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Rätt boxtyp i stallet är viktig för pro-
duktionsekonomin. Anders Andersson, 
Halmgården, utanför Laholm, har två 
olika inredningar i sitt grisningsstall. 
Den första inredningen består av 20 
harmoniboxar från dåvarande Alfa-
Laval och sattes in 1991. 2002 satte An-
ders in 22 funkiboxar med fixerings-
möjlighet. Funkiboxarna är överlägsna 
harmoniboxarna i allt. Hygienen är 
bättre och han producerar minst tre 
grisar mer per box och år. Det innebär 
en tacksam marginalintäkt på över 100 
000 kr per år för dessa 22 boxar!

boxhygien
-Det måste vara roligt gå i stallet, säger 

Anders. Är det trista jobb, som att skra-
pa skit ur boxarna, går det ut över resul-
tatet. Därför måste man ha en inredning 
som i allt underlättar skötseln och där dju-
ren kan ha en hög hygien. Detta är inte 
minst viktigt under sommaren när tempe-
raturerna är höga.

Stor andel urindränerande spalt 
ger bättre boxhygienger bättre boxhygien
-Funkiboxen skiljer sig från harmonibox-

en på fl era punkter. Harmoniboxen har hela 
och höga betongmellanväggar, medan fun-
kiboxarna har låga. Dessutom har harmoni-
boxen ett urindränerande golv som endast är 
80 centimeter brett, jämfört med det dubb-
la i funkiboxarna. Enbart den klart större 

spaltytan gör att boxmiljön är avsevärt hö-
gre i funkiboxarna, visar Anders. 
-Rengöringen av funkiboxarna kan vi kla-

ra från inspektionsgången. Alltså utan att 
gå in i boxarna. Dessutom är det endast en-
staka boxar som vi behöver skrapa, med-
an vi får gå in i varenda harmonibox för 
att raka ner gödsel och fuktigt strö från det 
fasta golvet.
-Tidsmässigt tar det långt mer än dubbelt 

så lång tid att sköta renhållningen i harmo-
niboxarna, jämfört med funkiboxarna. 

-Vid kastreringen är det också lättare att 
komma åt och behandla grisarna i funkibox-
arna, då dessa har lägre frontväggar. I sam-
band med utfodringen kan jag i funkibox-
arna se från gaveln om alla suggor är uppe 
och framme vid fodertråget, då mellanväg-
garna är låga. I harmoniboxarna tvingas vi 
gå runt och titta i varje box för att se att alla 
suggor är uppe och äter.

Resultaten jämförbara
-Båda boxtyperna på Halmgården fi nns i 

Anders Andersson 
och sonen Martin.

En av de renaste harmoniboxarna. Både 
vid smågrisutrymmet och bakom suggan 
finns blöta fläckar, som orsakar dålig box-
hygien.

Det är mycket hög 
hygien i funkibox-
arna, tack vare 
stor spaltyta. Gri-
sarna trivs.

Smågrisarna får i sig många fler bakte-
rier i skitiga boxar i samband med diandet 
när suggan har ett smutsigt juver. Bakterier 
som kan göra grisarna sjuka.
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Lokalkontor:  Norrköping 011-741 28
Bergkvara 0486-202 05 Strängnäs 0152-400 17
Halmstad 035-583 32 Trollhättan 0520-44 41 34 
Hammenhög 0414-44 03 00 Ängelholm 042-690 06

SIMIA AB
593 95  Västervik • Tel 0490-401 00 • Fax 0490-400 70 • www.simia.se

Blötfoderanläggning SlaktsvinsboxEnhetsbox

I samarbete med

Flexibelt inredningssortiment 
Vårt stora sortiment boxinredningar är lätta att an pas sa till Dina behov. Välj stål kom bi -

ne rat med be tong ski vor eller plast ski vor, rostfritt eller aluminium.
Vi anpassar inredningen så att den blir så ’’rost fri’’ som möjligt. Du får en inredning med 

lång livslängd. Kva li tet som håller!

Noggrann blöt ut fod ring
Datamix är marknadens mest noggranna blöt ut fod ring av de som testats och har in di -

vi du ell kontroll på varje foderventil. Tydlig re do vis ning av foderkomponenter.
Multifeeder med enkla överskådliga bilder i dator med Windowsmiljö.

Kvalietsfoder
Gör ditt eget foder i torrfoderblandare eller via blötutfodringen. Dator styr skivkvarnen 

till önskad foderstruktur. Hög kvalitet, lägre pris, alltid färskt foder!

Service
Hel täck an de service, alla dagar.

SIMIA – Din totalleverantör till grisstallet

SIMIA inredning • ODIN utgödsling • SVEA ventilation • DATAMIX utfodring

Ingår i Sveaverken-gruppen
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Lövens Läkemedel 
Box 404 • 201 24 Malmö • Tfn 040-756 30 • Fax 040-611 94 08

Pigeron vet fi nns
i glasfl aska
100 mg/ml och
i praktisk plast-
fl aska 200 mg/ml.

Uppfödarens
säkra val av
in jek tions järn

till oss!

LEO Animal Health
Box 404 . 201 24 Malmö . Tfn 040-35 22 00 . Fax 040-611 94 08
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SOJALL
GÖDSELPULVER

Med garanti
Ladugårdsinrede i Jung AB

535 92  Kvänum
Tel 0512-211 10   Fax 0512-212 19
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Box 844
251 08  Helsingborg

Tel 042-17 54 00
Telefax 042-17 54 43

500 m från din gödselbrunn 
till granne byggkrav

Miljööverdomstolen har avkunnat en dom 
som kan få stor betydelse för animaliepro-
duktionen vid nybyggnad eller utökning 
av gödselkapaciteten. Det ska vara minst 
500 meter (i enstaka fall räcker 130 m) från 
gödselbrunnen till närmaste granne. Det 
är mjölkproducenterna Tomas och Berith 
Andersson på Öland som fått det beskedet. 
Källa: ATL /LG
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