
�Mandag den 11. februar 2008

Det er vigtigt, at søerne er i ordentligt 
huld, når de kommer i farestien.

Dyrlæge Jørgen Borup, Øster Vrå
tema



Det meget fintmalede desinfektions-
pulver lægger sig som en hinde over 
alle revner og sprækker i betonen, som 
bliver blød og glat.




Staldrengøring og desinfektion

	Salg, service og reparation!
Specielle behov for udstyr (eks. Lanser) produceres på 
eget værksted til konkurrencestærke priser.

NYHED

NYHED

Mobile koldvandsrensere Vejl. Pris Vores pris

Poseidon 8-75.  15.999,-
200 Bar, 1390L/Time.
15M HT slange.
Poseidon 8-82.  16.999,-
170 Bar, 1630 L/T.
15 M HT Slange.
Poseidon 8-111. 24.640,- 17.500,-
180 Bar. 2100 L/Time.
15 M HT Slange. Kræver 25 A.
Poseidon 8-125. 26.780,- 17.400,-
160 Bar/2500 L/Time.
15 M HT Slange. Kræver 25 A

SPECIALTILBUD på 8-125.
Inkl. 20 m slangerulle m/ slange og 20.995,-
10 cm spulerør. Værdi 3.725,- kr. 

HEAVY DUTY  C 3 PUMPE
Poseidon 7-66. 22.660,- 15.999,-
190 Bar. - 1280 L/Time.
10 M HT slange, XTREME slidstærk.
Poseidon 5-54 XT. 12.760,- 9.999,-
200 Bar. 1030 L/T.
15M Slangerulle.
(ikke afbildet)
Rotor +Tornado inkl.
Mobile Hedtvandsrensere
Neptune 4-49 X. 28.600,- 16.999,-
180 Bar. 950 L/Time.
15 M slangerulle.
Neptune 5-57. 34.400,- 21.500,-
200 Bar 1080 L/Time.
10 M HT slange.
Neptune 7-63. 42.460,- 29.999,-
175 Bar. 1260 L/Time
HEAVY DUTY C3 pumpe. 
10 M HT slange
Nilfisk Alto Feje/sugemaskiner
Floortec 350 B Combi 17.410,- 13.999,-
Støvfri fejning af gulve. Kompakt 
og manøvredygtig på store og små 
arealer, ude som inde.A
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Velnærede søer på silkelagener
 SKULDERSÅR:  Hos svineproducent Henrik H. Larsen havde næsten en tredjedel af alle søer problemer med skuldersår. Nu har ingen søer skuldersår. Årsagen er huldstyring og 
et desinfektionspulver. 

Henrik H. Larsen købte sin 
ejendom i Øster Mellerup ved 
Brønderslev for tre år siden.  
I besætningen var der alvorli-
ge problemer med skuldersår, 
for næsten en tredjedel havde 
haft eller havde sår i kategori 1 
og nogle i kategori 2.

- Hos de der havde haft, var 
det umuligt at holde væk, for 
der var kun skind ovenpå skul-
derbladet, fortæller Henrik H. 
Larsen. Som nyetableret svi-
neproducent var der ikke råd 
til at skifte hele besætningen 
ud, så der måtte gøres noget.

- Besætningen var ikke i 
optimal forfatning, da Hen-
rik Larsen overtog dem, men 
et stort stykke arbejde med 
huldstyring har givet rigtig 
flotte resultater, fortæller be-
sætningens dyrlæge, Jørgen 
Borup, Nordvet ApS i Øster-
vrå. En dag fik Henrik H. 
Larsen den ide at smide lidt 
ekstra desinfektionspulver 
under soen. Det virkede.

Så blødt som et silkelagen
Det meget fintmalede desin-
fektionspulver, FarmDry fra 
firmaet DesTek, lægger sig 
som en hinde over alle revner 
og sprækker i betonen, som 
bliver blød og glat.

- Jeg kunne se forskel allerede 
fra faring til faring, for da søer-
ne kom tilbage i farestalden og 
lå på pulveret, skete der ingen-
ting, og nu kan jeg styre det på 
de søer, der har haft skuldersår, 
fortæller Henrik H. Larsen.

- Som en sideeffekt renser og 
holder pulveret eventuelle sår 
rene, tilføjer producenten, der 
selvfølgelig også bruger pulveret 
som det oprindeligt var menin-
gen, når fare-, klima- og slagte-
svinestalden desinficeres. 

Dagligt vedligehold
Inden soen kommer ind i sti-
en, lægger Henrik H. Larsen 
50 gram i hver side under so-
ens skuldre, og til dagligt ved-
ligehold lægges 25 gram ved 
morgenfodringen, når søerne 
står op. 

Han har erfaret, at den 
mængde er lige tilpas, så pul-
veret ikke kommer med små-
grisene rundt i hele stien.

- Man skal gøre sig lidt uma-
ge, for at få placeret pulveret 
rigtigt, men det tager kun om-
kring fem minutter at strø det 
ud i 65 farestier, fortæller han.

Smågrisene nyder også godt 
af pulveret og sammen med 
halmstrøelse har det reduce-
ret ledproblemer. 

I alt bruger Henrik H. Lar-
sen 1,3 kilo om dagen. 25 kilo 
FarmDry koster 125 kroner. 

Stemples som 
dyremishandler
- Det var frygteligt at have så 

mange skuldersår, fortæller 
Henrik H. Larsen.

- Man stemples jo som dy-
remishandler, hvilket er helt 
hen i vejret, for en dyremis-
handler er jo én, der piner dyr 
med vilje, siger han.

Økonomisk set kan skul-
dersår også være en beko-
stelig affære, da alvorlige sår 
udløser bøder på helt op mod 
10.000 kroner.

- Det er jo altid sådan, at det 
er banditterne, der laver reg-
lerne, og det går ud over os an-
dre, siger svineproducenten.

Forskellige indsatsområder
Henrik H. Larsen tilskriver pul-
veret en væsentlig rolle i reduk-
tionen af skuldersår til nul, men 
medgiver, at der også er andre 
faktorer, der spiller ind.

- Det er vigtigt, at søerne er i 
ordentligt huld, når de kom-
mer i farestien, siger han. 

Det er dyrlæge Jørgen Bo-
rup enig i og understreger, at 
Henrik H. Larsen har gjort et 
kæmpe stykke arbejde med 
fodringen. 

- Jeg mener, at mindst 80 pro-
cent af resultatet kommer af, 
at Henrik H. Larsen har været 
rigtig god til at huldstyre både 
i fare- og drægtighedsstalden, 
siger Jørgen Borup.

Siden han overtog besæt-
ningen, er en del af de svage 
søer også skiftet ud med nye 
avlsdyr.

Besætning på vej op
Det går godt på flere områder 
i besætningen nu, og et de al-
lernyeste resultater er, at der 

er 15,7 levendefødte grise pr. 
kuld. 

Stoltheden er slet skjult over 
særligt to gylte, der lå med 
henholdsvis 20 og 19 leven-
defødte grise. Det er altså ikke 
kun med hensyn til fodring, 
der er optimeret på ejendom-
men. Der laves også gode re-
sultater i løbestalden.

- Det handler om at tage den 
tid, det tager, og vente på soen, 
fortæller Henrik H. Larsen. 

På ejendommen er man 
netop ved at udvide fra 225 
søer til 300 og er derfor ved at 
etablere nye farestier. Årligt 
sælges der 3000 30 kilos små-
grise og 5500 slagtesvin. Der 
drives 143 hektar med raps, 
havre, vårbyg, vinterbyg og 
ærter.

Ejendommens fremtid er 
også sikret, for Henrik H. Lar-
sens søn, Nicklas, er næsten 
sikker på, at han vil overtage 
gården – hvis han altså ikke 
vil være politimand. 

Af Anne Kjærsgaard
DESINFEKTIONSPULVER: Svineproducent Henrik H. Larsen 
har reduceret antallet af skuldersår i sin besætning fra 30 procent 
til 0 ved huldstyring og ved at lægge desinfektionspulveret FarmDry 
under søerne. Her er han fotograferet i stalden med sin søn Nicklas 
Larsen. 

Farmdry 
Indhold og aktive stoffer

Baseret på lerarter, silikater og mineraler, desinficerende 
aktivstoffer. 

Suger over 400 procent af sin egen vægt, holder nærmiljø-
et tørt over længere perioder og forringer livsbetingelserne 
for eksempelvis coccidier. 

Doseres med 25 til 40 gram pr. kvadratmeter en til to gan-
ge om ugen. Kan under særligt fugtige forhold eller ved syg-
domsudbrud benyttes dagligt. 

Svider, ætser eller irriterer ikke hænder, klove, yver, tynd 
hud, kyllingefødder med mere.

  
Kilde: www.destek.dk

FORBRUG: Inden soen kom-
mer ind i stien, lægger Henrik 
H. Larsen 50 gram i hver side 
under soens skuldre, og til 
dagligt vedligehold lægges 25 
gram ved morgenfodringen, 
når søerne står op.Fo
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