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Förbättrat immunförsvar
minskar risken för PMWS
Om smågrisarnas immunförsvar 
stärks, minskar riskerna för PMWS. 
Kurt-Holger Eriksson, Gårdsservice 
Syd, har fått positiva rapporter från 
en del kunder med PMWS-problem, 
om att preparatet SA 010 till smågrisar 
minskat risken för utbrott av PMWS. 
Tack vare att suggorna kunnat ge mer 
di, har smågrisarnas immunförsvar 
stärkts och frekvensen PMWS mins-
kat. 

PMWS
-Även nyavvanda smågrisar och nyinsat-
ta slaktgrisar kan under de första veckorna 
drabbas av PMWS. I dessa stadier rekom-
menderar jag SM 140. Även i de besättning-
ar som använder SM 140 de första veckor-
na, har man fått mycket positiva resultat, sä-
ger Kurt-Holger. Friskare grisar med bätt-
re tillväxt.
Antalet besättningar som drabbas av PMWS 
i Sverige ökar. Därmed ökar kostnaderna 

Gårdsservice Syd
övertar Terra Nova
Terra Nova har köpts upp av Gårdsser-
vice Syd i Hörby, som vill in på grissi-
dan. F n finns huvudsakligaste kunderna 
inom mjölkproduktionen. Genom Terra 
Novas produkter kommer man i kontakt 
med både smågrisproducenter och slakts-
vinsproducenter.

i produktionsledet och intäkterna minskar. 
Sjukdomsutbrottet bland grisarna sker någ-
ra veckor efter avvänjningen.
Även om suggbesättningen är ”fri” från 
PMWS (troligen finns PCV-2 i besättning-
en) kan de blivande slaktgrisarna ändå drab-
bas när de kommer till slaktgrisavdelningen, 
antingen de föds upp på födelseplatsen el-
ler säljs till någon slaktgrisproducent. Enligt 
forskningen är det bl a viruset PCV-2 som 

ingår i sjukdomen. Men det ingår även an-
nat, som ännu är okänt.
SA 010 innehåller en speciell äppelvinäger. 
Tydligen innehåller preparatet mer E-vitamin 
som kan förhindra utbrott av PMWS. Djur-
hälsovårdens veterinär i ett område har re-
kommenderat preparatet till flera andra pro-
ducenter i drabbade områden. Dessa produ-
center har upplevt en positiv effekt på både 
suggan och smågrisarna. I och med ökad di-
produktion, har smågrisarna kunnat hållas 
friska och tillväxten har ökat.
-Användarna har upplevt att preparaten 
fungerar positivt. Medicinkostnaderna har 
minskat, liksom arbetsinsatserna. Oftast läggs 
arbetet med sjukdomsåtgärderna ovanpå alla 
de andra arbetena. Det är ju roligare job-
ba med friska grisar, säger Kurt-Holger Er-
iksson. 

Nils Andersson
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Ramstas robot tvättar
franska kaninstallarfranska kaninstallar
Mer än 170 tvättrobotar har nu sålts 
och Ramsta Robotics, monter D04:40 
vid Elmia, har återförsäljare i 10 län-
der. De senaste är Kanada och Norge. 
I Norge heter återförsäljaren Fjøssys-
temer. I Finland är det Atrias dotterbo-
lag Ro-Main som säljer.

tvättrobot
-Den nyligen avslutade lantbruksmässan 
i Space blev intressant för Ramsta Robo-
tics, säger Jan Sandberg. Franska uppföda-
re av kaniner vill köpa maskinen för tvätt-
ning av kaninstallar. Svenska grisuppfödare 
kan kanske knappast tänka sig tvättrobotar 
som tvättar kaninburar, men i Frankrike är 
kaninuppfödning storindustri och rena ka-
ninburar är lika viktigt som rena grisbox-
ar. 15 heta förfrågningar från kaninuppfö-
dare har den franske agenten att bearbeta 
i höst, förutom alla förfrågningar från gris-
uppfödare.
-Space var en väldigt bra mässa i år, till-
lägger Jan. Den bästa man haft. Då är Spa-
ce ändå vanligtvis en bra mässa, den bästa 
i Frankrike. 
-Vi har även fått igång de tyska och dans-
ka marknaderna, där det finns många pre-
sumtiva köpare, säger han. I Danmark har 

vi även en stimulerande konkurrens från ett 
annat märke, som dock inte är till något stör-
re besvär p g a att robotarna har ganska oli-
ka arbetssätt. 
Jan berättar även att fler märken av tvättro-
botar håller på att etablera sig. Ett franskt, 
Dussau, som utvecklats från att från början 
anpassats till ankleveruppfödarnas stallar, 
nu satsar på kaninstallarna och tänker i näs-
ta steg ta sig an svinstallarna. 
-Marknaden för tvättrobotar växer således 
och därmed uppträder flera konkurrenter. 
Men vi ligger långt framme, säger Jan. Det 
brukar inte bli full fart på efterfrågan, för-
rän det är flera som slåss om kunderna. Det 
är tungt för ett enda företag att dra utveck-
lingen framåt.
Vi läste nyligen om att Hans Bergengren 
(tillsammans med Sten Dennow) köpt in sig 
i Ugglarps Slakteri. Hans är huvudägare i 
Ramsta Robotics med 55 %. De övriga 45 
% akterna ägs av 12 andra aktieägare, varav 
Jan Sandberg och Bjarne Graff, som startade 
Ramsta Robotics, är två. Andra namnkun-
niga inom svinsektorn är t ex Georg Ber-
gengren, Böketofta, (kusin till Hans) Chris-
ter Johansson, Skälby, Enköping (Skälby-
automaten) och William Nordén, Lönhults 
gård, Höganäs. 

Laars-Gunnar Lannhard

1 miljon engelska
slaktgrisar från slaktgrisar från 
svensk hampshire
Antalet producerade slaktsvin i Eng-
land, som har svensk hampshire som 
far, har nu överstigit 1 miljon. Hittills 
har 200 levande galtar levererats till 
samarbetspartnern JSR Genetics och 
man får nya galtar varannan månad. 
Leveranserna började 2004.

genetik
-Det som framför allt ökar försäljningen är de 
svenska djurens goda hälsoläge, säger Johan 
Andersson, Swedish Meats och QG, monter  
A04:44 vid Elmia. Han har just varit i Eng-
land tillsammans med Erika Bengtsson, för 
ett uppföljningsbesök. 
-Framför allt två företag köper svensk hamp-
shire, ett använder hampshire i sitt koncept. 
Det är vanligt att använda hampshire i kom-
bination med utegrisuppfödning.
-England har stora problem med PMWS, men 
köparna av hampshire menar att den svenska 
hampshiren har större motståndskraft mod 
PMWS än de engelska grisstammarna. 
-PRRS är också ett gissel och de engelska 
kollegerna underströk att vi i Sverige mås-
te göra allt för att förhindra att sjukdomen 
kommer in i landet. /LG

Maria Kihlstedt har startat 
eget rådgivningsföretag

Maria Kihlstedt har startat eget företag för 
grisrådgivning. Hon har slutat vid Avelspoo-
len och tar med sig sina gamla kunder till 
det nya företaget. Men hon ska även jobba 
med andra kunder som är intresserade av 
en fristående rådgivning. Taxan blir samma 
som tillämpats inom Avelspoolen.
Maria började med rådgivning 1990, först i 
Farmek Linköping, sedan Optima, och där-
efter Avelspoolen.
-Jag är mogen nu för att starta eget, säger 
hon som motivering. Jag tar även andra upp-
drag inom branschen.
Maria delar kontor i Eslöv med Agellus Mil-
jökonsulter. /LG


