrisar 

• färre bakterier 
i suggans gödsel

• ger bättre hälsoläge

OREGO-STIM® fodertillskott

Finns nu även hos Lantmännen i smågrisfoder 
och suggfoder. Kontakta din piggforsäljare!
Fodertillverkare som använder OREGO-STIM:
Lantmännen, nu även Kalmar Lantmän
Hönryds Kvarn, Långås
AB Johan Hansson, Uppsala
Åhus Agroprodukter, Åhus
Spannexgruppens kvarnar
Knislingeortens Lagerhusförening, Knislinge
Teknosan
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Värde för pengarna

så är det Gerni

Randers: +45 89122200
Telefon: 0532-175 30 Telefax: 0171-44 74 31
Beställning: order.gerni@nilfi sk-advance.se 

Gerni 4802A 
Inkl.slangupprullare och 
20 m. slang
• Hetvatten
• 200 bar
• 930 l/tim
• 90/130 grader
Förr 33.995,-
SPAR 16.000,-

Kampanjpris

17.995.-

Gerni 482A 
• Kallvatten 
• 200 bar
• 930 l/tim
Förr 14.425,-
SPAR 6.930,-

Kampanjpris

7.495.-

Kampanjpris

9.995.-

Gerni 600 
• Kallvatten 
• 642A - 160 bar - 1380 l/tim
• 662A - 180 bar - 1170 l/tim
• 692A - 205 bar - 990 l/tim
Förr 21.275,-
SPAR 11.280,-

0431-20802 • 0708-761715 • www.agrisyd.se

Värmelampor med garanti!

Du får 10 st nyaDu får 10 st nyaDu får 10 st nyaDu får 10 st nyaDu får 10 st nya
lampor för varje lampa därlampor för varje lampa därlampor för varje lampa därlampor för varje lampa därlampor för varje lampa där

sockeln lossnar!sockeln lossnar!sockeln lossnar!sockeln lossnar!sockeln lossnar!

150 w vit, 150 w röd
och 250 w vit

DLG ska arrangera lant-
bruksutställning i Ryssland
Tyska bondeorgansiationen DLG och stats-

ägda ryska utställningsföretaget GAO WC 
ska arrangera lantbruksutställningar tillsam-
mans. DLG arrangerar bl a EuroTier och 
Agritechnica och är medarrangör i en ut-
ställning i Kina. GAO WC arrangerar lant-
bruksutställningen Golden Autumn i hjär-
tat av Moskva. 
Man ska använda varandras erfarenhe-

ter och anordna en utställning med namn 
AgriRussia. Den europeiska sammanslut-
ningen av maskinfabrikanter, VDMA, ska 
vara med och sponsra utställningen. Källa: 
Pressmeddelande. 
Kommentar: Redan tidigare arrangerar hol-

ländska VIV utställningar i Ryssland. I fjol 
höll tyska DLG och holländska VIV var sin 
utställning i Kina, med mindre än två veck-
ors mellanrum. /LG


