Suggor
2:14

Stalltips:

AMSUGGOR I TVÅ STEG
Med dagens genetiska framsteg sker det en ökning av antalet levandefödda. För att klara av att avvänja fler smågrisar så kan en amsugga vara ett alternativ. Genom att tillämpa amsuggor i två steg
så ger det möjlighet att få fler överlevande smågrisar. Viktigt att tänka på är att amsuggorna ska
väljas med omsorg och eftertanke för att få så bra resultat som möjligt.

En optimal amsugga:
•
•
•
•
•
•
•

bör vara en 2:a grisare
accepterar grisarna
har bra juver
har bra mjölkproduktion
är i gott hull och har bra aptit
har tagit väl hand om sina egna grisar
är frisk

En dålig amsugga:
•
•
•
•
•
•

är en äldre so
accepterar inte grisarna
har dåligt juver
har dålig mjölkproduktion
är mager och har dålig aptit
är sjuk

SÅ HÄR GÖR DU:

• Du behöver två suggor, ”sugga 1” och ”sugga 2”
• ”Sugga 1” har smågrisar som är minst 28 dagar gamla grisar, dessa avvänjs och flyttas till
tillväxtstallet
• ”Sugga 1” får nya grisar som är 4-10 dagar gamla
• Flytta ”Sugga 1” till smågrisarna, inte tvärt om
• ”Sugga 2” som grisat för 4-10 dagar sedan, får dagsgamla grisar som diat råmjölk minst
12 timmar samt är stora, fina och livskraftiga
• ”Sugga 2” ska vara en ung sugga som tagit väl hand om sina 4-10 dagar gamla smågrisar
• Flytta inte fler grisar till amsuggorna än vad de lämnat ifrån sig
”Sugga 1”avvänjer först en kull på 28 dagar och efter det ger hon di till den nya kullen ytterligare 4
veckor, därför är det extra viktigt att välja en sugga med god mjölkproduktion och bra hull.
”Sugga 2” får en veckas längre ditid, men samtidigt frigörs plats åt en ny kull som vid kullutjämningen
”blev över”.

Övertaliga smågrisar som är minst 12
h gamla flyttas till
”sugga 2”.

”Sugga 1”
smågrisar
avvänjs.

”Sugga 1” får nya
grisar från ”sugga
2” som är 4-10
dagar gamla

Suggor som har
fler smågrisar än
spenar.

TIPS

• Låt smågrisarna vara instängda i hörnan medans amsuggan bekantar sig med den
nya boxen
• Strö upp ordentligt
• Släpp ut grisarna när suggan kommit till ro
• Bevaka boxen ett tag för att se så suggan accepterar grisarna och lägger upp sig och ger di
• Två av suggans egna grisar kan stanna i kullen de första timmarna, för att de nya grisarna 		
ska accepteras snabbare
• Foder sänks till ”Sugga 1”
• ”Sugga 1” ska helst inte få nyfödda grisar, då hon redan har gett di i fyra veckor

OBS: Tänk på att det är viktigt att förhindra smittspridning mellan kullar inom en grisningsomgång och
mellan olika grisningsomgångar. Detta görs enklast genom att använda genomtänkta arbetsrutiner, till
exempel att grisar med diarré inte ska blandas med eller flyttas till friska grisar.
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