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PRO FE S S I ON E L L  I N OMG Å RDSU T RU S T N I NG
Med nytt namn på visitkortet är de ”gamla kändisarna” nu 
klara att arbeta för alla svenska grisproducenter med rådgiv-
ning och försäljning av kvalitetsprodukter.
Kontakta vårt nya kontor i Söderköping så får du informa-
tion om våra produkter, service och närmaste försäljnings-
kontor.
Vi har nu många nyheter inom de flesta produktgrupper.

• INREDNING
• BLÖTUTFODRING
• TORRUTFODRING
• VENTIL ATION
• UTGÖDSLING
• SPALT
• FODERBEREDNING & SILO
• VÄRMEPUMP
• KOMPLETTA ANLÄGGNINGAR

VARFÖR TORVSTRÖ?
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

• SVENSKTGr
is

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

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
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!

Skogaby Stallmiljö

Kyla i golvet hos suggorna 
ökar vikten på smågrisarna

I de blåmarkerade rören stoppas slangen 
med kalla vattnet, i de rödmarkerade slang-
arna för varmt vatten.

Där inte golvet ska värmas är värmerören 
isolerade.

Holländska undersökningar visar att 
om suggornas liggplats hålls vid 16 
– 18 grader, när temperaturen annars 
är högre under sommaren, så växer 
smågrisarna snabbare och blir stora på 
kortare tid. Det beror på att suggorna 
äter mer när temperaturen hålls nere 
på rimlig nivå och då producerar de 
mer mjölk. Graakjear introducerar 
därför prefabricerade betongelement 
med både golvvärme till smågrisarna 
och golvkylning till suggorna.

golvkyla
Betongelementen har fyra rör för kylning 
av suggorna och två för värmning av små-
grisarna. Kylrören går rakt igenom alla be-
tongelement under suggornas liggplats, med-
an rören för värmning av smågrisarnas ut-
rymme har isolering där inte uppvärmning 
bör ske, medan rören är oisolerade just där 
smågrisarna ska ligga.
De rör som ligger i betongelementen redan 
vid leverans, ska användas för att trä in slang 
för värme resp kyla när stallet är monterat 
och vvs-systemet monteras. Detta gör att 
slangen kan bytas ut om någon av misstag 
borrar sig igenom betongen och kommer i 
kontakt med slangen med vatten i .

Lättare hålla suggorna vid hull
Varmvattnet kan värmas på valfritt sätt och 
kallvattnet kan också tas från valfri plats. Om 
du vill ha ett slutet system, kan du utnyttja 
en värmepump, där det vatten som värms 
upp från suggornas båsplats kan värmas yt-
terligare och pumpas in i rören till smågri-
sarnas deßl av grisningsboxen.
Graakjaers nya system testas nu i några stal-

lar i Danmark och resultaten blir klara om 
knappt ett år. Men Danske Slagteriers för-
söksfolk har redan uttalat sig positivt om 
systemet.
Största vinsten med rätt temperatur till sug-
gorna är att smågrisarna får mer di och blir 
större, men när suggorna äter mer magrar 
de inte lika mycket och därför blir de lätta-
re dräktiga och kommer lättare igång med 
nästa dräktighet. 

Platsgjutning av golv minne blott
Carl-Ulrich Nørgaard, Graakjaer, berätta-
de vid EuroTier att det är en tidsfråga innan 
samtliga betonggolv i Graakjaers nybyggda 
stallar är prefabricerade. Man vill helt bort 
från platsgjutningen. Kvaliteten blir jämna-
re, byggandet går snabbare och bygget kan 
ske även i regn och kyla utan att kvaliteten 
försämras. Var man än bygger, blir stallet 
precis som det ska vara.
-Vi har nu byggt 2 000 stallar i Danmark, 250 

i Tyskland och även många i Norge, Sveri-
ge, Ryssland och övriga östra Europa. Ele-
menten fraktas dock inte från Danmark, 
utan gjuts i resp land under överinseende 
av Graakjær.
Primärt är det under den varma årstiden som 
kylningen av suggornas liggplats kyls. Men 
det är inget som säger att man inte kan regle-
ra temperaturen på suggornas liggplats även 
under andra delar av året. Det kan komma 
nya rön, nu när systemet prövas praktiskt.
Liknande betongelement används i smågris-
avdelningarna , där man lägger fyra paral-
lella rör i betongelementen.

När spalten 
är för hal
Om du tycker att spalten är för hal, kan du 
tillfälligt eller permanent lägga sandade små 
rutor 10 x 10 cm ovanpå befintlig MIK-spalt. 
Rutorna bygger 7 m m.
Priset är 1,90 euro per platta. Där det är till-
låtet att ha spalt under hela suggan, rekom-
menderar man 10 plattor per box.
De sandade plattorna används även för att 
suggornas klövar ska slitas.
Plattorna trycks fast i spalten med clips och 
lossas genom att bryta med t ex en skruv-
mejsel.
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