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Hur gick vi tillväga?

Hampshire galtar

~50 (Yorkshire x Lantras) x Hampshire kullar
=> >400 grisar till slakt

Duroc galtar

~50 (Yorkshire x Lantras) x Duroc kullar
=> >400 grisar till slakt

Varannan sugga 
seminerades med D

Varannan sugga 
seminerades med H 4 integrerade eller 

externintegrerade
besättningar

Hur gick vi tillväga?

Seminering           Grisning Avvänjning  Extr.bed1 Extr.bed2 Slakt

Suggans
och
galtens id

Individmärkning med 
elektroniska

öronmärkning Slaktanmärkningar, 
slaktvikt,
Kött%

Id tatuering

Exteriörbedömning
-Alla grisar bedöms 2 gånger under 
slaktgrisperioden

-Tidigt och sent
-Individuell bedömning

-Rygglinje
-Benställning
-Rörelser
-Eventuell hälta

Slaktdata
-All ”vanligtvis” insamlad data
-Kött%, fettklass
-Vikt, klassificering
-Ledanmärkningar

Kopplas ihop!

Dvs:
Är grisar med 
ledanmärkningar vid slakt 
halta under 
uppfödningsperioden??

• 95 suggor grisade januari till maj 2012 i 4 
besättningar

• 726 slaktgrisar med individuell information 
från seminering till slakt

• 54 % kastrater, 46 % sogrisar

Preliminär analys



Preliminära resultat 
– grisar med avvikelse (mindre eller större)
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Eliasson 2012

p=0.027

Logistic regression: y = breed + herd + month of birth + gender + age + e 
Eliasson 2012

Preliminära resultat – förändring över tid

P<0.001

P<0.001

P<0.001 P<0.001

P<0.001

Logistic regression: y = assessment occasion + breed + piglet herd + season + gender + e

Preliminära resultat – slaktanmärkningar led  
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Vi är mycket tacksamma för input och 
kommentarer

Fortsättning följer….

De sista grisarna slaktas v 52.

Definitiva resultat kommer presenteras under våren.


