Tolka nyckeltalen i omgångsrapporten
Denna instruktion förklarar och definierar de vanligaste nyckeltalen i omgångsrapportens produktionsavsnitt.
Från datum

Visar insättningsdatum

Till datum

Det datum som angivits som Till datum under Omgång.

Dagar i perioden

Antal dagar mellan Från datum och Till datum, dvs hela den tiden det funnits
några grisar i stallet.

UPPFÖDNING
Insatta el inflyttade
(stk)

Antalet insatta grisar under den tid som omgången omfattar. Beräknas baserat
på det antal grisar man skrivit under Ungdjur ingång för omgången, men även
om man registrerat ytterligare inflyttade grisar

Slaktade godkända
(stk)

Antal slaktade grisar, exklusive döda och kasserade, som hör till omgången.
Unggrisar, unggaltar och manuellt rapporterad slakt ingår.

Kasserade (stk)

Visar antalet kasserade grisar som hör till omgången

Döda (stk)

Antal döda grisar som hör till omgången.

Differens (stk)

Om det finns en differens mellan antalet insatta grisar minus slaktade,
kasserade och döda grisar visas det här.

Producerade grisar
(stk)

Detta tal ger oss antal producerade grisar baserat på omgångens
genomsnittliga vikt. Antal producerade grisar beräknas som total tillväxt/
tillväxt per producerad gris. Antalet kan vara högre än talet för slaktade
godkända men lägre än talet för insatta eller inflyttade grisar på grund av att
det även tar hänsyn till döda.


Den totala tillväxten anger den totala viktökningen för omgången.
Talet beräknas baserat på den slaktade medelvikten plus vikten av
döda grisar och eventuellt utflyttad vikt, minus den registrerade vikten
vid ingång/inflytt.



Tillväxt per producerad gris anger den genomsnittliga viktökningen per
gris för omgången. Talet beräknas baserat på medelvikten för levande
producerade (slaktade vikten/antalet slaktade) minus medelvikt för
insatta och inflyttade (ingångsvikten på köpta grisar /antal grisar vid
start)

Döda, andel av prod
(%)

Ger oss procenten döda grisar baserat på antalet producerade grisar där
producerade grisar beräknats enligt förklaringen ovan.

Döda, andel av insatta
(%)

Ger oss andelen döda grisar baserat på antalet insatta och inflyttade grisar.
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VIKTER
Medelvikt insatta och
inflytt (kg)
Medelslaktvikt (kg)

Den totala insättningsvikten/ antal insatta och inflyttade grisar.
Total slaktad vikt/ med totalt antal slaktade godkända grisar.

Spridning slaktvikt

Standardavvikelsen för slaktvikten. Om spridningen är låg är grisarna slaktvikt
jämnare än om spridningen är hög.

Total tillväxt (kg)

Detta tal visar den totala viktökningen för omgången. Den totala tillväxten
beräknas baserat på vikten av döda grisar, den slaktade medelvikten och vikten
av utflyttade grisar minus den registrerade vikten vid ingång/inflytt.

SLAKTRESULTAT
Köttprocent (%)

Den genomsnittliga köttprocenten för slaktade godkända grisar. Djur utan
köttprocent (t.ex. kasserade) ingår inte i medeltalet.

Spridning köttprocent

Beräknas som standardavvikelsen av köttprocenten, dvs. hur mycket
köttprocenten i genomsnitt avviker från medelvärdet för omgången.

TILLVÄXT
Foderdagar per prod
(dagar)

För att beräkna antalet foderdagar i genomsnitt per gris räknas först det totala
antalet foderdagar i perioden ut, dvs. antalet foderdagar för samtliga grisar i
omgången. En foderdag är en dag som en gris tillbringat i stallet. Här tas hänsyn
till döda grisar och hur många dagar de funnits i besättningen.
Det totala antalet foderdagar divideras sedan med antalet producerade grisar,
som beskrivs ovan.
Nyckeltalet ger dig således ett genomsnittligt antal foderdagar per producerad
gris för omgången med hänsyn taget till döda grisar. Antalet foderdagar per
producerad gris skiljer sig därför från dagar i perioden.

Tillväxt per prod gris
(kg)

Beräknas som medelvikten av levande producerade minus medelvikten vid
insättning/inflytt.
Medelvikten av levande producerade beräknas den slaktade medelvikten
(levandevikt) genom antal slaktade godkända.

Daglig tillväxt (gram)
Daglig tillväxt,
korrigerad (kg)

Medelvikten vid insättning/inflytt är beräknad baserat på den totala vikten vid
start genom antal insatta grisar vid start.
Den totala tillväxten med döda grisar inkluderade genom antalet foderdagar
(som beskrivs ovan)
Den korrigerade dagliga tillväxten har korrigerats till en insättningsvikt på 30 kg.
Detta nyckeltal kan användas för att jämföra tillväxten inom besättningen
mellan omgångar.

FODER
Foder/kg tillväxt (MJ
NE)

Anger den totala åtgången av foder angett i MJ NE per kilo tillväxt.
Den totala megajouleförbrukningen (som angetts under foderåtgång) divideras
med den totala tillväxten i stallet.
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Den totala tillväxten har beräknats med hänsyn till den slaktade medelvikten
och vikten av döda grisar minus vikten av inköpta/inflyttade grisar.
Foder/kg tillväxt,
korrigerad (MJ NE)

Detta tal utgår från foder/kg tillväxt ovan men har korrigerats för en
insättningsvikt på 30 kg och en levandevikt på 115 kg vid slakt. Detta nyckeltal
kan användas för att jämföra foderförbrukningen per kg tillväxt inom
besättningen mellan omgångar.

Foder/dag (MJ NE)

Beräknas som den totala MJ- förbrukningen (angiven under foderåtgång)
dividerat med det totala
antalet foderdagar (se ovan).

Foder per prod (MJ
NE)

Hur mycket foder i MJ NE som gått åt per producerad gris. Detta tal beräknas
som det genomsnittliga antalet foderdagar per producerad gris multiplicerat
med den genomsnittliga mängden MJ NE förbrukat per dag.

Foder/ gris korrigerad
(MJ NE)

Hur mycket foder i MJ NE som gått åt per producerad gris, korrigerad för en
insättningsvikt på 30 kg och en levandevikt på 115 kg vid slakt. Detta nyckeltal
kan användas för att jämföra foderförbrukningen per producerad gris inom
besättningen mellan omgångar.

