Sortbroget Landracesvin
Det sortbrogede Landracesvin stammer oprindelig
fra det gamle danske landsvin, men også fra racen
Glouchester Old Spot, som blev importeret i 1930.
Racen har ikke været særlig udbredt i Danmark
grundet svinets mørke hud, som gør den uegnet til
fremstilling af bacon. Avlere af sortbrogede grise
har ikke haft mulighed for at avle for god slagtekvalitet, da de ikke kunne få deres dyr afprøvet på de
anerkendte svineforsøgsstationer. De har i stedet
fremavlet en gris med høj frugtbarhed og gode moderegenskaber.
De sortbrogede grise har været afsat til smågriseproducenter, som lagde vægt på de sortbrogedes
søers gode moderegenskaber og hårdførhed. Krydsningsgrisene har dog en ringere slagtekvalitet. Når
der anvendes hvide orner til sortbrogede søer, bliver
afkommet hvidt.

Fænotype
Det Sortbrogede Landracesvin er sort og hvid-broget. Det er mindre end de moderne svineracer. Trynen er lang, og ørene er store og hængende. En stor
del af grisene har halstitter, som er brusklapper på
halsens underside.

Produktionsegenskaber
Det Sortbrogede Landracesvin har rødere og mørkere kød end andre racer, og der er en mindre mængde
af mørt kød. Dog er søernes skinkesteg ret mør.
Fedtet har en speciel smag, som er karakteriseret
som nøddeagtig og sød. De Sortbrogede hangrise
har et højere indhold af skatol i fedtet end andre
svineracer, men har ikke mere hangriselugt eller
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hangrisesmag end andre racer. Slagtesvindet for
søerne ligger på 20,2 % ved 130 kg. Svindet falder
ved stigende slagtevægt. Sortbrogede sogrise har en
tilvækst på omkring 479 g/dag og en foderudnyttelse
på 4,3 SFU/kg tilvækst.

Reproduktion
Søerne har gode moderegenskaber og er meget
hårdføre. Ved førstelægs-søer er kuldstørrelsen i
gennemsnit 9,5 grise, og ca. 7,6 af disse når fravænningsalderen. Fravænningsalderen er omkring 74
dage. Tilvæksten for smågrisene ligger mellem 310
og 325 g/dag fra et par dage efter fødsel og indtil
fravænning.

Sygdom
Halothan-genet har ikke været særlig udbredt i racen, da der ikke har været selekteret efter højt kødindhold.

Andet
Det Sortbrogede Landracesvin er velegnet til udendørs opdræt.

Antal avlere (2007): 21
Population (2007):
Søer: 64
Orner: 27

Produktion:
Slagtesvind hos søer ved 130 kg: 20,2 %

Reproduktion:
Kuldstørrelse: 9,5 grise
Dødelighed smågrise: 20 %

Dyretilskud (2010):
Hundyr: 78
Handyr: 24
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