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Perfekt omvårdnad av suggorna 
efter fråntagningen höjde resultatet

Välmående suggor i betäckningsavdelning-
en. De är mycket lika och jämna i hullet.

Produktionsrapport, PigWin, under perio-
den 1 juli 2004 till 5 juli 2005. Resultaten är 
bra. Mycket intressant resultat är reproduk-
tionssiffrorna. Galldagarna är låga liksom 
omlöpningsprocenten. Därmed stiger gris-
ningsprocenten.

Dödligheten i grisproduktionen på 
Rumma har minskat. Det började 
redan tidigt 2004, i januari, då Conny 
Larsson jobbat ett tag i besättningen. 
Det blev bättre engagemang som håller 
i sig fortfarande. Även omlöpningarna 
har minskat till 3 – 4 procent.

suggor
-All stress bör förbjudas i smågrisproduk-

tionen, säger både Fredrik och Conny. Spe-
ciellt vad gäller semineringarna. I och med 
Connys inträde i besättningen ökades an-
tal timmar just för semineringarna för att 
undvika stress vid detta arbete. Stress stri-
der mot djurets och naturens lagar vid se-
minering. I detta sammanhang ska det vara 
lugn och harmoni. 

Riktiga siffror i resultaten
-Det förbättrade produktionsresultat beror 

till en del på det ökade antalet kullar som 
suggorna producerat. Men det är många fak-
torer som spelar in för ett förbättrat produk-
tionsresultat. Tidigare fick suggorna upp till 
8 kullar innan de slogs ut från besättning-
en. Nu har vi minskat detta till 7. Resulta-
tet har därmed av denna anledning kunnat 
förbättras. Troligen lyssnade vi tidigare för 
mycket på rådgivningen och vi kunde för li-
tet, säger Fredrik.
Det resultat som finns idag och som vi an-

vänder oss av är baserat på medelvärdet från 
fyra kvartal, alltså ett helt år. Detta är rikti-
ga siffror. Status får inte avvika.
-Samtidigt tycker vi att produktionsresul-

taten borde förändras i PigWin, från pro-
ducerade årsgrisar till kronor per gris eller 
per årssugga, säger både Fredrik och Con-
ny. Det borde bli mera rättvisande resultat 
och svårare att manipulera för att förbättra 
resultaten. Manipulation av resultaten sker 
i besättningarna idag, tyvärr.

Nils Andersson
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Tio år av
framsteg

Samarbete för framgång

Svenska Avelspoolen AB, Vasagatan 29, 541 31 Skövde

tel 0500-48 30 65, fax 0500-48 33 70

Supersuggan:

30 avvanda per sugga och år
156 kg avvand vikt per sugga

(12x13 kg eller 13x12 kg)
Livstidsproduktion 5,5 kullar

Superslaktgrisen:

Tillväxt 1 200 g/dag
2,0 FEg/kg tillväxt
Köttprocent 60 %

         För tio år se- 

                         dan inledde vi avels-

                        samarbetet med Nor-

            svin, som satsar mer på  

                                      forskning och utveckling än 

                          någon annan avelsorganisation     

                    inom grissektorn. Nu höjer vi och 

Norsvin ribban ytterligare mot år 2010. Så här ser 

målen ut – häng med på vägen framåt och uppåt!

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.

STALLSPECIALISTEN
MYRBY SLAKTSVINSBOXAR

SÄTRABOXEN med långtråg

30 års boxutveckling!
Sätraboxen består av 35 mm betongskrivor, 600 mm 

höga + röröverdel. Totalhöjd 1 050 mm.
Tack vare den mycket kraftiga betongskivan erfordras 
endast att en stolpe per box fästs vid golvet. Stolpen 

har massiv nederdel, alt 10 mm skruvplatta.
I boxen ingår fem 1” frontrör, gödselgångsgrindar med 

massiv nederdel och snabblås.
Den kraftiga betongskivan sträcker sig fram mellan 

fodertrågen, vilket gör boxen mycket hygienisk.

Myrby Mekaniska Verkstad
Ekebygatan 3, 745 37 Enköping Tel 0171-275 80  Fax 0171-341 14

www.myrbymekaniska.se info@myrbymekaniska.se 
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