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Med el ler 
utan 
restmängd?
Big Dutchmans 
blötutfodringar le ve -
re ras an ting en som 
rund pum pan de, eller 
rest mängds fria med 
frisk vat ten skölj ning.

MC99NT
Den senaste 
tekniken för styrning, 
övervakning och 
registrering i 
utfodrings- och 
blandnings-
anläggningar.

Service
Du har nu nära till 
service, från hela fem 
servicecenter runt om 
i landet. 
Alltid snabb service!

…du får dem 
alla från:

Här är tre:

Blötutfodring
har många 
fördelar…
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NOJ Serviceverkstad AB
465 96  NOSSEBRO

Tel 0512 - 542 90  Fax 0512 - 541 40
Klippan 0435-181 90

info@noj.se
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ORIGINALET!
Fönster och dörrar för häststallar
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ORIGINALET!ORIGINALET!ORIGINALET!ORIGINALET!VÄLJ RÄTT!

Även stålfönsteroch galler

Tel 0411-53 69 00 www.y-te.se
Fax 0411-53 69 05 info@y-te.se

Utgödsling • Stålbyggnader • Hydraulcylindrar

www.lr-system.se
 LR•System AB

260 70 Ljungbyhed
Tel 0435-44 07 60. Fax 0435-44 03 97

Immunstimulerande produkter
minskade inte dödligheten av PMWS
Den rullande Afprövning i Danmark, 
har i försök provat fyra olika im-
munstimulerande produkter till suggor 
och smågrisar i besättningar med 
PMWS. De prövade produkterna var 
beta-glukan med produktnamnet Ma-
crogard. Nukleotider och RNA, som 
ingår i bl a arvsmassan och immun-
celler har produktnamnet Unimune. 
Växtekstrakt, som stimulerar diverse 
immunceller, med produktnamnet Im-
mulin samt E-vitamin, både naturligt 
och syntetiskt. 

PMWS
Produkterna användes tillsammans tre 

veckor före grisning och under digivningen 
fram till avvänjningen och till smågrisarna 
under diveckorna 3 och 4 samt tre veckor 
efter avvänjningen.  Macrogard inblanda-
des med 1,25 gram per sugga och dag och 
0,25 kg/ton foder till smågrisarna. Unimune 
tilldelades suggorna med fem gram per dag 
och två kg/ton foder till smågrisarna. Immu-
lin gavs till suggorna med 10 gram/sugga och 
dag samt med tre kg/ton foder till smågrisar-

na. E-vitamin, syntetiskt, gavs till suggorna 
med 500 IE/dag och 1000 IE de två sista di-
givningsveckorna, utöver foderinblandning-
en, och smågrisarna tilldelades 50 IE/dag av 
naturligt E-viamin efter avvänjningen. Kost-
naderna för preparaten var 31,30 dkr per gris. 
Omkostnaderna blev inte täckta.

Reducerade inte dödligheten
Samlat visade försöket att den aktuella kom-

binationen av de immunstimulerande pro-
dukterna inte reducerade dödligheten i för-
söksbesättningen. Dödligheten låg runt 10 
procent. Därför kan det aktuella försöket inte 
fastslå om produkterna var för sig eller i en 
annan kombination, än den som användes 
i försöket, ha någon positiv verkan på död-
ligheten i besättningar med PMWS.

Ekouppfödare får förlängt
undantag för foder

Grisproduktionen
minskar i EU
Enligt MaskinBladet minskar grisproduk-

tionen i EU. Det är främst de nya EU-län-
derna med dålig effektivitet som lägger ner 
sin produktion. Detta beroende på den fria 
inre marknaden.
Under det första kvartalet 2005 minskade 

produktionen 3,9 procent. För de följande 
två kvartalen förväntas en minskning med 
0,1 och 0,6 procent. Under årets sista kvar-
tal öka med 0,1 procent. För hela 2005 be-
räknas minskningen till 1,1 procent.
Under första kvartalet 2006 förväntas en 

svag stigning av produktionen.
Kommentar: Med en minskning av produk-

tionen kan det förhoppningsvis bli ett högre 
avräkningspris. Då kan nettot i princip bli 
lika stort med en aning lägre produktion, till 
kanske lägre kostnader. Stallavdelningarna 
behöver då inte vara överfulla. En del pro-
ducenter kan då kanske lära sig att ”lagom 
fulla avdelningar” är mest ekonomiska.

SJV informerar om EU-beslutet om 
förlängning av undantaget för använd-
ning av icke ekologiskt foder i eko-
logisk produktion. Enligt beslut 1999 
skulle samtliga djur i ekologisk pro-
duktion från och med den 25 augusti 
2005 enbart utfodras med ekologiskt 
foder. Men den nya förlängningen 
innebär att hårdare krav än tidigare 
kommer att ställas.

ekogrisar
De nya reglerna innebär att den högsta till-

låtna andelen konventionellt foder för växt-
ätare är fem procent under tiden 25 augusti 
2005 till 31 december 2007.
Under denna tid är det tillåtet med 15 pro-

cent konventionellt foder för övriga djur. 
Detta minskar till 10 procent under tiden 
2008-01-01 – 2009-12-31 och till 5 procent 
under tiden 2010-01-01 – 2011-12-31.
Skälet till undantaget är att tillgången på 

ekologiskt foder och råvaror till ekologiskt 
foder inte anses tillräckligt. Speciellt för pro-
teinrika råvaror som importeras. 
Ett annat problem är att ekologiska bi-

produkter från livsmedelsindustrin inte 
skiljs från konventionella biprodukter. 
Därmed kan de inte räknas som ekolo-
giska och blandas in i ekologiska pro-
dukter./Nils

Scan Foods lanserar låg-
prisalternativ för restau-

rang- och storhushåll
Scan Foods har hittills enbart salufört va-

rumärket Scan, som står för svenska varor 
av högsta kvalitet. Nu lanserar Scan Foods 
ett nytt produktsortiment på restaurang- och 
storhushållsmarkanden under varumärket 
EuroMeats.  Med lanseringen av EuroMeats 
kommer Scan Foods att kunna erbjuda ett 
komplement och lågprissortiment av bearbe-
tat kött och charkuteriprodukter, som inne-
håller internationell råvara. Först introduce-
ras frysta hamburgare i tre storlekar, skivad 
rökt kalkon och tärnad kokt kyckling.
EuroMeats står för prispressade produk-

ter av säkerställd kvalitet, vilket innebär att 
prissättningen är relativt låg och att kvalite-
ten är noggrant kontrollerad, men inte jäm-
förbar med premiumvarumärken, som ex-
empelvis Scan. Scan-märkta produkter kom-
mer som tidigare endast att innehålla svensk 
köttråvara.
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Förebygg riskerna med
axfusarium redan nu!
Jordbruksverket meddelar att det i en 
del höstvetefält finns angrepp av axfu-
sarium. Axfusarium bildar gifter. För 
att undvika förgiftningar införs inom 
EU gränsvärden för fusariumtoxiner 1 
juli 2006. Dessa gränsvärden har trätt i 
kraft när det är dags att skörda det vete 
som sås inom kort.

fusarium
Förebyggande åtgärder är sortval, växt-

följd och jordbearbetningsmetod. Kemisk 
bekämpning är ofta otillräcklig.

Enligt danskt försök, se GRIS 1 2005 si-
dan 18, utvecklas mer fusarium vid minskad 
jordbearbetning före sådd. Det blev funnet 
mer fusarium om förfrukten var majs eller 
vintervete. Enligt de danska rekommenda-
tionerna bör vete inte användas som enda 
spannmålssort till grisar. Toxinerna, bl a ze-
ralenon, kan påverka reproduktionen hos 
suggor negativt. 
Risk fi nns att toxinerna även kan fi nnas i 

halmen. Därför bör halm som ska användas 
till strö hanteras med eftertanke och pres-
sas omgående efter tröskningen, samt köras 
in och lagras direkt under tak. Allt för att 
minimera utvecklingen av eventuella toxi-
ner. /Nils

Nils Andersson


