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Pig Production Maria Eskildsen Hent PDF Forlaget skriver: Pig Production er en direkte oversættelse af
bogen Svineproduktion fra 2015, og sidetallene i de to udgaver følges ad. Derfor er der mulighed for at

sammenholde enkeltord, begreber og illustrationer på tværs af sprogene.
Bogen giver læseren en grundlæggende viden om opdræt af svin og de tilhørende arbejdsopgaver. Bogen er
først og fremmest tænkt som et praktisk værktøj for arbejdet i staldene, men den behandler også teoretiske

emner som dyrenes biologi, adfærd, sundhed/sygdom og velfærd.
    

En stor del af bogen beskriver grisens vej gennem produktionsenhederne fra inseminering til slagtesvinestald.
Hovedvægten ligger på råd og vejledning om det daglige opsyn og håndteringen af grisene.  

Pig Production har afsnit om produktionssystemer og økonomi. Foder og fodring beskrives, ligesom der er en
solid indføring i avlsarbejdet. Desuden er et kapitel om hold af frilandsgrise.

Bogen afrundes med en oversigt over de vigtigste lovkrav til svineproduktion i Danmark og en fyldig liste
over vigtige ord og begreber.
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