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Suggor med mer fett 
får färre bogskador

Ryggspäcktjockleken vid grisning i de två olika besättningarna.

Effekt av ryggspäcktjockleken vid grisning 
på frekvensen behandlingar av grisningsfe-
ber. ”Linje” anger den beräknade förekom-
sten av grisningsfeber vid 14 födda grisar 
i kullen.

Minskande ryggspäcktjocklek i digivningsperioden vid stigande 
ryggspäcktjocklek vid grisning.

Foderstyrkan vid avvänjning, besättning 1. De magra suggorna 
hade bästa aptiten (torrfoder)

Bogsår vid avvänjning. Med stigande ryggspäckmått vid grisning 
mindre antal suggor med bogsår. Än så länge är det många suggor 
som står fixerade i Danmark under digivningen.

Fettlagret hos suggor är mätt i två 
besättningar före grisning och av-
vänjning i ett fältförsök (681) som 
Rullande Afprövningarna i Danmark 
utfört. Högre ryggspäcktjocklek vid 
grisning medförde statistiskt flera fall 
av grisningsfeber. Hade suggorna 
mer än 15 mm fettlager blev det 
mindre frekvens bogskador. Mindre 
än 16 mm ryggspäck hos suggorna 
visade en statistiskt säker ökning av 
antalet suggor med bogsår.

Av suggor med bogsår hade dubbelt så 
många sår på höger sida, jämfört med vän-
ster sida. Tjockleken på fettlagret vid gris-
ning hade ingen statistisk säker effekt på 
behovet av födelsehjälp, på dödfödda el-
ler på dödligheten under digivningsperi-
oden.

18 mm fettlager
Rekommendationen är ett fettlager på 18 

mm vid grisning. För att åstadkomma det-
ta bör det inte ske vid att öka foderstyrkan 

fettlager

till alla suggor. Transponderutfodring har ju 
den stora fördelen att alla suggor kan få helt 
individuella fodergivor. 
För varje millimeter ryggspäck vid gris-

ningen minskade ryggspäcket statistiskt sä-
kert med 0,2 mm mer på försökssuggor-
na i digivningsperioden. Alltför feta sug-
gor har en tendens att få ökad frekvens 
grisningsfeber. Frekvensen av grisnings-
feber steg med 1,5 procent per mm rygg-
späck. Dessutom minskade aptiten under 
digivningen hos suggor med tjockt fettla-
ger visar försöksrapporten. 
I besättning 1 (torrutfodring) åt suggor-

na 100 gram mindre vid avvänjningen för 
varje extra millimeter ryggspäck de hade 
vid grisningen. Speciellt gyltor som grisat 
åt ett halv kilo mindre än lite äldre sug-
gor. Gyltor ska ju ändå öka i storlek och 
vikt jämfört med äldre suggor. 

Nils Andersson

Samarbete för framgång

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

Någonting
har hänt!
Det har hänt en hel del med Avelspoolen under två 

spännande decennier. Vi har blivit större, vår verk-

samhet har breddats och funnit många nya rikt-

ningar genom åren – vi jobbar inte ens bara med 

grisar längre!      

     Så vi tyckte det var högt tid att samla ihop alla 

våra olika verksamhetsområden under en gemen-

sam symbol – vår nya, moderna profi l, som är fram-

tagen för att bättre passa in på alla våra aktiviteter, 

nu och framöver.

     Den intensivt gröna färgen står för växtkraft, 

formen står för framåtanda och rörelse, precis som 

vi alltid har gjort. Lägg vår nya logotype på minnet 

– du kommer att få se mycket av den i framtiden!

Fribergs Verkstäder AB
Håkantorp, S-534 96 VARA, Sweden

Telefon 0512-300040
Telefax 0512-60100
E-post info@fribergs.se

www.fribergs.seFör mer information, ring oss på

0512-300040 eller besök
oss på:

� OMRÖRARE RF
Robust konstruktion, lätt anpassningsbar
för olika insvetsningsflänsar. Finns i en
mängd olika utföranden.

� DISKSNURRA RF
Mycket effektiv och lätt-
installerad. Anpassningsbar
för olika tankar.

� CENTRIFUGALPUMPAR RF
Robust konstruktion och lätt
anpassningsbar till varje anläggning.
Finns i en mängd utföranden.
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Milstolpe för världens grisproduktion 
Vi åt mer än 100 milj ton griskött 2004!
I fjol producerades 100,3 miljoner ton griskött i världen, som är nytt 

rekord. Vi passerade således milstolpen 100 milj ton i konsumtion. 
Siffrorna kommer från FAO och presenterades vid en konferens i 
England anordnad av the Meat and Livestock Commission. 
Totalt konsumerade vi ca 258 miljoner ton kött i världen, alla djurs-

lag inräknade. Inom 30 år passerar vi 300 milj ton, spådde man. Lik-
som att det är lågprisländerna, t ex Brasilien, som ökar produktio-
nen mest. I fjol exporterade Brasilien 471 000 ton och man har en 
ökningstakt på 7 %. Källa: Pig International. /LG


