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som är kopplade till en vatten-
behållare placerad på hög höjd, 
vilket medför att gravitationen 
gör jobbet med att transpor-
tera vattnet. På flera platser på 
gården finns laguner där regn-
vatten samlas och lagras för vi-
dare pumpning in till vattenbe-
hållarna. Den genomsnittliga 
nederbördsmängden per år är 
runt 230 millimeter, jämnt för-
delat över året, så vattenbrist är 
vanligen inget problem i områ-
det. 

– Vi har aldrig haft slut på 
vatten, men så är vi också spar-
samma med det, säger Annabel. 

ArbetsAm utfodring
Utfodringen sker för hand på 
golvet. Under en period an-
vände Annabel foderautomater 
till slaktgrisarna i ett försök att 
minska arbetsbelastningen och 
förbättra produktionen. Hon 
såg dock ingen vits med det 
hela, utan utfodrar nu för hand 
på golvet igen, vilket givetvis är 
arbetsamt. 

– Arbetslösheten är hög i det 
här området så jag är glad om 
jag kan bidra till att sänka den, 
säger hon. 

Allt foder köps in från Nu-
tramix och tillverkas och säckas 
av Newport Mills Ltd i Kings-
ton, som ligger 150 kilometer 
från gården. 

– Säckat foder passar min 
verksamhet. Det är mer 

bekvämt än bulkfoder. Dessut-
om fungerar inte våra gropiga, 
kurviga vägar för stora lastbilar. 

AntibiotikA Används 
frikostigt
Fodret baseras på spannmål 
och soja importerat från USA. 
Williams när en dröm om att 
föda upp grisarna ekologiskt, 
vilket i dagsläget inte är möj-
ligt eftersom de amerikanska 
råvarorna inte är GMO-fria. 
Nyligen gjordes försök med 
att odla sorghum på Jamaica, 
för att minska beroendet av 
importerade råvaror, men det 
var inte särskilt lyckat.

Mellan avvänjning och 
slakt används fyra olika foder-
faser; Prestarter med 18 pro-
cent råprotein, Starter med 
18 procent råprotein, Grower 
med 16 procent råprotein och 
Finisher med 14 procent rå-
protein. De två sista faser-
na innehåller 25 ppm zink-
bacitracin (antibiotika, reds 
anm.) i tillväxtfrämjande syf-
te. Startfodret innehåller 40 
gram tylosin (antibiotika, den 
aktiva substansen i Tylan, reds 
anm.) per ton. De olika fodren 
kostar mellan tre och sju kro-
nor kilot. 

driven grisföretAgAre
Liksom i övriga delar av 
världen följer den jamai-
canska grisuppfödningen 

konjunkturen och de inhem-
ska grisuppfödarna konkurre-
rar mot import, som för jamai-
canernas del huvudsakligen 
kommer från USA, Kanada 
och Brasilien. I syfte att föra 
dialog med landets makthava-
re och begränsa importtryck-
et bildades för inte så länge 
sedan, i samarbete med an-
dra branschföreträdare, en in-
tresseförening för jamaicanska 
grisuppfödare, Jamaica Pig 
Farmers Association. Annabel 
var drivande i bildandet av or-
ganisationen och de första åren 
var hon desutom ordförande. 

Men förutom att vara en dri-
ven grisföretagare är Anna-
bel även en kvalificerad slakta-
re, vilket kommer väl till pass 
i det egna slakteriet. Varje år 
måste hon genomgå ett prov 
för att bevisa att hon är kun-
nig nog att slakta. Vid godkänt 
prov kan en ettårig licens kvit-
teras ut. 

Syftet med att driva eget 
slakteri är att kapa kostnader. 
Slaktkropparna väger omkring 
70 kilo, exklusive huvud och 
fötter, och klassningen ligger 
runt 65 procent. 

egen försäljning
Det sägs ibland att med sjun-
kande marginaler måste gris-
uppfödare ta sig utanför gården 
och involvera sig i försäljningen 
av köttet, och detta är just vad 

familjen Williams gjort. Anna-
bel driver själv en hemsida för 
gården. Mottot är ”liten gård – 
stort hjärta”. I stort sett alla i Ja-
maica har en smartphone och 
därmed smidig tillgång till Kew 
Parks hemsida. I dagsläget har 
Annabel runt 35 kunder, där-
ibland en del små livsmedels-
butiker. Ett av de viktigaste säl-
jargumenten är djurvälfärd och 
antalet kunder ökar stadigt. 

– Spårbarhet är en annan 
faktor som intresserar konsu-
menterna i allt högre grad. Att 
köpa griskött direkt från den 
person som föder upp grisarna 
gör kedjan mycket kortare, vil-
ket är ett viktigt säljargument 
för oss, samtidigt som det för-
bättrar vårt ekonomiska resul-
tat, berättar Annabel.

Trots detta uppvisar verk-
samheten i allmänhet endast en 
liten vinstmarginal. 

– Förtjänsten går upp och ner 
som en berg- och dalbana, säger 
den bestämda och fokuserade 
entreprenören, som ändå är fast 
besluten att vara kvar i bran-
schen längre än de flesta av hen-
nes konkurrenter. 

Suggorna som är korsningar mellan lantras och yorkshire 
hålls utomhus, sånär som på tiden runt betäckning. 
Utomhusdriften är ekonomisk, samtidigt som suggorna bidrar till 
jordbearbetningen. Det varma klimatet gör att gyttjebad är en 
nödvändighet.  Foto: Stuart Lumb

Grisarna utfodras för hand på golvet. Antibiotika i fodret är mer 
regel än undantag. Golvet i boxarna är solitt och man skrapar ut 
gödsel och sköljer golven en gång per dag. Gödseln används som 
växtnäring.  Foto: Stuart Lumb

samarbete kring framtida behov av 
forskning om galtluktsproblematik
enligt en frivillig överens-
kommelse jobbar flera 
eu-länder för att hitta alter-
nativ till kirurgisk kastre-
ring. Arbetet pågår i många 
eu-länder för att hitta ge-
mensamma hållbara alter-
nativ. nyligen träffades eu:s 
forskare och företrädare 
för industrin för att diskute-
ra frågorna och presentera 
kunskapen om alternativen 
till kirurgisk kastrering, med 
inriktning på produktion av 
okastrerade och immunoka-
stratrerade hangrisar.

Galia Zamaratskaia
SLu

Initiativet till mötet kom från 
COST ACTION CA15215 
IPEMA. Det blev intensiva 
diskussioner på mötet om möj-
ligheten att använda okastrera-
de hangrisar i svinproduktio-
nen.

Annechien Ten Have-Melle-
ma från Nederländerna har pro-
ducerat okastrerade hangrisar 
sedan 1995. Under mötet berät-
tade hon om sin egen erfarenhet 
av att inte kastrera hangrisar.

– Visst rör sig och leker han-
grisar mer än sogrisar, men vi 
har inte upplevt några problem, 
sa hon.

Okastrerade hangrisar upp-
visar mer aggressivt beteende 
än sogrisar och kastrerade gri-
sar, vilket är naturligt. Miss Ten 
Have-Mellema berättade dock 
att man vid slakt inte ser skill-
nad på so- och hangrisar när 
det gäller benproblem. Bland 
fördelarna av att inte kastrera 
nämnde hon också bättre till-
växt och djurvälfärd.

HumAn nose
Erik Houdijk representera-
de Vion Food Group, en in-
ternationell köttproducent 
med produktionsplatser i Ne-
derländerna och Tyskland, 
och försäljningskontor i sex-
ton länder över hela världen. 
Han föredrog om en metod 
som används för att upptäcka 

och sortera bort hangrisar med 
galtlukt vid slakt. Det innebär 
att en bit kött värms upp varef-
ter en tränad person luktar på 
köttet. Antalet lukttest ska inte 
vara högre än 1 000 per person 
och dag.

Metoden kallas för human 
nose (mänsklig näsa) och är re-
dan implementerad hos stora 
slaktföretag i EU. Det bör dock 
betonas att förbättrad teknik för 
att mäta och analysera galtlukt 
på slaktlinjen behövs.

rumäniens utmAningAr
Doktor Ioan Ladosi, ordföran-
de för den rumänska grisprodu-
centföreningen, redogjorde för 
utmaningarna som den rumän-
ska svinproduktionen står inför 
gällande galtlukt, och som mås-
te hanteras.

Blir det för mycket kött med 
galtlukt, som är oacceptabelt för 
många konsumenter, vänder de 
sig till charkvaror istället. Galt-
lukten märks vid uppvärmning 
och charkvaror konsumeras 
kalla, menar han.

diskussion om vAccinAtion
Forskning visar att en gång-
bar alternativ kastrerings-
metod redan finns i dag, det 
är immunokastrering, vilken 
sker genom att man vaccine-
rar smågrisarna mot galtlukt 
med vaccinet Improvac. På mö-
tet lämnades många synpunk-
ter på immunokastrering av 

hangrisar. Diskussionen som 
följde var positiv och engagerad. 
Följande frågor diskuterades:

 �Hur skapar vi morgonda-
gens kunskap om immunoka-
strering?

 �Hur säkerställer vi att im-
munokastrering alltid fungerar?

 �Finns det risk för problem i 
arbetsmiljön?

 �Vad tycker konsumenter i 
EU och i övriga världen?

frAmtidA forskning
Samverkan diskuterades gäl-
lande utbildning och behovet av 
forskning inom området. I no-
vember 2017, planerar COST 
ACTION CA15215 IPEMA 
en kurs med namnet ”Harmo-
nisering av metoder i forskning 
på okastrerade och immuno-
kastrerade grisar”, som ska hål-
las i Slovenien. Kursen kommer 

huvudsakligen att handla om 
provtagning och kemiska ana-
lyser för skatol och androste-
non, men även metoder för att 
mäta grisbeteende och endokri-
nologiska parametrar kommer 
att diskuteras. Dessa kunskaper 
är mycket efterfrågade just nu.

Möten mellan forskning och industri är en viktig framgångsfaktor som stimulerar både 
forskning och innovation, vilket kan leda till ett flertal alternativa lösningar till att hantera 
galtlukt utan griskastrering. Flera av deltagarna på mötet uttryckte att det känns värdefullt när 
forskningsresultaten skapas och diskuteras tillsammans med grisindustrin och är användbara i EU:s 
grisuppfödning. Foto: SLu

Galia Zamaratskaia representerade Sverige och SLU på mötet 
mellan forskning och industri. Foto: SLu

Läs mer om CoSt aCtIoN 
Ca15215 IPEma på:  
http://www.ca-ipema.eu/

Utblick till Jamaica


