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10 dagar
före i mål!

Samarbete för framgång

Svenska Avelspoolen AB, Vasagatan 29, 541 31 Skövde

tel 0500-48 30 65, fax 0500-48 33 70

Nu börjar resultaten synas rejält!  Grisar med Nor-
svins (och vårt) avelsmaterial når samma vikt som 
danska grisar hela 10 dagar snabbare*, vilket i 
praktiken innebär att du får en starkare och livs-
kraftigare gris vid avvänjning.  
     
*enligt siffror från den danska effektivitetskontrollen 2004

Större smågrisar
=

starkare smågrisar!

Återförsäljare i
hela landet

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

En frisk fläkt från Dalby

STALLSPECIALISTEN
MYRBY SLAKTSVINSBOXAR

SÄTRABOXEN med långtråg

30 års boxutveckling!
Sätraboxen består av 35 mm betongskrivor, 600 mm 

höga + röröverdel. Totalhöjd 1 050 mm.
Tack vare den mycket kraftiga betongskivan erfordras 
endast att en stolpe per box fästs vid golvet. Stolpen 

har massiv nederdel, alt 10 mm skruvplatta.
I boxen ingår fem 1” frontrör, gödselgångsgrindar med 

massiv nederdel och snabblås.
Den kraftiga betongskivan sträcker sig fram mellan 

fodertrågen, vilket gör boxen mycket hygienisk.
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@-GRIS
med grispriserna varje fredag

Plåster för humana liggsår 
fungerar inte till grisar

Plåster på såren 
på suggornas bogar
Plåster på såren. Det gäller även sug-
gorna numera, när de riskerar att få 
fula sår på bogarna när de ligger och 
diar smågrisarna. För en del uppföda-
re är bogsår ett problem och får man 
som i Danmark höga böter om suggor 
med bogsår levereras till slakt, då kan 
plåster vara räddningen. Tidigare har 
introducerats västar och andra bog-
skydd för suggor. 

sårbehandling
WiFix fick tre stjärnor som eruopanyhet vid 
Agromek för sitt vattentäta plåster. Det är 
onekligen enkelt att använda och varför ing-

en kommit på idén tidigare är nog största frå-
gan. Men det enkla är ju det geniala. 
Plåstret är tillverkat av ett vattentätt mate-
rial som ändå andas åt båda hållen och har 
en steril kompress. Kompressen fäster inte 
i såret under läkningen. 
Ytan som plåstret fästs vid ska helst rakas 
och det finns ett redskap med i förpackning-
en för ändamålet. Det kan användas flera 
gånger och enkelt göras rent i saltlösning 
eller bara rent vatten. Innan plåstret fästs 
vid bogbladet, för man på en gel på plåst-
rets kompress. Det är ett Aloe Vera-gel med 
koncentrationen 97,5 %. 
Förpackningen med WiFix innehåller 40 plås-
ter, 10 skrapverktyg som vardera kan använ-
das till fyra sårrengöringar från borst, samt 
flaskan med högkoncentrerat Aloe Vera gel. 
Plåstren är 10 x 15 cm stora, men kan delas 
upp med en sax som också medföljer. 

Det ligger nära till hands att kolla på 
apoteket eller i sjukvårdsaffären om 
det finns plåster som går att använda 
lika bra som det plåster som utveck-
lats speciellt för suggornas bogsår. 
Landsudvalget for svin har prövat bl 
a humana plåster, men fann att de inte 
alls passar för grisar. Samtidigt testades 
några andra metoder, änglahud, fly-
tande spray och hydrocolloid-förband. 
Försöket beskrivs i Erfaring nr 0601.

sårbehandling
Humana produkter mot t ex liggsår hade 
största svagheten att vidhäftningen vid sug-
gornas hud var för dålig, så att plasten föll 
bort tidigt. Generellt är det svårt att få sår-
plast att sitta fast på en sugga. Att raka bort 
borsten före applicering av plåstren är nöd-
vändigt. 

Änglahud passar inte suggor
Änglahud klarade påfrestningarna från sug-
gornas rörelser dåligt. Hos 11 suggor satt 
plasten kvar endast hos en upp till tre da-
gar. Flytande spray hade låg hållbarhet, även 
om man sprayade både en och två gånger 
per dag. Frekvensen infektioner och bölder 
blev hög, eftersom det var svårt att se om 
plasten fanns kvar eller ej vid omsprayning. 
Det blev bakterier under sprayen. Förband 
med hydrocolloid hade låg hållbarhet och 
materialet var inte elastiskt. 

Kan liknas vid liggsår
Bogsår hos suggor kan liknas vid liggsår hos 

människor. Viktigaste orsaken till sår är att 
bogbladet utsätts för tryck en längre tid, t 
ex under grisning och digivning. Blodkärlen 
i huden pressas samman och orsakar väv-
nadsdöd och därefter sår. Ofta läker såren 
av under dräktighetsperioden. 
I första hand ska bogsår förhindras uppstå, 
men det kommer alltid att vara behov av 
behandling. Snabb läkning av såren mins-
kar riskerna för blodförgiftning och bölder, 
det är god djurvälfärd och hållbarheten hos 
suggorna ökar. 
Hos människor med liggsår vet man att tryck-
avlastning och fuktig sårbehandling med spe-
ciella plaster är bästa behandlingen. 

Specialutvecklade sårplasten bäst
Den sårplast som var speciellt utvecklad för 
behandling av suggor var klart bäst i testet. 
Den hade större hållbarhet, var mer slitstark 
och hade bättre klister. Bästa plasten testa-
des på 13 suggor. Den hade en hållbarhet 
på mellan 3 och 14 dagar. 
Ett problem, särskilt under sommarmåna-
derna, var att det relativt ofta utvecklades 
sårinfektioner under plasten. Detta oavsett 
om lokalbehandling med antibiotika använ-
des, eller infektionsdämpande oblater blev 
lagda under plasten. Oblaterna sänker pH 
och minskade infektionerna, men inte full-
ständigt. 
En specialutvecklad sårplast från Anicare 
hade bästa funktionen, men funktionen va-
rierade från sugga till sugga. En del suggor 
vill skrubba sig mot inredningen och lossa-
de plasten det minsta i en kant, så fick små-
grisarna alla tiders leksak och gav inte upp 
förrän plasten var avlägsnad från såret. 
Hållbarheten hos plasten från Anicare be-
dömdes dock acceptabel och företaget fort-
sätter utvecklingsarbetet.

WiFix fick tre stjärnor som eruopanyhet 
vid Agromek för sitt vattentäta plåster.
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Nu kan du styra din blötutfodring trådlöst 
med en modern mobil eller PDA.

Serva och kör 
din utfodring  
via mobilen
Var du än befinner dig, förutsatt att du har 
täckning för mobiltelefonen, kan du kon-
trollera, styra och serva din utfodringsan-
läggning, om du har Big Dutchmans Visu-
al Farm Mobil. Fjärranvändningen kan ske 
på tre sätt, det ena är via mobilen, det an-
dra via internet och det tredje via trådlöst 
nätverk. 
Med mobilen kommer du i kontakt med ut-
fodringsdatorn via ett industrimodem som är 
kopplat till processdatorn, som t ex kan vara 
en MC99NT. Det andra är att utfodringen är 
kopplad till en pc, som alltid är uppkopplad 
till bredband. Då kan du med mobilen gå in 
på internet och därifrån komma i kontakt 
med din utfodringsanläggning. Den skärm-
bild du är van vid att se på utfodringsdatorn, 
kan du se på en modern mobil. 
Med en PDA kan du styra foderdatorn inom 
det område ett trådlöst nätverk täcker. Du 
kan t ex gå runt i stallet och vid boxarna, 
när du tittar på grisarna, ställa om foderda-
torn i realtid. 
Vid Agromek visade Big Dutchman process-
programmet P620 Hydromix, som integre-
rar stalldatorns program med den trådlösa 
världen i och utanför stallet. 


