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   ...och fördelarna ger dig
totalt bästa lönsamheten:
� tidigare och större skörd, med högre fodervärde
� torkningskostnaderna bortfaller helt
� förlänger skördedagarna
� minimala transport- och hanteringskostnader
� kraftigt minskade foderkostnader
� ger det smakligaste och bästa fodret
� halva investeringskostnaden
� passar alla foderslag
� slutet system är miljömässigt bästa förvaringen
Våra gastäta silor, glasemaljerade eller varmgalvaniserade,
kostar hälften av en traditionell  torkanläggning. Kräver inte
något nämnvärt underhåll och ger dig gastät lagringskapaci-
tet, så att du också kan köpa spannmål när den är billigast.

Neueros sveparmsuttagare
är unik, den arbetar varvet runt
och tömmer lika mycket
överifrån som underifrån

Stålunderrede på betongplatta
alternativt 45 0 gjutet betong-
fundament

Svenska Neuero säljer direkt – utan mellanhänder!
Vi är Nordens ledande leverantör av tornsilos och
utrustning för den kompletta grovfoderkedjan.

Svenska Neuero AB
Box 146

244 22 Kävlinge
Tel: 046-24 96 30

Fax: 046-24 95 23
info@svenskaneuero.se
www.svenskaneuero.se

Den aneroba miljön
vid gastät lagring bromsar
effektivt utvecklingen av
skadliga organismer.

Salmonellarisken
minimeras med gastät lagring

Samarbete för framgång

Svenska Avelspoolen AB, Vasagatan 29, 541 31 Skövde
tel 0500-48 30 65, fax 0500-48 33 70

...då ses vi i 
monter A:116!
Vi på Avelspoolen har mycket spännande på gång som vi 

gärna berättar mer om under årets Mila-mässa. Du hittar 

oss i monter nr A:116 – välkommen!

Är du också
på väg till 
Mila?

Produktionskostnaderna 
nära hälften i Brasilien 
jämfört med i Danmark

 Danmark Brasilien
Foderomkostnader 4,89 3,60
Avelsomkostnader 0,12 0,06
Veterinär- och medicinomkostnader 0,30 0,10
Energi- och värmeomkostnader 0,26 0,03
Omkostnader vid dödlighet 0,20 0,05
Diverse omkostnader 0,13 0,04
Förräntning av besättningen 0,15 0,41
Arbetskraftsomkostnader 1,22 0,24
Finansiella omkostn (räntor o avskrivning) 1,82 0,97
Underhållsomkostnader 0,23 0,04
Omkostnader i allt per kg slaktkropp 9,32 5,53

Produktionskostnader i Danmark och 
Brasilien, danska kr per kg griskött, enligt 
notat 0429, Landsudvalget for Svin 1 sep-
tember 2004. Siffrorna är från 2003.

Brasilien har klart lägre omkostnader 
för uppfödningen av grisar, jämfört 
med Danmark och i ännu högre grad 
Sverige. Tabellen här intill visar klart 
de lägre omkostnaderna i den sydame-
rikanska grisproduktionen. 

Brasilien
Enbart värme- och energiomkostnaderna 

skiljer nära 20 kr per slaktkropp (0,23 DKK/
kg slaktkropp). Den enda del som är dyrare 
i Brasilien än i Danmark är räntan. Den är 
nära tre gånger så hög i Brasilien.

Brasiliansk grisproduktion har låg sjuklig-
het i produktionen. Det vittnar veterinär- 
och medicinkostnaderna om, samt omkost-
naderna för dödlighet. 
Detta har även framgått från andra besök 

i Brasilien som danskarna gjort. Brasilien 
kan bli en fortsatt svår konkurrent på den 
internationella grismarknaden.

Nils Andersson

Brasiliansk 
produktivits-
utveckling 
1990 - 2000.

 1990 2000 förbättrings-% Bästa
Kullar per år 2,0 2,4  16,4 2,45
Slaktgr/årssug 16,6    22,0 24,5 23,5
Ålder vid 100 kg, dag 165 154   7,1 147
Dagl tv, gram > 100 kg 606 660 8,2 690
Foderförbrukn 2,98 2,70 10,4 2,65
Köttprocent  52,3 58,0 10 60,0

per kg slaktkropp, medan den i Danmark är 
nära 1,50 kronor per kg slaktkropp. 
Omräknat kostar en arbetstimme i Brasi-

lien ca 12 kr per timme, medan den i Dan-
mark ligger runt 170 kr/timme. Enligt rap-
porten flyttar de unga norrut till staterna 
vid Rio och Sao Paulo. Det finns samhällen 
som endast är 5 - 10 år gamla.

Produktionsresultat
Arbetstiden per årssugga i Brasilien beräk-

nas till 26 timmar inklusive smågrisar fram till 
25 kg. Dansk produktion uppger 10 timmar. 
Även skötseltiden för en slaktgris är längre. 
50 minuter i Brasilien jämfört med 10 i Dan-
mark i perioden 30 kg fram till slakt.
Effektiviteten i den brasilianska grisproduk-

tionen är hög. Avelsmässigt är det PIC som 
varit ensam på marknaden fram till 1990-ta-
let. Men ännu är de störst. 

Även ett holländskt och ett danskt avels-
företag säljer rekryteringsdjur. Det danska 
bolaget driver dessutom 10 000 hektar åker-
mark intensivt och 40 000 hektar extensi-
vt. Dessa tre avelsföretag kan producera ca 
300 000 djur per år. Totalt finns strax över 2 
miljoner suggor. 
Tillsammans med avsaknaden av besvärli-

gare sjukdomar och duktig personal är pro-
duktionsresultaten goda. Avvanda grisar per 
årssugga uppges till 22,01. Avvänjningsåldern 
är runt 3 veckor med en uppgiven avvänj-
ningsvikt på 6,4 kg. Antalet slaktade grisar 
per årssugga 21,26. Kullar per år 2,3 och död-
lighet under diperioden 8 procent. Dödlig-
heten under tillväxtperioden uppges till 1,5 
och i slaktgrisstallet till 1,9 procent.
Tillväxten under slaktgrisuppfödningen lig-

ger på 588 gram per dag. Slaktvikten är 83 
kg och köttprocenten 58.

Har du kollat 
fjolårets 
spannmål?
Enligt analyser av höstkorn i Dan-
mark, finns någon procent mindre 
energi i årets höstkorn än i 2003 års 
skörd. Även råfettmängden är lägre 
medan råproteindelen är högre. Enligt 
analyserna är även fosforn något lägre 
i 2004 års höstkorn.

spammnål
Om du inte har gjort någon analys på dina 

olika spannmålssorter bör du kanske göra 
detta för att få vetskap om näringsinnehål-
let i årets kärnskörd jämfört med 2003 års 
skörd. Mindre energi i kärnorna kan ge säm-
re tillväxt som bör kompenseras, om det är 
ekonomiskt försvarbart.

Nils Andersson

Danska höstkornets näringsinnehåll.

 2004 2003
Vattenhalt % 15 15
Råprotein, % 9,5 9,2
Råfett, % 2,3 2,7
Aska, % 1,9 2,0
EFOS, % 84,7 83,5
EFOSi, % 77,7 79,9
FEsv per 100 kg 103 105
FEdr per 100 kg 103 104
Calcium 0,6 0,5
Fosfor 3,0 3,2
FEsv = energi till slaktgrisar
FEdr = energi till dräktiga suggor

Kolla 
temperaturen 
i uppehållszonen
Har du vid något tillfälle mätt upp tempe-

raturen i grisarnas uppehållszon? Gör det-
ta och åtgärda eventuella problem. Kan iso-
lering av innetaket dämpa värmen på som-
maren kan den troligen även höja tempera-
turen vintertid. I alla fall bör luften inte bli 
lika kall som när taket är oisolerat.
Ett skitigt stall sommartid, liksom ett un-

derventilerat vintertid, ger dålig stallmiljö. 
I denna miljö ska du eller personalen vistas 
och eventuellt utföra ett arbete. Mår du då-
ligt gör nog grisarna det också!

Nils Andersson
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