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Nya och gamla
leverantörer är välkomna!

Innan du skriver nytt kontrakt 
kontakta oss!

Eric Tham 073-322 87 99
Hans Sjöberg 070-882 01 81

Extra bred mittränna med spalt
positivt vid rengöringsarbetet

Erik Eriksson.

Tillväxtstallet 
med fodersilos 
utanför. Längst 
bak ses korrido-
ren som har för-
bindelse med 
suggavdelning-
arna.

Truvegården sett från vägen. Det är till-
växtstallet till höger och väggen till vänster 
om tillväxtstallet är korridoren mellan stal-
larna.

En extra bred gödselränna i tillväxt-
stallet med gjutjärnsspalt över, som 
även täcker mitt/inspektionsgången, 
har positiv inverkan på utgödslingsar-
betet och renhållningen. Erik och Mar-
garetha Eriksson, Truvegården Väse, 
i Värmland, har spalt över hela mitt- 
och inspektionsgången som avdelas 
med en mur mitt i gödselrännan. Över 
denna mur finns luckor som öppnas 
för vakuumutgödslingens sektioner vid 
utgödslingen. 

gårdsbesök
Det fi nns alltså fl era fördelar med detta 

arrangemang. Dels fi nns inga gångar som 
behöver städas, dels fi nns öppningen av ut-
släppssluckorna vid utgödslingen och ingen 
behöver gå in i boxarna. Därmed störs inte 
grisarna och eventuell smittspridning mel-
lan boxarna undviks.
På Truvegården har det producerats gyltor 

under åren 1988 till 2002. Nu produceras små-
grisar till försäljning via mellangårdsavtal. På 
gården fi nns nära 500 suggor i ett tvåveckors 
system med 11 grupper á 44 suggor. 

Spalt även i mitt- inspektions-
gången
Det tillväxtstall som byggts har tre avdel-

ningar. Stallet ligger bredvid sinsuggstallet 
med förbindelse via en korridor. Via denna 
korridor fl yttas smågrisarna från någon av 
grisningsavdelningarna till tillväxtstallet.
Byggstarten skedde i november 2004. Stal-

let har tre avdelningar med tvärtråg och blö-
tutfodring. Mellan boxraderna fi nns inspek-
tionsgången. Över grisarnas liggplats fi nns 
ett nedfällbart tak. 
Närmast och även under avdelningens mitt-

gång fi nns således gödselrännan med vakuu-
mutgödsling. Gödselrännan är bredare än 
”normalt” och når ända ut till mittgångens 
mitt. Där, i gödselrännans mitt, fi nns muren 
som både delar gödselrännan och fungerar 
som stöd för gjutjärnsspalten. Gjutjärnsspalt 
som ligger över gödselgången, men även täck-
er mitt/inspektionsgången. I skiljeväggens 
mur, i mitten av inspektionsgången, fi nns ut-
släppsluckorna för gödseln från gödselsek-
tionerna ner till avloppsröret. Denna mitt-
mur är delad vid utsläppsluckorna till av-
loppsröret. Gödselsektionerna som ligger 
mitt emot varandra har därför en gemen-
sam utsläppslucka.
I denna mittmur är det gjort en upptagbar 

lucka ovanför varje utsläppslucka. Därför går 
det att öppna dessa luckor för att släppa ut 
gödseln utan att behöva gå i någon box. Ut-
gödslingsarbetet går snabbare och underlät-
tas då vederbörande hela tiden befi nner sig 
i mittgången. Smågrisarna störs inte.
Därmed underlättas detta arbetsmoment. 

Samtidigt kan en hög hygien upprätthål-

Tillväxtbox med 
blötutfodring.

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

Återförsäljare i
hela landet

Tel 046-20 15 60
Fax 046-20 22 05
www.stallsystem.se

En frisk fläkt från Dalby

Heimdalsgatan 39, 261 62  GLUMSLÖV
Tel 0418-701 30   Fax 0418-70180

Foder &
Spannmål

I HELSINGBORG-ÅHUS AB

SMAKLIG SPIS FÖR GRIS!
❑ Järnberikat fodertillskott 

till smågrisar
❑ Är färdigt att användas
❑ Kostnadseff ektivt och 

arbetsbesparande
❑ Lätt att hantera och fi nfördela
❑ Certifi erad och kontrollerad torv

Ring 0418-701 30

@-GRIS
med grispriserna varje fredag

Beställ på: gris@agrar.se
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