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Värmelampor med garanti!

Du får 10 st nyaDu får 10 st nyaDu får 10 st nyaDu får 10 st nyaDu får 10 st nya
lampor för varje lampa därlampor för varje lampa därlampor för varje lampa därlampor för varje lampa därlampor för varje lampa där

sockeln lossnar!sockeln lossnar!sockeln lossnar!sockeln lossnar!sockeln lossnar!

150 w vit, 150 w röd
och 250 w vit

Gårdsanpassade 
lösningar!

• Alternativa blötfoder
• Koncentrat och premixer
Vi tillverkar gårdsanpassade 
premixer till 140 000 grisar 
och säljer 100 000 ton blöta 
fodermedel.
Gristorw till den lille grisen

Intresserad?
FoderLotsen AB

Ola Karlsson
0511-635 40, 0706-83 89 83

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 

Försäljning och service ring: 0045-55 45 05 50, fax 0045-55 45 05 51
www.farmtech.dk   info@farmtech.dk

 Torrfoder Inventarier Ventilation & våtfoder

- Inomgårdsmekanisering -

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

273 98 SMEDSTORP • 0414-513 00

Stallfläktar

Tel 0431-220 10
Fax 0431-222 78

Multi-Wing fläktpropellrar 
och fläktblad.
Kundanpassad 
tillverkning.
Snabba leveranser!

www.lantbruksnet.se/animek

Motorer 1-fas och 3-fas

SOJALL FODERSYRA
✔ Förebygger avvänjningsdiaréer
✔ Ökar tillväxten 
✔ Ersätter vassle
✔ Är en ren naturprodukt
Innehåll:
Vinäger, surkålsaft, pepparrotsaft

Ladugårdsinrede i Jung AB
535 92  Kvänum

Tel 0512-211 10   Fax 0512-212 19 Gr
is

 

Storgatan 10
535 30  Kvänum
Fax 0512-931 33

Gr
is

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:-

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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En Mr som stimulerar suggorna 
bra medhjälpare vid seminering
-Brunststimulering av suggorna är en 
viktig del i semineringsarbetet, som ger 
god utdelning i bättre grisningsresultat. 
Men om man har 500 suggor, som alla 
ska brunststimuleras före inseminatio-
nen och grupperna som ska semineras 
är stora varje gång. Blir stimuleringen 
lika bra varje gång.

brunst
Två unga grisuppfödare, den ene fortfaran-
de under utbildning, tyckte inte det var rik-
tigt rationellt att sitta på suggorna och sti-
mulera dem och framför allt tyckte de inte 
att det blev lika bra varje gång och alltför 
ofta inte på slutet vid seminering av en lång 
rad suggor. 
-Stimuleringen blev bara att sitta och hålla 
påsen, tyckte de.

Först blev det en sadel av plåt
Steen Birkeland och Morten Clausen börja-
de fundera om inte maskiner skulle kunna 
utföra brunststimuleringen. Men det fanns 
inget på den vägen att köpa på marknaden, 
enbart hållare att fästa på suggans rygg som 
höll spermapåsen De började konstruera en 
maskin. 
Det blev en sadel av plåt som man häng-

de över suggan. Ovanpå sadeln satte man 
en motor och en pump, som fyllde en bal-
long på vardera sidan suggan, så att det blev 
tryck på suggans sidor och ljumskar, för att 
så mycket som möjligt efterlikna de egna rö-
relserna, som ska efterlikna galtens puffan-
de på suggan. 

Samarbete med Unitron
-Det fungerade riktigt hyggligt tyckte de och 
sökte patent och tillverkare och ett företag 
som kunde marknadsföra produkten. Mr Sti-
mulus kallade man uppfinningen. Det blev 
det danska företaget Unitron som fick äran 
att ta sig an marknadsföringen. Vid premi-
ärvisningen på årets Agromek fick givetvis 
den nya produkten tre stjärnor, men också 
Agromekpriset. I färdigt skick har plåtsa-
deln bytts ut mot en klädd sadel och mått-
ten och vikten bantats. Mr Stimulus har två 
dataprogram, ett som körs vid den inledan-
de stimuleringen och ett under seminering-
en. Givetvis finns även en hållare att hänga 
seminpåsen i.

En skötare seminerar fyra suggor 
samtidigt
Uppfinnarna menar att en skötare nu kan se-
minera fyra suggor samtidigt och ändå göra 
jobbet bra. Sadlar hängs på fyra suggor och 
program 1 startas. Det simulerar galtens hår-
da puffande på suggan och ska tända henne. 
När katetern satts in simulerar Mr Stimulus 
den betäckande galten med mer lugnare rö-

relser och tryck. Det är ett viktigt moment 
även detta, menar uppfinnarna, för en bra 
intransport av sperman.
Uppfinnarna säger att man testat Mr Sti-
mulus under ett år och funnit att det finns 
arbetstid att spara. Och maskinerna är inte 
tröttare när sista suggan ska insemineras, än 
de är när de första semineras. 

Mr Stimulus efterliknar galtens stimule-
ring av suggan. I ställningen bakom suggan 
hänger man spermapåsen.

Döda suggor lätt att rulla 
genom stallet ut till dörren
Tungt, trångt och långt, kan det vara 
om en sugga, eller galt, dör på fel ställe 
i stallet och den ska dras ut till stalldör-
ren. Det har konstruerats flera vagnar 
för transport av döda suggor, men vid 
Agromek fick företaget Brocken be-
röm för sin konstruktion. Aktiva 3000 
kallas modellen och den är smidig i 
trånga utrymmen. 

suggvagn
Vagnen på fyra hjul har en korg som suggan 
ska ligga på rygg i under transporten. I vag-
nens framända finns ett handdrivet spel som 
man drar upp suggan med i korgen och för 
att det ska gå lättare finns i botten på kor-
gen plastrullar som minskar friktionen och 
gör det lätt att få upp suggan i korgen. De 
främre rullarna går helt ned till golvet. Spe-
let sitter i en hög båge, eller torn. 
En stor sugga kräver normalt en ganska stor 
och lång vagn, men på Aktiva 3000 spelas 

suggan delvis upp i tornet och därför behö-
ver transportkorgen inte vara så stor. Det-
ta underlättar i hög grad framkomligheten 
i trånga gångar under den fortsatta trans-
porten ut ur stallet. 

Varför slita och dra i suggan i 
onödan?
Vagnen har bra och kullagrade gummihjul 
med luft i. Även om man ska transportera 
ut en sugga på bortåt 300 kilo, så erfordras 
endast ett tryck på vagnen på ca åtta kilo 
för att få den att röra sig. 
Idag har många grisskötare inte riktigt den 
muskelkraft som gårdagens grisagubbar 
hade. Men med en sådan här vagn kan nog 
de flesta unga tjejer få ut en avliden sugga 
ur stallet. Och varför slita och dra i onödan, 
när det går lättare på hjul!?
Vagnen är 60 cm bred och höjden på tor-
net kan fås upp till 198 cm högt. Hjulen har 
bromsar. Repet till spelet har en brottsstyr-
ka på 2 300 kg.

Lars-Gunnar Lannhard
Suggan kan spelas upp på vagnen i kor-
gen. Vagnen tar sig fram i ganska trånga ut-
rymmen.
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