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Mitt/inspektionsgången med spaltgolv. I 
golvets mitt ses muren som delar gödsel-
rännorna.

Den gemensamma öppningen i gödselrän-
nan där utsläppsluckorna för gödseln finns 
mellan de sektioner som ligger mitt emot 
varandra.

På väggen under luftintagen finns värme-
röret som kan förvärma den inkommande 
luften i stallet vintertid.

las i varje avdelning, eftersom ingen behö-
ver stiga in i någon box för att öppna luck-
an. Eventuell smittspridning mellan boxar-
na undviks. 

Slangar i botten av gödselrän-
norna
Som sig bör finns slangar inlagda i botten 

på gödselrännorna. Värme tas på detta vis 
från gödseln när vattnet pumpas vidare till 
värmepumpen som höjer temperaturen och 
det varmare vattnet pumpas tillbaka i box-
golven. 
Erik har också varit framsynt och lagt ett 

värmerör utmed båda väggarna i respekti-
ve avdelning och under luftintagen för att 
värma upp inkommande kall luft vintertid 
innan den når ner till grisarna. Avdelning-
arna kan därmed få en högre luftomsätt-
ning vintertid med bättre stalluft som följd. 
Detta bör påverka grisarnas hälsa och till-
växt positivt. Fyra större boxar för amsuggor

Erik har låtit göra fyra lite större boxar i 
tillväxtavdelningarna för att kunna ha am-
suggor där. 
-Detta är positivt, säger Erik. Grisar som 

är mindre i samband med avvänjningen, 
får någon vecka längre diperiod och har 
därmed möjlighet att växa ifatt sina kol-
leger.

Köper spannmål och koncentrat
Det nya tillväxtstallet har fått en egen blöt-

foderanläggning. På Truvegården finns ingen 
spannmålsanläggning för torkning och lag-
ring av spannmål. Spannmål och koncen-
trat till foder köps. Däremot finns spann-
målskvarn för foder tillverkningen. Enligt 
Erik var den befintliga spannmålsanlägg-
ningen gammal och hade för låg kapacitet 
för att klara de nya tröskornas höga kapa-
citet. Odlingen av spannmål på gården om-
fattar maltkorn, grynhavre och oljeväxter. 
Dessa, som är lite bättre betalda, säljs di-
rekt vid skörden. 
Till gården kommer också vassle några gång-

er per vecka. Vasslen är varm vid ankomsten, 
vilket bör höja temperaturen i smågrisarnas 
blötfoder. Positivt. 

Separat blötfoderanläggnng för 
tillväxtanläggningen.
Det är också positivt med en separat blöt-

foderanläggning för tillväxtavdelningarna. 
Inget restfoder från suggorna behöver kom-
ma in i smågrisarnas foderblandning eller 
tvärtom.
Smågrisarna avvänjs på torsdagarna och får 

torrfoder fram till tisdagen. Därefter får de 
blött foder. Erik kontrollerar dagligen foder 
mängderna till samtliga boxar samtidigt som 
den dagliga hälsokontrollen utförs och jus-
terar mängderna där så behövs.

Nils Andersson

LANTBRUKS-
BYGGNADER

djurstallar fodersilor
inredningar betongspalt
ventilation utgödslingar
utfodringar gödselbehållare

Stallbyggen AB
Löparevägen 2, 294 39  Sölvesborg

Tel 0456-104 01, 148 01 Gr
is

- Inomgårdsmekanisering -

Inredningar, utgödslingar & ventilation
Utrustningar & tillbehör = Allt för ditt behov

273 98 SMEDSTORP • 0414-513 00

Gödselbrunnen fungerar 
bättre om du skär halmen!
Tryckskär din halm, då stannar 
mögelsporerna kvar på ströet och 
du slipper andas in dem.
Brandsäkerheten får 
du på köpet!

Planera Din 
ströhantering nu!

Tel 0430-600 00  Fabriken 601 39 Fax 602 39
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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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Välkommen
som leverantör av smågrisar och slaktsvin!

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

Tom Hansson

 Nytänkande
 Flexibilitet
 Ultrahöghållfast rostfritt stål 

och plast
 Korrosionsbeständighet
 Låg vikt
 Lägre underhåll
 Enklare rengöring
 Lång livslängd – låg kostnad
 Reparera eller bygg nytt

Håkan 0586-470 18,  hakan.roos@outokumpu.com
Raimo 0586-47729, raimo.rantanen@outokumpu.com

Åke 0708-32 68 22

Avancerade InredningsSystem
för flexibla lösningar

Ett företag i 
Outokumpu-
gruppen

Lamur Spädgris-Automat 

RÄDDAR LIV 
OCH PENGAR 

Spar pengar och gör en extra inkomst med Lamur mjöl-
kersättningsautomat för spädgrisar. Enkelt och bekvämt 
utan passning ger den spenvarm mjölk dygnet runt. Det 

är en säker investering som  
höjer resultatet i grisuppfödningen.

LAMUR FODERSYSTEM HB 
Box 124, 310 40 Harplinge
Tel. 035-550 33, 551 56

 Fax. 035-550 83, 551 56

Storgatan 10
535 30  Kvänum
Fax 0512-931 33
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Ring 0512-930 55 och beställ eller 
begär mer info! Moms tillkommer. Fraktfritt 
över 2 000:-. 1 års garanti.

KVM Traktorelverk

kvanumsjarn.se   kvanumsjarn@telia.com

KVM Traktorelverk 
med lågvarvig 1500 varvs generator

16 kva och 30 kva
Klarar att starta dubbelt så stor elmotor som 
högvarvigt! Komplett med trepunktsfäste, 16 
amp, 1-fasuttag, 32 amp, 3-fasuttag. Voltmätare, 
amperemätare, hertzmätare, timräknare, jord-
felsbrytare, automatsäkringar, över-under-spän-
ningsskydd.

16 kva NU: 16 800:- 30kva NU: 19 800:-

by
gg

e


