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Man skal gøre sig lidt umage, for at få placeret 
pulveret rigtigt, men det tager kun omkring 
fem minutter at strø det ud i 65 farestier

Henrik H. larsenstaldrengøring og desinfektion

Effektiv staldrengøring til effektive landmænd 
Skån dig selv - med udtag lige ved hånden går arbejdet som en leg

Aquila & JB Højtryk A/S er Nordeuropas førende producent af mobile 
og stationære højtryksrenseranlæg og tilbehør til landbruget. Med mere 
end 30 års erfaring i produktudvikling, med udgangspunkt i kunde- og 
myndighedskrav tilbyder Aquila et stærkt 
sortiment i højtryksrensere og tilbehør.

For yderligere information:

Telefon:         64 415 555
E-mail: info@aquila.dk 
Web: www.aquila.dk
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 Nedkøling

 Støvbinding

 Desinficering

KENT
Højtryksrenser

Sjællandsk firma 
bag pulver mod skuldersår
Hos svineproducent 
Henrik H. Larsen 
havde næsten en 
tredjedel af alle søer 
problemer med skul-
dersår. Nu har ingen 
søer skuldersår. År-
sagen er huldstyring 
og et desinfektions-
pulver fra Hvalsø-
firmaet Destek.

Henrik H. Larsen købte 
ejendommen »Dammen« 

i Øster Mellerup ved Brønder-
slev for tre år siden. I besæt-
ningen var der alvorlige pro-
blemer 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 skulderbladet, 
fortæller Henrik H. Larsen.

Som nyetableret svineprodu-

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

- Besætningen var ikke i op-
timal forfatning, da Henrik 
Larsen overtog den, men et 
stort stykke arbejde med huld-
styring har givet rigtig flotte 
resultater, fortæller besætnin-
gens dyrlæge, Jørgen Borup, 
Nordvet ApS i Østervrå.

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 allere-
de fra faring til faring, for da 
søerne kom tilbage i farestal-
den og lå på pulveret, skete 
der ingenting, og nu kan jeg 
styre det på de søer, der har 
haft skuldersår, fortæller Hen-
rik 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 reduceret 
ledproblemer. 

I alt bruger Henrik H. Larsen 
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 dyre-
mishandler, hvilket er helt hen 
i vejret, for en dyremishandler 
er jo én, der piner dyr med 
vilje, siger han.

Økonomisk set kan skul-
dersår 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 
andre, siger svineproducenten.

Forskellige indsatsområder
Henrik H. Larsen tilskriver pul-
veret en væsentlig rolle i re-
duktionen 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 Borup 
enig i og understreger, at Henrik 
H. Larsen har gjort et kæmpe 
stykke arbejde med fodringen. 

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 morgenfodringen, når søerne står 
op. (Foto: Anne Kjærsgaard)

- Jeg mener, at mindst 80 
procent af resultatet kommer 
af, at Henrik H. Larsen har væ-
ret rigtig god til at huldstyre 
både i fare- og drægtigheds-
stalden, siger Jørgen Borup.

Siden han overtog besætnin-
gen, er en del af de svage søer 
også skiftet ud med nye avls-
dyr.

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 levende-

fødte grise. Det er altså ikke 
kun med hensyn til fodring, at 
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 net-
op 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.

Af Anne Kjærsgaard

FAKTA
FArmdry 
Indhold og aktive stoffer

	Baseret	på	lerarter,	silikater	og	mineraler,	desinfice-
rende	aktivstoffer.	
	Suger	over	400	procent	af	sin	egen	vægt,	holder	
nærmiljøet	tørt	over	længere	perioder	og	forringer	
livsbetingelserne	for	eksempelvis	coccidier.	
	Doseres	med	25	til	40	gram	pr.	kvadratmeter	en	til	to	
gange	om	ugen.	Kan	under	særligt	fugtige	forhold	
eller	ved	sygdomsudbrud	benyttes	dagligt.	
	Svider,	ætser	eller	irriterer	ikke	hænder,	klove,	yver,	
tynd	hud,	kyllingefødder	med	mere.		

Kilde: www.destek.dk

Farmdry fra Hval-
sø-firmaet Destek 
er baseret på for-
skellige lerarter, si-
likater og minera-
ler, der er suppleret 
med forskellige 
desinficerende ak-
tivstoffer. 


