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GRISPRODUCENTER i HALLAND!
Grisar från Halland uppfyller vår målsättning om korta 
gristransporter för bästa djuromsorg och miljö
Anmäl dina grisar till oss! 
Vi har marknadens bästa avräkningspriser

AB GINSTEN SLAKTERI, Harplinge  Tel 035-171 600, 070-594 82 72
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Vänd er med förtroende till

AB HARRY JOHANSSONS UTGÖDSLINGAR
310 40 HARPLINGE. Tel 035-550 33, 551 34, bost Rolf 035-524 07. Fax 035-550 83

För alla
djur!

• Elektrisk utgödsling med nylonlina • Hydraulisk tryckutgödsling • Helhydraulisk linutgödsling

Sedan 1959

Gr
is

KVALITETS-
UTGÖDSLINGAR 

program för 
foderberedning

MAFA

För mer information ring oss 
eller besök www.mafa.se

Tel. 0431 - 44 52 60
Fax 0431 - 41 15 01

E-mail: mafa@mafa.se

Nöjda kunder är det bästa vi vet!

NYHET Nu säljer MAFA
Skjoldprogrammet

Patenterade, kompakta 
skivkvarnar med kapacitet 
från 1.000 till 5.000 kg/tim. 

Automatisk eller manu-
ellt reglerbar struktur.  

Dammfri malning med låg 
ljudnivå. Liten strömför-

brukning.

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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Sänk transportkostnaden, pumpa gödseln!

Tel 08-580 100 70 info@astimac.se
Fax 08-580 251 07 www.astimac.se    

Pumptransport är det mest kostnadseffektiva sättet att fl ytta fl ytgödsel. 
Exempel: Pump 3,50 kr/kbm/km, traktor och tunna 10 kr. Jämför vad din transport kostar!
♦ Lägg markrör eller slang upp till 5 km
 ♦ Pumpa 150 – 200 kbm/tim
  ♦ Lasta gödseln vid fältkanten
   ♦ Använd tunnan enbart på åkern, med lågt däcktryck

Sänk transportkostnaden, pumpa gSänk transportkostnaden, pumpa g
Pumptransport Pumptransport 
Exempel: Pump 3,50 kr/kbm/km, traktor och tunna 10 kr. J
♦ Lägg markr
 ♦ Pumpa 150 
  ♦ Lasta g
   ♦ gt däcktryck

Ring så räknar vi fram lägstakostnad för din gödseltransport!
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• Inredningar • Vattensystem – nipplar
• Plastplank • Vågar, gris-, kör-, spannmåls-
• Stolpar rostfria • Skyddsoveraller – engångs
• Utgödslingar • Skyddsskor – engångs
• Gjutjärnsspalt 
• Torrutfodringar   
• Vattenkoppar    
• Fundablock
• Andningsmask AirAce

•• Vattensystem – nipplar

   
Torrutfodringar   

Tel 0410-270 02, 0709-15 67 01 -02
Fax 0410-270 42

Ring så skickar 
vi katalog!

agriChina 2006 hålls 11 till 
13 april i Peking

AgriChina 2006 hålls 11 – 13 april i Pe-
king. Sista anmälningsdag för utställare är 
15 december.
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Widtsköfl e nu satellit till egna navet
Nybygge för 13 500 smågrisar/år
Widtsköfle gods i Skåne har suggnav 
sedan 1993. Nu har man byggt en egen 
satellit för 144 suggor och med en årlig 
produktion av ca 13 500 smågrisar. 
Byggkostnad 11 mkr.

smågrisar
När suggpoolerna och –naven började eta-

bleras för 15 – 20 år sedan, hördes ibland 
kommentaren att uthyrning av suggor i vissa 
fall kanske blir en parentes. Framför allt på 
stora gårdar antog man att satelliter skulle 
byggas upp inom den egna gården. Nu är vi 
där, vad beträffar Widtsköfl e. När satelliter 
slutar av bl a åldersskäl eller p g a utslitna 
inredningar, måste nya satelliter etableras. 
Men det är få gårdar som börjar med små 
besättningar och det är få nya grisbesättning-
ar som etableras över huvud taget.
-Alternativet till egen satellit har varit att 

dra ned suggproduktionen vid navet, säger 
inspektor Henrik Strindberg, Widtsköfl e. Vi 
valde i stället att bli egen satellit för en tred-
jedel av navets kapacitet. Trolle Ljungby tar 
22 suggor varje vecka och sju andra satelli-
ter delar på de övriga. 
-Antalet suggor i navet och ute hos satel-

literna är ca 1 800 och antalet suggor som 
hyrs ut per vecka är 75 – 80, berättar Hen-
rik. Nu har vi byggt ett stall med tre gris-
ningsavdelningar med 48 boxar i varje och 
fyra tillväxtavdelningar. Kullarna ska hål-
las samman vid förfl yttningarna, för att få 
så lite störningar som möjligt. Den obliga-
toriska välkomstavdelningen vid satelliter-
na klarar vi i navets egna byggnader. 

Känd teknik, beprövade lösningar
-Byggnaden och utrustningen i stallet är gan-

ska konventionell, med beprövade lösning-
ar, men senaste teknik, säger Henrik. Bygg-
nadens takstolar är 42 meter breda och stal-
let längd 68 meter. Boxarna är Infomatics 
Skåne-boxar 2,20 x 3 meter med fi xerings-
grindar i varje box, halva boxytan fastgolv, 
andra halvan plastspalt. 

-Personalen har haft stort infl ytande på 
stallets utformning och bl a ville man ha de 
nu valda boxarna. Vi satsar också på robot-
tvättning redan från början, säger Henrik, 
och visar på en tvättrobot från Ramsta Ro-
botics. Den är bra på tvättjobben, persona-
len ska sköta grisarna.  

Lång väntan på bygglov
Bygget har gått snabbt, när det väl kom 

Föder suggorna
för många grisar?
-16 födda smågrisar är för mycket. Det är 

vad en av våra satelliter haft som genom-
snittsproduktion en tid. Det är mer än vad 
suggorna klarar och mer än vad stallarna 
klarar. Det blir trångt i boxarna. 
-Det är bättre med något lägre antal föd-

da smågrisar, men mer livskraftiga, menar 
Henrik Strindberg. Aveln bör nu inriktas 
på annat än kullstorlek. 
-Det blir en väldigt intensiv produktion 

med stora kullar och vi måste fråga oss 
om detta har något med PMWS att göra, 
sa han.

Henrik Strindberg, 
t h, och byggentre-
prenören Lars 
Stjernkvist, Kia-
by Plåg & Bygg är 
båda nöjda med 
det nya stallet. 

En av ventilationstrummorna i varje stall-
avdelning är försedd med mätfläkt, som ser 
till att det alltid är rätt ventilation i stallet.

T v: Prästens son i församlingen är grafitti-
konstnär och har målat väggarna i stallav-
delningarna. Ett bra tips till fler grisprodu-
center. På de trista grå väggarna är grafit-
tin en prydnad och grisarna har inga nega-
tiva synpunkter, vilket vi människor har på 
målningar på husfasaderna. Widtsköfle har 
betalat sprayfärgen.

Nedan: Det nya stallet vid Widtsköfle, med 
fodersilorna på framsidan. 

Funki-blötutfodringen försörjer både satel-
liten och navets rekryteringsstall.
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