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Ny Finska Foder-produkt
bromsar svansbitningen
Svansbitning brukar sprida sig i svin-
besättningar som en smittosam sjuk-
dom. Finska Foder marknadsför nu en 
ny produkt som bromsar spridningen 
av svansbitning. Nyheten heter Pekoni 
Break.

svansbitning
Om man lägger märke till svansbitningen 

i tid och kan isolera svansbitaren omedel-
bart och åtgärda det som utlöst fenomenet, 
lugnar situationen snart ner sig. Så är det åt-
minstone i teorin. 

Köpa tilläggstid
Men i praktiken kan det ta länge innan man 

hittar bitaren, för att inte tala om det som 
utlöst beteendet. Då behövs tilläggstid. Att 
ströa är en gammal och väl beprövad metod. 
Men det fi nns inte halm att ta till på alla går-
dar. Så därför är det bra att man numera kan 
köpa tilläggstid i säckar: Pekoni Break har 
visat sig vara en utmärkt broms för svans-
bitning i försök på gårdar. 

Testgårdarna är nöjda 
Produkten testades i samarbete med Hel-

singfors universitet och resultatet var långt 
över förväntan. Eftersom svansbitning som 
fenomen yttrar sig på olika sätt på olika går-
dar, skaffade vi oss mer användarerfarenhet 
med praktiska gårdsförsök. De som testade 
Pekoni Break var mycket nöjda med pro-
dukten. Över 90 procent av dem som tes-

Resultatet i försök med 16 700 slaktsvin 
med Pekoni Break. I nästan 80 procent av 
försöksboxarna upphörde svansbitningen 
vid utfodringen med Pekoni Break och si-
tuationen förvärrades inte i någon box. 

Pekoni Break 
håller grisarna 
ifrån svansbit-
ningen.

tat produkten ville fortsätta använda den. I 
nästan 80 procent av testboxarna upphör-
de bitningen helt eller minskade märkbart. 
Inte i en enda box försämrades situationen 
och i bara 4 procent av boxarna hade fod-
ret ingen inverkan. 

Smakar vid störningar
En stressad gris äter gärna Pekoni Break. 

Alla som prövat produkten menar att gri-
sarna äter den gärna eller mycket gärna. På 
många gårdar märkte man att smågrisarna 
åt fodret med mycket god aptit i störnings-
situationer. Då situationen återgick till det 
normala minskade åtgången på fodret.

Ges enligt aptit
Pekoni Break är ett tilläggsfoder som skall 

ges fritt. Finska Foder rekommenderar att 
åtgången övervakas och mera foder ges om 
det är nödvändigt. Fortsätt dela ut foder tills 
situationen lugnat ner sig. Det är meningen 
att produkten först och främst skall brom-
sa spridningen av svansbitning sedan epi-
demin brutit ut. Det är fortfarande nödvän-
digt att isolera bitaren. Det är skäl att åtgär-
da de faktorer som förorsakat problemet, 
eftersom faktorer som ökar svansbitnings-
frekvensen också försämrar djurens tillväxt. 
De huvudsakliga riskfaktorerna är överfyll-
da boxar, felriktad ventilation, störningar i 
utfodringsutrustningen och brister i vatten-
tillförseln. 
Pekoni Break ges fritt i boxen och kan kö-

pas i 600 kilos och 25 kilos säckar. 

Lars-Gunnar Lannhard

Svansbitning ett gissel
i många besättningar
Svansbitning är ett välfärdsproblem 
och är symtom på stress. Problemet 
finns i Danmark på fart tionde 
slaktsvin. Det medför minskad 
tillväxt, kostnader för medicinering 
och avlivning eller kasserade grisar. 
Kostnaderna för den nedsatta pro-
duktiviteten beräknas till ca 40 dkr 
per svansbiten gris. 

svansbitning

När grisarna stressas till att bita svansar-
na, är orsakerna många. Ofta är det ett 
samspel mellan fl era faktorer. På fodersi-
dan kan det vara vattenförsörjningen, fel 
i fodret eller felaktig utfodring. Hög be-
läggningsgrad, dålig ventilation och drag, 
eller fel strategi vid insättningen av gri-
sarna kan vara andra faktorer i stallmil-
jön som utlöser svansbitningen. 

Kan avblåsa kampen
En korrekt utfodring kan omedelbart av-

blåsa kampen. Pekoni Break är ett speci-
alfoder till slaktsvin, som visat sig stoppa 
svansbitning. Finska Foder har fått tre stjär-
nor vid Agromek 2006 för nyheten. 
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- allt det goda för grisstallet
- nybygge och renovering

Lösningen för lösa suggor
Säker, billig och snabb med BoPil-Transponder

Försäljning och service ring: 0045-55 45 05 50, fax 0045-55 45 05 51
www.farmtech.dk   info@farmtech.dk
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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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Swedish Meats och Schen-
ker planerar logistikcenter 
Swedish Meats planerar bygga ett nytt lo-

gistikcenter i Linköping i samarbete med 
Coldsped Schenker. Förprojektering och de-
taljanalys påbörjas omgående. Syftet är att 
teckna ett avtal i halvårsskiftet 2006 avseen-
de uppförande av ett logistikcenter som ska 
kunna hantera hela Swedish Meats volym till 
detalj- och storhushållmarkanden i Sverige 
på cirka 135 000 ton gods per år. Det mot-
svarande 300 miljoner konsumentförpack-
ningar. Källa: Pressmeddelande. /LG

Svenska regeringen föreslår
nya EU-regler för djurvälfärd
Den svenska regeringen har skickat 
ett brev till EU-kommissionen om för-
bättrad djurhälsa inom hela EU. I EU 
ska en översyn av djurhälsopolitiken 
påbörjas.

EU-regler
Enligt pressmeddelandet vill den svenska 

regeringen tillsammans med LRF, Sveriges 
Veterinärförbund, Sveriges Grisproducenter, 
Sveriges Nötköttsproducenter och Svensk 
Fågel att EUs kommande djurhälsopolitik 
ska bli som den svenska. Det ska bli sträng-
are regler både vad gäller djurhälsa och sä-
ker mat. Sverige vill att EUs gemensamma 
reglerna ska närma sig de svenska.
Den svenska regeringen konstaterar också 

att vetenskapliga data visar att de omfattan-
de transporterna av levande djur som sker 
inom unionen är en mycket stor riskfaktor 
för spridning av smittsamma djursjukdomar. 
Sverige kräver att åtgärder vidtas för att mins-
ka transporter av levande djur. 

Strängare regler möjliga
Sverige vill även fortsättningsvis att det 

ska vara möjligt för ett medlemsland att ha 
strängare regler än de gemensamma. De ge-
mensamma bör kallas minimiregler. Källa: 
Pressmeddelande. 

Kommentar: Under vår tid som medlem-
mar i EU har vi fått igenom en hel del av 
våra koncept i fråga om djurvälfärd. När vi 
kom med som medlemmar 1995 skrattade 
de andra medlemsländerna åt att Sverige 
slopat antibiotikainblandning i djurfodret. 
Men efterhand har de andra medlemslän-
derna tagit efter. Därför tror jag att även 
detta koncept kommer att godtas.

Transporttiderna kan bli problem
Om transporterna förändras till det bättre 

inom EU, med kanske kortare transportti-
der, kan det dock uppstå problem för svenskt 
vidkommande. Det kan t ex bli problem 
vid import av smågrisar från Finland. Även 
transport av slaktdjur inom och mellan an-
dra EU-länder kommer att påverkas. Även 
dessa slakttransporter kan sprida smitta, lik-

som alla djurtransporter kan göra. De långa 
transporterna är också miljöovänliga.
Blir det kortare transporttider än dagens 

8 timmar kan det även bli vissa problem 
i Sverige med slaktdjur. Det måste fi nnas 
slakteri även i Mellansverige för att kunna 
ta emot slaktdjur så att transporttiden inte 
överskrids. Transporttiden från t ex Eskil-
stuna till Kristianstad tar runt sex timmar 
med personbil. I lagenlig fart! En lastbil får 
ju inte köras så fort. Det blir också ont om 
tid för raster för chauffören. Vid extrema 
vädersituationer vinter och sommar kan det 
även bli problem för djuren ombord på bi-
len om den står stilla. 

Nils Andersson

Otydlig skyltning slaktdö-
den för avelsgrisar

Danish Crown uppmanar på förekommen 
anledning sina leverantörer att skylta tydligt 
till sina gårdar och utlastningsstall. En trans-
portör som var ny på sitt område, svängde 
av till fel gård för att hämta det han trodde 
var slaktgrisar. Han fann grisar i utlastnings-
stallet och körde dem till slakteriet.
Den gården var emellertid en uppförök-

ningsbesättning som hade en grupp gyltor i 
utlastningsstallet, som skulle levereras till en 
suggbesättning. Förutom att avelsdjuren blev 
slaktade, blev besättningen avstängd och fi ck 
säljstopp, eftersom en okontrollerad slakte-
ribil varit på besättningsområdet. /LG


