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Desinfektion hjalp på skuldersår
SKULDERSÅR:  
Hos svineproducent 
Henrik H. Larsen havde 
næsten en tredjedel 
af alle søer problemer 
med skuldersår. Nu har 
ingen søer skuldersår. 
Årsag: huldstyring og 
et desinfektionspulver. 

AF ANNE KJÆRSGAARD

Henrik H. Larsen købte 
ejendommen »Dam-

men« i Øster Mellerup ved 
Brønderslev for tre år siden. I 
besætningen var der alvorlige 
problemer med skuldersår, for 
næsten en tredjedel havde 
haft eller havde sår i kategori 
et og nogle i kategori to.

- 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 svinepro-
ducent var der ikke råd til at 
skifte hele besætningen ud, så 
der måtte gøres noget.

Henrik H. Larsen fik den ide 
at smide lidt ekstra desinfek-
tionspulver 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 al-

lerede fra faring til faring, 
for da søerne kom tilbage i 
farestalden og lå på pulveret, 
skete der ingenting, og nu kan 
jeg styre det på de søer, der 
har haft, fortæller Henrik H. 
Larsen.

- Som en sideeffekt renser 
og holder pulveret eventuelle 
sår rene, tilføjer producenten, 
der selvfølgelig også bruger 
pulveret, som det oprinde-
ligt var meningen, når fare-, 
klima- og slagtesvinestalden 
desinficeres. 

Dagligt vedligehold
Inden soen kommer ind i stien 
lægger Henrik H. Larsen 50 
gram i hver side under soens 
skuldre, og til dagligt vedlige-
hold lægges 25 gram ved mor-
genfodringen, 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 umage 
for at få placeret pulveret rig-
tigt, men det tager kun omkring 

fem minutter at strø det ud i 65 
farestier, fortæller han.

Smågrisene nyder også godt 
af pulveret, og sammen med 
halmstrøelse har det reduceret 
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, mindes 
Henrik H. Larsen.

- Man stemples jo som dyre-
mishandler, hvilket er helt hen 
i vejret, for en dyremishand-
ler er jo én, der piner dyr med 
vilje, siger han.

Økonomisk set kan skuldersår 
også være en bekostelig 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.

Indsatsområder
Henrik H. Larsen tilskriver 
pulveret en væsentlig rolle i 
reduktionen 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 besætningens dyr-
læge, Jørgen Borup, Nordvet 
Svinerådgivning ApS i Øster-
vrå, enig i. 

- Jeg mener, at mindst 80 
procent af resultatet kommer 

af, at Henrik H. Larsen har 
været rigtig god til at huld-
styre både i fare- og drægtig-
hedsstalden. Han har gjort et 
kæmpe stykke arbejde med 
fodringen, siger Jørgen Borup, 
der oplyser, at besætningen 

ikke var i optimal forfatning, 
da Henrik Larsen overtog den 
for tre år siden. 

Siden Henrik H. Larsen over-
tog besætningen, er en del af 
de svage søer også skiftet ud 
med nye avlsdyr.

FORBRUG: Inden soen kommer 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. (Foto: Anne Kjærsgaard)

DESINFEKTIONSPULVER: Producent Henrik H. Larsen har reduce-
ret antallet af skuldersår i sin besætning fra 30 procent til 0, 
blandt andet ved at lægge desinfektionspulveret FarmDry un-
der søerne. Her er han fotograferet i stalden med sin søn Nick-
las Larsen. (Foto: Anne Kjærsgaard)

FARmDRy 
Indhold og aktive stoffer
Desinfektionspulveret Farmdry er baseret på 
forskellige lerarter, silikater og mineraler, der er 
suppleret med forskellige desinficerende aktivstof-
fer med effekt over for skadevoldende organismer. 

Farmdry suger over 400 procent af sin egen 
vægt. Pulveret doseres med 25 til 40 gram pr. 
kvadratmeter en til to gange om ugen. Under sær-
ligt fugtige forhold eller ved sygdomsudbrud kan 
midlet benyttes dagligt. 

Kilde: Producentens hjemmeside, www.destek.dk


