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Strøelse kurerede 
problemer i 
farestalden
Med brugen af Farmdry slap driftsleder Jacob Poulsen 
for store problemer med diarré i farestalden

Produktet Farmdry, der udtørrer og desinficerer, har været en kæmpe hjælp for Jacob 
Poulsen i farestalden. Han er i praksis sluppet af med diarréproblemer, som i en pe-
riode truede produktionen.

Farmdry er et granulat, som spredes i grisehulen og udtørrer samt desinficerer.

I farestalden er brugen 
af medicin forsvindende 

lille. Under en procent 
af grisene er nu 

behandlingskrævende.

Farmdry er en specialblanding baseret på forskellige lerarter, silikater og minera-
ler, suppleret med desinficerende aktivstoffer med effekt over for skadevoldende 
organismer. Sugeevnen angives af producenten til at være på mere end 700 procent 
af sin egen vægt. Produktet er et fint granulat med kornstørrelser på 0-0,1 millime-
ter, hvilket letter spredning og giver størst mulig berøring med gulvoverfladen. 
Producenten anbefaler, at man anvender 25-40 gram Farmdry pr. kvadratmeter en 
til to gange om ugen.

Fakta om Farmdry

Af Flemming Nielsen

Jacob Poulsen fik for to år 
siden job som driftleder 
for fare- og klimastalden 
hos landmand Torben Pa-
aske ved Jelling. Den sam-
lede produktionen omfat-
ter 700 årssøer. Grisene 
forlader ejendommen som 
syvkilos grise og kommer 
i klimastald på en anden 
ejendom. Hovedparten 
sælges som 30 kilos grise, 
mens der bliver pr4oduce-
ret 4.000 slagtesvin på ho-
vedgården sammen med 
500 hektar markdrift.

- Efter et halvt år gik 
produktionen i farestal-
den helt skævt. Over 50 
procent af smågrisene 
havde diarré. Det var de-
primerende at se på, for-
tæller Jacob Poulsen.

Da Jacob Poulsen blev 
ansat, havde han set, at 
der stod en række sække 
med Farmdry, der er en 
specialblanding af blandt 
andet lerarter og aktiv-
stoffer. Farmdrys egen-
skab er, at det har en kraf-
tig sugeevne og indeholder 
desinficerende aktivstof-
fer.

- Jeg havde aldrig tidli-
gere stødt på Farmdry, 
men afprøvede det nu i 
farestalden, forklarer Ja-
cob Poulsen.
Næste dag var farestalden 
et helt andet sted at kom-
me.

- Efter blot et døgn var 
problemet faktisk løst. 
Smågrisene havde ikke 

længere diarré, konstate-
rer Jacob Poulsen.

Det var en lettelse at 
komme af med problemet, 
og Farmdry blev nu ind-
lemmet i den daglige ar-
bejdsgang i farestalden.

I farestalden holder Ja-
cob Poulsen på, at det nyt-
ter at foretage en god ren-
gøring og en give tilpas tid 
til udtørring:

- Farestalden bliver na-
turligvis højtryksrenset. 
Derefter bliver der sat 
varme på, og stalden står 
derefter i fire dage for at 
tørre ud, siger Jacob Poul-
sen.

Inden søerne bliver sat 
ind, bliver hulen dækket 
med en passende mængde 
Farmdry.

- Det er meget enkelt at 
strø Farmdry ud. Vi bru-
ger oftest blot en hånd el-
ler en skovl til at strø og 
fordele det i hulen med, 
siger Jacob Poulsen.

Støver 
ganske meget
Oven på Farmdry fordeler 
han også lidt træmel. Efter 
den første uge bliver der 
igen givet Farmdry ind i 
hulen. Jacob Poulsen an-
befaler, at man bruger ma-
ske, da Farmdry støver 
ganske meget ved udbre-
delse. 

- Vi bruger kun Farmdry 
i hulen, og det er det eneste 
bakteriehæmmende mid-
del, vi overhovedet bruger, 
siger Jacob Poulsen.

Sugeevnen er angivet til 

mere end 700 procent fra 
producenten. Det giver en 
meget stor tørhed, men der 
er ingen fare for, at dyrene 
får irritationer, lover pro-
ducenten. 

Under en procent 
får diarré
I farestalden ligger produk-
tionen på knap 30 grise pr. 
årsso, fravænnet. Og med 
en effektiv indsats mod 
diarré er det meget lidt be-
handling, som skal sættes 
ind over for grisene.

- Der vil altid være nog-
le grise, som kommer i 
problemer, og som skal 
behandles, men det er 
bragt ned til et absolut mi-
nimum.

- Farmdry har betydet, 
at vi kan regulere syg-
domsproblemerne på na-
turlig vis. Vi er nu nede på 
under én procent af gri-
sene, som kræver behand-
ling med antibiotika. Vi 
har nu kun cirka to hold 
faringer om måneden, 
som vi er nødt til at be-
handle på, fortæller Jacob 
Poulsen.

Og har han eller kolle-
gaerne mistanke om, at 
der er sygdom undervejs, 
får grisene en ekstra om-
gang Farmdry ind i hu-
len. 

- Næste dag er de som 
regel fine, tørre og rene 
igen, siger Jacob Poulsen.

”... Efter blot et døgn var 
problemet faktisk løst Smågrisene 
havde ikke længere diarré.”

Jacop Poulsen


