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För hög beläggning i boxarna
problem när vi blir duktigare
Något jag tycker man ser mycket av 
ute i besättningar är en för hög belägg-
ning i boxarna. Man har kanske byggt 
stallet för 10 år sedan och räknat med 
9 - 10 avvanda per kull och med en 
slutvikt på 25 kilo. 

rådgivning
Produktionen har sakta förbättras och idag 

avvänjs kanske 10,5 - 11 och om det går bra, 
med en något högre tillväxt och kanske 30 
kilos slutvikt istället. Vad händer, jo bb-box-
en klarar sig, men inte tillväxtboxen. Var-
för inte? En gris mer i boxen och i stället 
för 9,5 grisar i boxen med en vikt av ca 238 
kg, så har vi i samma box 10,5 grisar med en 
vikt av 315 kg. 
När man byggde hade man kanske först 

torrfoder och senare satte in ett tråg och 
började med blötfoder. Vad händer, jo box-
en blir helt enkelt för liten, med för liten 
tråglängd så att alla inte kan komma till att 
äta. Man får ojämna grisar och en för hög 
beläggning. 
Det har egentligen ingen som helst bety-

delse vilket system man har byggt för. De 
här problemen dyker upp överallt. 
Nu är det naturligtvis väldigt positivt att vi 

har blivit duktigare i våra stallar, men det 
fi nns en baksida av allt. 

Antalet levande födda ökar
Något som också är ett angenämt problem 

är detta med levande födda. Vi har blivit duk-
tigare på att hålla suggorna i bra hull, duk-
tigare på att seminera, duktigare på brunst-
kontrollen med fl er levande födda som följd. 
Ju fl er levande födda, ju sämre kvalitet, med 
högre dödlighet som följd. 
Hade det varit så att våra suggor hade kla-

rat av fl er grisar, så hade det inte varit något 
problem, men nu är det ju inte så att dom 
kan det. Det fi nns besättningar som jag vå-
gar påstå att suggorna producerar max dom 
kan. De kan helt enkelt inte ta hand om fl er 
än vad dom gör. Ska man öka sin produk-
tion i en sådan besättning så måste man helt 
enkelt förbättra sitt djurmatrial. 
Det händer rätt ofta när man har gjort den 

här kullutjämningen man gör, att suggorna 
får ligga med både 14 och 15 grisar i ett el-
ler fl era dygn innan man får ett tillfälle att 
fl ytta dom, om dom inte hinner att dö först. 
Det blir ju inte bara dom 2 - 3 extra grisar-
na som blir lidande, utan väldigt många. Och 
slipar man då kanske inte häller tänderna, 
så kan det bli väldigt mycket bitskador både 
på suggan och dom små. Och vi vet ju att det 
första dygnet för våra smågrisar är väldigt 
viktigt för den lilla framtiden de har. 

Har du synpunkter?
Detta med många levande födda är ju även 

ett angenämt problem, men även här fi nns 
det en baksida. Det fi nns ju en hel del gri-
sar som faller ifrån senare i digivningen och 
kanske även i tillväxtperioden. Det kan vara 
grisar som har fått dåligt med råmjölk och 
har därför ett väldigt dåligt immunförsvar. 
Jag vet inte om det kan vara så, men jag tyck-
er ändå att det verkar logiskt. Är det någon 
annan som har någon uppfattning, så skriv 
gärna om det!

Conny Larsson
PigEk Konsult

Rådgivaren 
i stallet
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Conny Larsson
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Ändrade rekommendationer
för ventilation i danska bb-stallar
Föredraget vid fjolårets svinkongress 
i Herning att bl a isolera yttertakets 
insida mot solvärme, har bl a bidraget 
till ändrade rekommendationer för 
ventilationen i BB-stallarna. Särskilt 
vid övergång till planerad produktion 
och fem veckor ditid, framgår av notat 
0430.

ventilation
I och med att många danska smågrispro-

ducenter allt mer går över till planerad pro-
duktion – allt in allt ut – har det blivit för 
varmt i grisningsstallarna. Vid en utetempe-
ratur av 20 grader har det uppmätts 26 – 27 
grader inne i boxarna i stallarna.

Ändrade beteende
Orsaken är för dålig ventilationskapacitet. 

När de körde med kontinuerlig produktion 
dimensionerades ventilationen till mellan 275 
och 315 kubikmeter per timmer per box. Då 

Mät i grisarnas
uppehållszon!
Mät temperaturen i grisarnas uppehålls-

zon och åtgärda eventuella problem. Kan 
isolering av innetaket dämpa värmen på 
sommaren kan den troligen även höja tem-
peraturen vintertid. I alla fall bör luften 
inte bli lika kall som när taket är oiso-
lerat.

kommentar
Ett skitigt stall sommartid, liksom ett un-

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

var det i allmänhet 4 veckors avvänjningstid. 
Nu har i många fall diperioden ökat till fem 
veckor samtidigt som modersuggorna blivit 
större och tyngre. Idag beräknas en värme-
avgivning på 1,25 kW per box per timme 

med en sugga på 250 kg, 11,5 grisar per kull 
och med en avvänjningsvikt på nio kg. Den 
nya rekommenderade luftomsättningen är 
400 kubikmeter per box.
När temperaturen blev hög och besväran-

de för grisarna ändrade dessa beteende. De 
skitade ner i sin hörna liksom att suggorna 
inte ätit tillräckligt med foder. Därmed fi nns 
alltid risken att suggorna dels magrar, dels 
minskar i mjölkproduktionen, vilket med-
fört lägre tillväxt på smågrisarna.

Yttertaket kan isoleras
Att isolera yttertaket insida mot solupp-

värmning när luften tas in via loftet kan be-
gränsa temperaturen på den inkommande 
luften.

Nils Andersson 
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The Mycotoxin Blue Book
The Mycotoxin Blue Book är en bok om 

mycotoxiners fysiologiska effekter och fö-
rekomst. Mer info: www.blackwellprofessi-
onal.com /LG

AB Dalsjöfors Slakteri
516 90 Dalsjöfors  Tel 033-222 333   Fax 033-222 334
www.dalsjoforsslakteri.se

Välkommen som 
slaktsvinsleverantör!

Ring Per-Åke eller Peter Larsson för mer info!
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Lönsamma
åtgärder!

Vid renovering och
nybygge:

• Ventilation
• Inredning
• Utfodring
• Spalt

Tel 046-20 15 60
www.stallsystem.se
info@stallsystem.se 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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Wat-Out
Skyddskängor/skor
Håller 50 - 100 % längre 
än läderskor. 
Skor 520 kr, kängor 540 kr + moms

EAB Positivt Arbetsskydd
Tel 0382-214 50  Fax 0382-214 55

Stalldörrar och stallfönster

Tel 035-580 10, fax 035-583 10
www.getingesnickeri.se
info@getingesnickeri.se

Tryckimpregnerade eller svartbetsade.
Isolerglas.  Med eller utan spröjs.

Kan måttbeställas.

40 årmedfönster

Getinge Snickeri & Trävaror AB, 310 44  Get in ge

123 milj dkr överskott på 
dansk grisproduktion 

i Polen
Medan danska (och svenska) grisuppfö-

dare klagar över dålig lönsamhet, redovisar 
Polen Invest ett överskott på 123 milj dkr 
för 2004, efter skatt. Det är 20 gånger bätt-
re än 2003. 
-Det är vi nöjda med. Avräkningspriser-

na är goda, avsättningen god och valutaut-
vecklingen har gått vår väg, säger vd Tom 
Axelgaard. 
Polen Invest ägs av 80 danska grisuppfödare 

och är moderbolag för Poldanor, en av Eu-
ropas största grisproduktionsenheter. Käl-
la: Børsen. /LG


