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 Landsudvalget i Danmark har under-
sökt luftvägssjukdomar inklusive hosta 
på grisar med lungsjuka, mykoplasma 
och A. pleuropneumoniae typ 2. 95 
besättningar var med i försöket med 
nästan 151 000 slaktgrisar. I genom-
snitt hostade ca 2 % av grisarna. Gri-
sar med lungproblem hade varierande 
tillväxt, men växte 30 gram sämre per 
dag de sista 7 veckorna för slakt.

lungproblem
Rent ekonomiskt blev detta en försämring 
av intäkterna per gris mellan 6 och 9 kro-
nor. Räknar vi 2,9 kg foder per kg tillväxt 

med ett foderpris runt 1,50 kr, blir det: 49 
dagar x 30 gr/dag x 2,9 kg foder/kg tillväxt 
x 1,50 kr/kg foder = 6,39 kr/gris.
Har en besättning 5 000 årliga grisar till slakt 
blir förlusten 5 000 x 6,39 = 31 950 kronor. 
Då är inte eventuella veterinära behandling-
ar medräknade eller döda grisar.
Enligt undersökningen, gjord runt år 2000, 
hade cirka hälften av de danska producenter-
na kontinuerlig produktion. Som du vet sker 
smittöverföring vid kontinuerlig produktion 
från de större till de mindre grisarna.
Enligt den danska undersökningen gick det 
inte påvisa någon smittoöverföring mellan 
besättningarna. I Sverige finns ännu läng-
re avstånd mellan besättningarna än i Dan-
mark. Detta i stor utsträckning för att små 
besättningar försvunnit och befintliga bli-
vit större.
Kommentar: Eftersom det är så många or-

saker till att grisarna får lungproblem är nog 
en fördel med besöksförbud i stallarna. Lika-
så att transportören av slaktgrisar inte kom-
mer in i stallavdelningen vilken kan spri-
da smitta.
Även ohyra och fåglar kan sprida smitta 
bland djuren liksom flugor. Se till att hålla 
fönstren stängda under sommaren. Ett öppet 
fönster kan försämra ventilationen liksom 
att grisarna i de närmaste boxarna kan ut-
sättas för drag. Detta kan också utlösa lung-
problem. Sedan länge är det känt att både 
ohyra såsom möss och råttor samt flugor kan 
sprida olika smittor mellan boxarna.
Även möglig halm eller foder kan nedsätta 
immuniteten hos djuren och på så sätt för-
orsaka olika sjukdomar. Sjukdomar som en-
bart kostar arbete och pengar. 
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BIN spannmålssilor med omrörare 
är en nyhet hos Groba, Elmia monter 
A04:10 . Groba har fått agenturen 
på silor för utom- och inomhusplace-på silor för utom- och inomhusplace-
ring, för spannmål och foder. I BINs 
program ingår även elevatorer, foder-
blandare, m m. I första hand är det 
spannmålssilorna som Groba börjar 
marknadsföra i höst, med början vid 
Elmia. 

silor
BIN spannmålssilor har tillverkats sedan 
1990 och hittills har det polska företaget le-
vererat hela 38 000 silor över hela Europa. 
Silorna har sålts i Danmark 10 år. Det finns 
säkert silor som även letat sig till Sverige. 
Silorna har perforerat golv över hela siloytan 
och kan användas för torkning och kylning. 
Omrörare blandar och flyttar runt spannmå-
len. Sveperskruv tömmer silon. Omrörarna 
är av dansk tillverkning.
Silon är som standard utrustad med tryck-
kännare för att inte få för hög belastning och 
temperaturgivare med flera mätpunkter för 
kontroll av temperaturen i spannmålen. 
Silorna finns storlekar från 10 till 1 500 ton. 
Traditionellt bygger man upp silorna med 
elevator i mitten och catwalk och transpor-
tör längst upp. 
Bland foderfickorna kan nämnas fyrkanti-
ga förfickor av plåt till stallarna. 

Fordonsvågar
Tidigare i år fick Groba agenturen på Dan-

vægt vågar, där fokus nu är på körvågarna.
-Sedan Lantmännen beslutat minska anta-
let mottagningsplatser för spannmål, blir det 
mycket mer intressant för lantbrukarna och 
särskilt grisuppfödarna att skaffa ökad lag-
ringskapacitet, säger Anders Johansson, Gro-
ba. Spannmålen köps in på hösten, direkt från 
fälten. Då behövs både silor och vågar. 
-BIN har stor erfarenhet av tillverkning av 
silor och silorna är prismässigt intressanta, 
tack vare att de är tillverkade i Polen, sä-
ger Anders.
Mer info: grisportalen.se, Groba.

Groba har fått agenturen på BIN spann-
målssilor, tillverkade i Polen.

Nyhet! 
BIN silor

Vi ses på Elmia i A04:10

Besök oss på Elmia
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EUs jordbruksminister vill 
ta bort trädan

-Med nya jordbruksstödet finns inte läng-
re motiv att behålla systemet med obliga-
torisk träda, säger Marianne Fischer Boel. 
Marknaden reglerar behovet av spannmål 
och priset och ersättningen från EU är sam-
ma till odlad och oodlad areal. 
Administrativt försvinner en tung börda för 
både lantbrukarna och de som ska överva-
ka reglerna.
Samtidigt måste dock interventionssystemet 
förändras, eftersom interventionen inte får 
kosta mera. Källa: LandbrugsAvisen.

Välskötta livsmedelsföre-
tag får lägre avgifter

Livsmedelsverkets kontroll av livsmedels-
anläggningar, allt från slakterier till korvki-
osker, ska utgå från risken i verksamheten. 
Omfattningen av kontrollen, och därmed 
avgiften, beror på hur stora riskerna är och 
hur väl företaget förebygger dem. Avgiften 
blir därmed mer individuell och innebär att 
skötsamma företag får lägre avgift.
Det framgår av Livsmedelsverkets remiss 
om nya avgifter för verkets kontroll av livs-
medelsföretag, de 500 största anläggningar-
na. Livsmedelskontrollen ska vara fullt av-
giftsfinansierad. 
För de kommunkontrollerade 54 000 an-
läggningarna beslutas avgifterna i höst. Käl-
la: Livsmedelsverket.

5 – 7 stora slakterier kvar i 
Europa, tror Vion

Vi står inför en våg av fusioner inom slakt-
branschen, säger Vions vd Uwe Tillmann. 
En del slaktföretag är till salu och i framti-
den blir det 5 – 7 större slakteriföretag kvar 
i Europa. Nu är det ca 20. Källa: Danske Svi-
neproducenter


