Uppbyggnad av en
hampshirebesättning i England
I samband med att HK
Scan övertog Nordic
Genetics i början av maj
skrevs också ett samarbets avtal med brit tiska avelsbolaget JSR
Genetics. I och med det
nya avtalet beslutades att
en avelsbesättning skulle
byggas upp i England.
MONICA HANSSON
Nordic Genetics

JSR Genetics är ett familjeägt
brittiskt avelsbolag som etablerades 1958 av John Sykes Rymer. Företaget är ett av de ledande internationella bolagen
ternationella samarbeten. De
har byggt upp avelsbesättningar i 16 olika länder. På företaning som arbetar med avel och Ett gäng hampshiregyltor på väg till England kikar ut genom en lucka i lastbilen.
utveckling, en försäljningsavdelning och en exportavdelning
som även inkluderar cirka 15 sig hampshirerasen mycket bra. avelsbesättning i England som hygienkrav, bland annat speagenter runt om i världen.
Ett liknande samarbete är på en långsiktig trygghet. Såhär
gång med en annan stor livs- uttrycker sig JSRs försäljnings- porten till England skulle gå
chef Giles Christie ” Vi säk- så snabbt som möjligt var det
SAMA RBETE KRING HAMP SHIRE
medelskedja också.
Exporten av hampshiregaltar
rar nu tillgången till en av de
från Nordic Genetics till JSR UPPBYGGNAD AV
mest framgångsrika faderraser- att köra i ett sträck. Djuren står
började 2004. Under 2004 ex- AVELSBESÄTTNING
na som vi någonsin har arbetat nu i en isolering vid klipporna
porterades 77 stycken galtar JSR och deras kunder är så med på den brittiska markna- i Dover med utsikt mot Frankoch antalet har sedan ökat för nöjda med Nordic Genetics den, det är goda nyheter för alla rike. JSR Genetics minskar nu
antalet djur av andra faderraser
varje år. Förra året exportera- Hampshire att de nu väljer att våra kunder i Storbritannien”.
i den avelsbesättning där hampdes 188 stycken och i år beräk- bygga upp en egen avelsbesättshiregyltorna ska inhysas. Gylnas antalet bli över 200 styck- ning och att göra den till de- EXPORT AV GYLTOR
en galtar. En del av galtarna ras huvudsakliga faderras. JSR Den 28 augusti exporterades torna ska stå i isoleringen ända
går till seminstation medan en marknadsför rasen med att 187 avelsdjur till England, 184 till de första ska grisa in i avelsdel används i bruksbesättning- den ger stora kullar med star- gyltor och 3 galtar, för upp- besättningen. Under tiden i isoar med utomhusproduktion. ka snabbväxande smågrisar. De byggnaden av avelsbesättning- leringen kommer de att provtas
Galtarna som går till semin- framhåller också att tack vare en. Djuren var mellan 7 och
stationerna bär på RN-genen att Sverige inte använt anti- 16 veckor gamla och valdes ut gångar, att ta in djur i en avelsför högsta möjliga köttkvalité. biotika som tillväxtfrämjande på två av Nordic Genetics av- besättning innebär en stor risk
JSR marknadsför hampshire- i fodret sedan 1986 (samt fort- elsbesättningar. Först trans- och största försiktighet vidtas.
rasen under namnet Genecon- satt låg antibiotikaförbrukning) porterades djuren till en upp- Till hösten nästa år förväntas
de första gyltorna att grisa in så
verter 400. Tillsammans med har djuren en mycket god aptit,
livsmedelskedjan Sainsbury’s växer snabbt och är mycket tå- vila en natt innan vidare trans- under nästa år kommer exporhar JSR utvecklat varumärket liga mot sjukdomar. Vid de år- port till England dagen därpå. ten av avelsgaltar från Sverige
- liga smaktesterna vinner alltid Innan lastning kontrollerades att fortsätta men sedan kommer
förs som deras färska premium- djuren av en distriktsveterinär galtarna till JSRs seminstatiokött med högsta ätkvalité. Gri- ce” tack vare köttets mörhet och och intyg över alla djur skrevs. ner att väljas ut från deras egen
sarna för varumärket föds upp saftighet.
Lastbilen som användes var en avelsbesättning.
De ser uppbyggnaden av en SPF-transport med extra höga
utomhus och för det lämpar

