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Ombyggnad av befintligt slaktgrisstall till BB.

Den kalla lösdriften byggs om till dräktiga 
suggor med plats för 108 djur.

Grävningsarbete till nya stallet.

Marken där stallet byggs lutar, varför upp-
fyllnad är nödvändig. Materialet ska an-
vändas i stallet.

sena bygget är om det blir avbrott av na-
turliga skäl om vädret är ogynnsamt, t ex 
tidig och kall vinter. Men det får vi hop-
pas inte sker.

Förvaring av ströhalm under tak
Redan finns stolpar resta till ett hus för för-

varing av halmbalar, som ska användas till 
strö. Det ska rymma ca 500 rundbalar. Tidi-
gare finns ett mindre men liknande hus för 
den halm som används i tidigare och nu-
varande grisproduktionen. Dålig halm med 
mögel kan, som bekant, ge stora problem i 

produktionen. Som i slutändan blir ekono-
miskt kännbara. 
Utfodringen i det nybyggda stallet blir 

med blötfoder. Det finns möjlighet att an-
vända spillmjölk i fodret. Anders har ännu 
inte tagit ställning till fermentering av fod-
ret med mjölksyrabakterier. Men han har 
läst om det och vet vad det handlar om. Om 
det blir mjölksyrabakterier borde även sa-
telliterna använda det för bästa resultat i 
besättningarna. 

Anders har sedan tidigare ett halmhus. Han 
vet vikten av omsorgsfull ”omvårdnad” av 
halmen för problemfri produktion.

VARFÖR TORVSTRÖ?
Torv är DRYGT - 2 delar torv suger 1 del vatten

Torv ABSORBERAR ammoniak och ammonium - friskare luft

Torv är BEPRÖVAT - i Sverige användes 1900 - 1960 160 milj m3

Torv är SVENSKT - 40 mossar från Ljungby till Haparanda

FÖRPACKAD eller LÖSTORV

Frågor? Beställning? Information!
Bjälkgatan 1 • 824 43  HUDIKSVALL • Fax 0650-54 74 57

Ring Leif tel 070-643 74 15 eller  0650-54 74 00 

• DRYGT

• ABSORBERAR

• BEPRÖVAT

• SVENSKT
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www.ja.se - info@ja.se - 019-16 61 30

Jordbruksaktuellt ger dig möjligheten att enkelt jämföra 
aktuella smågris- och slaktsvinspriser.

Vill du slippa surfa kan du få dem direkt hem i din 
e-poslåda två gånger i veckan

Klicka in på www.ja.se och anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Pigga marknadsnoteringar nu på - www.ja.se

Ventiler och tillbehör för vatten till svin
* Serie standard - bit- och trågventiler
* Serie super - för extra mycket vatten
* Serie ställbara - för olika vattentryck
* Bitknappsventiler - minimalt spill, hygienisk
* Drickskålar - Drick-O-Mat

 Kolla vårt stora urval och våra priser!
Skjulstagatan 10, 632 29  Eskilstuna
Tel 016-12 04 15  Fax 016-12 04 18
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Lönsamma
åtgärder!

Vid renovering och 
nybygge:

• Ventilation
• Inredning
• Utfodring
• Spalt

Tel 046-20 15 60
www.stallsystem.se
info@stallsystem.se
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Välkommen
som leverantör av smågrisar och slaktsvin!

Ystad Slakteri AB
Ruuthsbo, 0411-787 40, 070-328 47 22

Tom Hansson

@-GRIS
med grispriserna

varje fredag
Beställ på: gris@agrar.se


