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Bara uppåt för Rumma-grisen
Grisningsprocenten har ökat till 93
Rumma Grisen, öster om Kisa i Öster-
götland, förbättrar stadigt produktio-
nen. Grisningsprocenten har ökat från 
89 till drygt 93 procent. Omlöpning-
arna har därmed minskat och ligger 
runt tre procent. Det är stadigt uppåt 
för besättningen med alternerande 
återkorsning, som ägs och drivs av 
Eva-Lotta och Fredrik Rockler.

gårdsbesök
Sedan hösten 2003 har Conny Larsson ar-

betat i besättningen. Under våren 2005 fi ck 
Conny sluta med heltidsarbetet i stallarna, 
eftersom han fått en skada i kroppen. Däre-
mot hjälper han fortfarande till i besättning-
en med semineringarna av suggorna. Detta 
är en mycket positiv lösning eftersom Con-
ny kan detta med semineringar och arbetet 
runt detta. Under hans tid på Rumma har 
grisningsprocenten ökat 4 – 5 procentenhe-
ter till drygt 93.

26 grisar per årssugga
Det var runt millenniumskiftet som Rum-

ma gick över till alternerande återkorsning 
för rekryteringen. Detta har fungerat otro-
ligt bra, enligt de produktionsresultat jag fått 
ta del av. Detta kan du även se på PigWin 
rapporten från halvårs skiftet i år och ett år 
bakåt i tiden.
-Vid uttag av rekryteringsdjur från kullar-

na ser vi det kommande moderdjuret på ett 
helt annat sätt än vid köp av gyltor utifrån. 
Det gäller grisens exteriör, suggans moders-
egenskaper (modern till kullen) och hennes 
digivningsförmåga samt därmed kullarnas 
jämnhet etc. Vi rekryterar inte från suggor 
som föder många grisar. Går detta i arv blir 
det stor viktspridning mellan grisarna i kul-
len eftersom oftast kullvikten är densamma 
oavsett antalet födda grisar, säger Fredrik 
och Conny. Med många små grisar i kullen 
ökar oftast dödligheten.
Suggorna har ett mycket jämnt hull under 

dräktighetstiden. De föder kanske onödigt 
många spädgrisar. Men antalet avvanda gri-

sar ligger nära 26 per årssugga, vilket be-
tyder drygt 11 avvanda smågrisar per kull. 
På Rumma fi nns runt 200 suggor i ett fyra 
veckors system.
Enligt Fredrik är det mer smågrisar nu än 

tidigare. Det är fl er grisar med samma vikt 
i kullarna = jämnstora grisar i kullarna. Alla 
suggorna har bra diproduktion. 
Normalt har medeltillväxten på slaktgri-

sarna legat runt eller strax över 950 gram i 
slaktsvinsledet. Men i och med ett några da-
gar långt strömavbrott har tillväxten gått ned. 
Men den är på väg uppåt igen, säger Fred-
rik. Slaktvikten ligger runt 85 - 86 kg. Totalt 
föds det upp 4 000 grisar till slakt. Det blir 
ca 1 300 grisar som säljs vid ca 25 - 28 kg. 
Kvar blir runt 8 grisar per box. Detta har 
visat sig vara mycket positivt med mindre 
antal grisar kvar i boxarna. Kullarna fl yttas 
från BB-boxarna till tillväxt/slaktgris box-
arna intakta.

Avvänjer på tisdagar
Som vi skrev från besöket 2002 tillåts inga 

missar i något produktionsled av besättning-
en. Det är strikta rutiner som följs. Det visar 
det mycket goda resultatet. Liksom tidigare 
avvänjs grisarna vid 5 veckors ålder.
Fredrik har ändrat vissa tider i produktio-

nen. Numera avvänjs grisarna på tisdagar-
na. Därmed sker grisningarna några dagar 

tidigare med huvudgrisningsdagar torsdagar 
och fredagar. Därmed blir det mindre jobb 
under helgerna, vilket Fredrik ville ha. 
Som Conny skrivit om har två avdelningar 

av de tidigare FTS-boxarna, de som fungerat 
bäst, byggts om till ”vanliga” grisningsboxar. 
Detta har positivt påverkat det dagliga ar-
betet. Det är numera mindre gödselskrap-
ning. De tidigare och ändrade FTS-avdel-
ningarna används till den fortsatta uppföd-
ningen från avvänjning till slakt, som dans-
karna kallar frats.
-Det är nu mycket lättare att leverera gri-

sar till slakt, berättar Fredrik. Nu klarar en 
person ta ut grisarna från respektive box. Ti-
digare behövdes fl era personer per box för 
att ta ut de slaktfärdiga grisarna vid leveran-
serna. Detta är nu ett minne blott.

Fuktighetsmätare
Som tidigare sagts försöker Rumma-grisen 

undvika alla missar i produktionsledet. Hal-
men pressas och körs in direkt efter press-
ningen där den lagras under tak. I halmhu-
set fi nns fuktighetsmätare för att kunna mäta 
fuktigheten i balarna i de balar som verkar 
ha för hög fuktighet. Finns en sådan används 
den inte som strö då den kan innehålla bl a 
mögel. Därmed undviks olika problem i såväl 
BB- eller tillväxtavdelningarna som i betäck-
nings- och dräktighetsavdelningarna.
Även spannmålen månas om. Denna köps 

in under skörden. Otorkad. Fredrik har egen 
torkanläggning där all spannmål torkas ner 
till 11 – 13 procents vattenhalt. 
-Kanske en aning mycket, säger Fredrik. 

Men hellre detta så att produktionen löper 
riskfritt än att ha någon del i spannmålspar-
tiet som har högre vattenhalt och då kan 
ställa till med problem. De totala kostna-
derna bör jämföras.
-Jag byggde spannmålsanläggningen 

2002/2003 för att kunna ha fullständig kon-
troll på den del av fodret som anläggning-
en står för, säger Fredrik. Detta har hjälpt 
till att få en bra produktion. Vi har inga av-
vänjningsproblem liksom vi har mycket bra 
tillväxt på slaktgrisarna.

Fredrik Rockler och Conny Larsson

-De här luftin-
tagen i ett av 
stallarna är 
klart överläg-
set de andra, 
plus att det är 
monterat rakt 
över gödsel-
gången, säger 
Fredrik.
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www.ja.se - info@ja.se - 019-16 61 30

Jordbruksaktuellt ger dig möjligheten att enkelt jämföra 
aktuella smågris- och slaktsvinspriser.

Vill du slippa surfa kan du få dem direkt hem i din 
e-poslåda två gånger i veckan

Klicka in på www.ja.se och anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Pigga marknadsnoteringar nu på - www.ja.se

PigEk
Conny Larsson

0142-760 07, 070-238 38 92
pigek.konsult@home.se

 Kontakta mig för ett gratisbesök! Humana priser. 
Jag är verksam i halva landet (nedre delen).

PigEk Konsult är ett fristående företag för grisrådgivning, som vill ge svens-
ka grisföretag bättre produktion, både resultatmässigt och ekonomiskt. 

Jag skräddarsyr rådgivningen helt efter dina önskemål. 
Min kunskap bygger på långt praktiskt och teoretiskt yrkesliv inom grispro-

duktionen. Ring gärna för mer information!

Vill du pröva en praktisk, teoretisk och ekonomisk grisrådgivning?


