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Sammanfattning
• Tillväxthastigheten var högre i två av tre besättningar när grisarna fick pellete-

rat smågrisfoder. I den tredje besättningen var det ingen skillnad i tillväxthastig-
het mellan pellets- och mjölutfodrade grisar.

• Foderförbrukningen, MJ/kg tillväxt, var högre när grisarna fick smågrisfodret till-
delat som mjöl jämfört med som pellets.

• Det var ingen skillnad i andel döda grisar eller andel kullar där någon gris behand-
lats mot diarré mellan mjöl- och pelletsutfodrade kullar.

• I besättning A fick grisarna i tre pelletsutfodrade kullar diarré, vilket kan ha
orsakats av att grisarna förätit sig på grund av felaktigt inställda automater.
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Inledning

Struktur på smågrisfoder har diskuterats mycket de
senaste åren. Mjölfoder jämfört med pelleterat fo-
der till avvanda grisar upplevs av många producen-
ter vara mer skonsamt under avvänjningen och där-
med leda till färre fall med avvänjningsdiarréer och
högre tillväxthastighet.

Vid en litteraturgenomgång konstaterades att i samt-
liga undersökningar var foderåtgången per kg till-
växt lägre med pelleterat foder jämfört med mjöl-
foder. Tillväxthastigheten var i några undersökningar
den samma med mjölfoder och med pelleterat foder
och i några undersökningar var den dagliga till-
växthastigheten högre med pelleterat foder. I ett
slaktsvinsförsök visades att äthastigheten var högst
för blötfoder därefter för pelleterat foder och lägst
för mjölfoder. I en utländsk studie med undervik-
tiga grisar vid avvänjning (33 dagar gamla och lät-
tare än 5 kg), var dödligheten högre under avvänj-
ningsperioden för grisar utfodrade med pelleterat
foder jämfört för grisar utfodrade med mjölfoder.
Tillväxthastigheten under perioden var den samma.

Målsättning

Syftet med denna studie var att jämföra pelleterat
smågrisfoder med smågrisfoder tilldelat som mjöl.
Jämförelsen omfattade smågrisarnas tillväxthastig-
het, foderförbrukning, andelen diarréutbrott och
dödlighet. Studien omfattade perioden från avvänj-
ning fram till och med 5 veckor efter avvänjning.

Genomförande

Studien genomfördes under 1999 i tre smågris-
producerande besättningar. Samtliga besättningar
utfodrade med torrt foder. I besättning A och C
användes foderautomater och i besättning B tråg.
Suggorna fördelades slumpmässigt i grisningsav-
delningarna och var annan suggas kull fick pellete-
rat smågrisfoder och varannan suggas kull fick
mjölfoder. Besättningarna utfodrade restriktivt un-
der de första veckorna efter avvänjning. Till respek-
tive besättning var det pelleterade fodret och mjöl-
fodret tillverkade vid samma tillfälle, med samma
råvaror och efter samma recept.  Avvänjningsdagen
märktes och vägdes alla smågrisar individuellt. Där-
efter vägdes smågrisarna två veckor efter avvänj-
ning och 5 veckor efter avvänjning. Vid det sista
vägningstillfället noterades foderåtgång och antal
sjukdomsbehandlingar.

Statistiska bearbetningar gjordes enligt SAS vari-
ansanalys. I beräkningsmodellen ingick vid analys
av daglig tillväxthastighet effekt av fodertyp, besätt-
ning och samspelseffekt mellan besättning och

fodertyp samt mellan suggor inom besättning och
typ av foder. Eventuella skillnader mellan försöks-
och kontrolled beträffande antal döda grisar samt
antal sjukdomsbehandlingar analyserades med chi-
kvadrat test.

Resultat

Antal kullar som ingick i försöket samt grisnings-
resultat redovisas i tabell 1. Besättning A och B
hade egen sinsugghållning medan besättning C var
satellitbesättning i en suggring.  Avvänjningsåldern
i besättning A och B var 6 veckor och i besättning C
5 veckor. Dödligheten mellan födelse och avvänjning
var nära 15 % i besättning A och drygt 8 % i besätt-
ning B och C.

Avvänjningsvikten i besättning A var signifikant
högre för grisarna som fick pelleterat foder jämfört
med de som fick mjölfoder, trots att suggorna för-
delades slumpmässigt mellan kontroll- och försöks-
led innan grisning (tabell 2). I besättning A fortsatte
sedan grisarna som fick pelleterat smågrisfoder att
vara tyngre vid alla vägningstillfällen jämfört med
de som fick mjölfoder. I besättning B och C fanns en
tendens till att grisarna som åt pelleterat foder var
tyngre vid vägningarna 2 och 5 veckor efter avvänj-
ning jämfört med de som åt mjölfoder.

Andelen grisar behandlade mot diarré var lägst i
besättning C och högst i besättning B (tabell 2). Det
var ingen skillnad i diarréförekomst mellan pellets-
och mjölutfodrade grisar i besättning B och C. I be-
sättning A var däremot både dödligheten och andel-
en behandlade grisar högre för de pelletsutfodrade
grisarna.

Daglig tillväxthastighet under de två första veck-
orna efter avvänjning åskådliggörs i figur 1. Tillväxt-
hastigheten var låg i alla besättningarna. I besätt-
ning B växte grisarna som fick pelleterat foder sig-
nifikant bättre än de som fick mjölfoder.

Tabell 1. Antal kullar, kullstorlek vid födelse
och avvänjning samt avvänjningsålder

Besättning               A               B              C

Pellets Mjöl Pellets Mjöl Pellets Mjöl

Totalt antal kullar 18 18 12 12 15 15

Antal levande
födda grisar/kull 11,8 11,3 11,3 12,2 9,9 10,5

Antal avvanda
grisar/kull 9,7 9,7 10,8 10,8 8,9 9,7

Avvänjnings-
ålder, dagar 41 41 39 40 35 35
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Tabell 2. Grisarnas vikter vid de olika vägningstill-
fällena, antal behandlade grisar mot diarré samt
antal döda grisar

Besättning               A               B              C

Pellets Mjöl Pellets Mjöl Pellets Mjöl

Antal avvanda
grisar 174 174 130 130 134 145

Avvänjningsvikt 10,2a 9,3b 11,6 11,6 10,3 10,1

Vikt 2 veckor
efter avvänjning 13,2a 12,0b 13,7 13,3 12,8 12,7

Vikt 5 veckor
efter avvänjning 25,2a 21,0b 23,7 22,3 20,8 20,7

Antal döda grisar
avv. - 2 v efter avv. 11 5 – – 3 3

Antal grisar
beh. mot diarré 30a 0b 11 15 3 3

Antal kullar där
någon gris beh.
mot diarré 3 – 6 5 2 3

a och b anger signifikant skillnad p<0,05
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Tillväxthastigheten mellan avvänjning och försöks-
periodens slut framgår av figur 2. I besättning A
växte grisarna som åt pelleterat foder signifikant
bättre än de som åt mjölfoder. I besättning B fanns
en tendens till bättre tillväxthastighet för pellets-
utfodrade grisar och i besättning C var det ingen
skillnad mellan pellets- eller mjölutfodrade grisar.

Foderförbrukningen per kg tillväxt var högre för de
mjölutfodrade grisarna i alla besättningarna, även
om skillnaden var liten i besättning C (figur 3).

Diskussion

Besättningarna tillämpade restriktiv utfodring efter
avvänjning och tillväxthastigheten var därför låg
under avvänjningsperioden i alla tre besättning-
arna. Studien avslutades när grisarna var 11 veckor
i besättning A och B och vid 10 veckors ålder i be-
sättning C. Tillväxthastigheten under de sista veck-
orna var mellan 430 till 470 gram per dag, vilket vi-
sar att grisarna inte kommit igång att växa efter av-
vänjningsperioden. Undantaget var de pelletsut-
fodrade grisarna i besättning A som växte 630 gram
per dag under de sista veckorna innan försöket av-
slutades. Förmodligen bromsades grisarnas tillväxt-
kapacitet av en fortsatt restriktiv fodertilldelning.

De pelletsutfodrade grisarna tenderade att växa
bättre jämfört med de mjölutfodrade grisarna. Or-
saken var troligen att fodertilldelningen var något
högre när grisarna fick pelleterat foder, genom att
pellets har högre volymvikt än mjöl. Vid handut-
fodring av pelleterat foder och mjölfoder med samma
skopa blir fodergivan säkert högre med pellets ge-
nom den högre volymvikten.

Foderförbrukningen per kg tillväxt var högre för de
mjölutfodrade grisarna i alla tre besättningarna.
Skillnaden stämmer överens med många andra stu-
dier. Det är svårare att kontrollera foderspill när
fodertilldelningen sker i form av mjöl. Skillnaden
var speciellt stor i besättning A. Vid det sista väg-
ningstillfället observerades foderautomater som

0
5

10
15
20
25
30
35

A B C

Besättning

MJ/

Pellets

Mjöl

Figur 1. Daglig tillväxthastighet (gram/dag) från av-
vänjning till och med 2 veckor efter avvänjning (a
och b anger signifikant skillnad p< 0,05).

Figur 2. Daglig tillväxthastighet (gram/dag) från av-
vänjning till och med 5 veckor efter avvänjning (a
och b anger signifikant skillnad p< 0,05).

Figur 3. Foderförbrukning, MJ per kg tillväxt.
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inte var ordentligt inställda, vilket kan ha inverkat
negativt på foderåtgången.

Felaktigt inställda automater kan också vara orsaken
till att tre kullar drabbades av kraftiga diarréutbrott
i besättning A. Av de 11 döda grisarna som var
pelletsutfodrade, fanns 8 i de tre diarrékullarna. I och
med att äthastigheten är högre vid utfodring med
pellets än med mjölfoder, är risken större att grisarna
hinner föräta sig på pelleterat foder, med diarré-
utbrott som följd. Totalt fanns det 20 grisar i hela stu-
dien som vägde 5 kg eller mindre vid avvänjning. Av
dem dog tre stycken och de hade alla fått mjölfoder

I denna studie finns inget som tyder på att smågris-
foder tilldelat som mjölfoder är bättre än pelleterat
smågrisfoder till nyavvanda smågrisar. Om fodret
tilldelas som mjöl eller som pellets betyder sanno-
likt mindre för tillväxthastighet och risk för diarré-
utbrott, än på vilket sätt fodret tilldelas. Vid restrik-
tiv utfodring måste alla grisar kunna äta samtidigt.

För referenser kontakta författarna.

PIG riktar ett varmt tack till försöksvärdarna
för ett noggrant och engagerat utfört arbete.
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