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63 38 25 55 - 61 22 60 40

Vask og desinfektion er et must
På Ledstedlund på Fyn
er der ganske faste
rutiner omkring vask
og desinfektion, og de
fraviges ikke. Ejeren
Torben Povlsen anser
det for en nødvendig
forsikring.

hans opfattelse irrelevant at
tale om en eksakt enhedspris
for produkterne.

Faste rutiner

AF ANNE WOLFENBERG
Torben Povlsen, Frørup
på Fyn oplyser, at man
på hans ejendom Ledstedlund
har helt faste rutiner omkring
rengøring og desinfektion.
- Før vi sanerede besætningen i 2005, havde vi mange
problemer, og kunne ikke få
antal fravænnede op over 25
grise pr. årsso, lige meget,
hvad vi gjorde, fortæller Torben Povlsen.

Svineproducent Torben Povlsen, Frørup, oplyser, at man på hans
ejendom har faste rutiner omkring rengøring og desinfektion, og
at det for ham er alfa og omega, at de bliver fulgt. (Fotos: Anne
Wolfenberg)
- Efter saneringen har vi dog
ligget meget stabilt på omkring 29,5-30,5 fravænnede
grise pr. årsso, siger han.

Effekt DK sæbe
og desinfektion
Desinfektionsmidlet
n Effekt DK Desinfektionsmiddel er et oxide-

n

rende desinfektionsmiddel med dokumenteret effekt overfor bakterier, sporer, svampe
og vira. Dermed kan ét produkt bruges
overfor stort set alle opgaver.
Midlet indeholder korrosionsinhibitor, som
gør produktet velegnet til desinfektion af
redskaber, udstyr, inventar samt transportvogne.

Sæbe/affedter
n Effekt DK Koncentreret Affedter er et spe-

n

cialudviklet biologisk nedbrydeligt affedtningsmiddel, som er udviklet til opgaver der
hurtigt kræver fjernelse af fedt, olie, voks,
kul, tjære, harpiks, tryksværte, farvestoffer,
gødning og andet hårdnakket snavs uden
manuel bearbejdning. Den efterlader total
afrenset overflade.
Midlet er specielt velegnet til landbrug,
fordi der ofte efterlades en biofilm på inventar, efter endt rengøring. Biofilmen er en
hinde som holder på mange organismer. Med
iblødsætning med sæben, opnås optimal
rengøring inden desinfektion.
Kilde: destek.dk

Sanering og rengøring
Efter saneringen i 2005 har besætningen fået Mycoplasma,
men dog ikke i en grad, som
man mærker noget til, og alle
»rene« polte vaccineres mod
mycoplasma ved ankomst.
Torben Povlsen giver dog
vaske- og desinfektionsprogrammet fra Destek en stor del
af æren for, at det går så godt,
som det gør, i besætningen.
Efter saneringen oplevede
man nemlig gevaldigt løft i effektiviteten i soholdet, hvilket
blandt andet gav sig udslag i,
at man vandt FynVets konkurrence i 2006 for flest fravænnede grise pr. kuld (grøn trøje),
og igen i 2008 den prikkede
trøje for den besætning med
størst fremgang i indeks udregnet på baggrund af antal
fravænnede grise pr. kuld,
dødeligheden i farestalden og
klimastalden, samt andelen af
søer med skuldersår.
Prisen for produkterne ligner meget prisen for tilsvarende produkter, oplyser Torben
Povlsen.
- Det er ikke literprisen for
det enkelte produkt, men
omkostningen til at behandle
med, der er afgørende, siger
han og fremhæver, at Destek
har ydet en super professionel rådgivning, og gør det efter

Netop inden saneringen i 2005
fik Torben Povlsen en henvendelse fra Robert Falkenstrøm
fra firmaet Destek, der gik hele
besætningen minutiøst igennem, og der blev lagt en plan
for, hvordan der skulle vaskes
og desinficeres.
- Og det viger vi ikke fra, fastslår Torben Povlsen.
- Først sætter vi i blød, så vasker vi ned, sæber ind, og vasker ned igen. Efter at stalden
er godt tørret ud, så tågedesinficerer vi i slagtesvinestaldene, men som regel ikke hos
søerne. Til allersidst kalkes der
i alle staldafsnit.
- Stalden skal være helt tom,
førend der kan tågedesinficeres, og man skal have maske
på. Derfor bliver der som
regel kun tågedesinficeret i
farestalden, når jeg selv har
mulighed for at gøre det efter
normal arbejdstid, tilføjer Torben Povlsen.

En daglig hjælper
Til vask og desinfektion af
staldene bruges henholdsvis
Effekt DK Sæbe og Effekt DK
Desinfektionsmiddel fra firmaet Destek.
Til daglig brug har man på
Ledstedlund endvidere fået en
god hjælper i form af FarmDry
Xtra - også fra Destek.
- Tidligere havde vi besvær
med at finde noget, som både
desinficerede og tørrede ud
på én gang, men det har vi nu
i form af FarmDry, fortæller
Torben Povlsen, som oplyser,
at det bliver brugt dagligt i de
fleste staldafsnit.
Det bruges i farestalden i
smågrisehulerne sammen
med træmel, det drysses bag
problemsøer i drægtighedsstalden, og det bruges til at
udtørre stierne med i polte-

n

n

de medicineres mod Leptospirose og vaccineres mod Mycoplasma.
Slagtesvin fedes op på to andre sites ejet
af henholdsvis Torben Povlsens far Mogens
Povlsen og PH Produktion, som Torben Povlsen ejer halvdelen af.

Vaske- og
desinfektionsprogram
Mellem hold
n Iblødsætning samme dag,

som staldafsnittet tømmes.

n Dagen efter nedvaskning,

indsæbning og nedvaskning igen.

n Tørring.
n Tågedesinfektion

(smågrise- og slagtesvinestalde).

n Kalkning.

Dagligt
n Strøning med FarmDry hos polte, i farestald
og hos alle problemdyr.

karantænestalden, oplyser
svineproducenten.

Færre problemer
med Leptospirose
I en længere periode har man
haft problemer med Leptospirose hos 1.lægssøerne, hvilket
viste sig i form at blot 12-13
fødte grise pr. kuld, hvilket
førte til et gennemsnit på
omkring 14,6-14,7 fødte grise
pr. kuld.
På grundlag af mistanke om,
at Leptospirosen huserede i

poltekarantænestalden, har
man siden medicineret poltene over fem dage ved ankomst
til karantænestalden, og tørre
stierne ud med FarmDry mellem hvert hold, og siden er det
gennemsnitlige antal fødte grise pr. kuld blevet hævet til 15,3.
- Stalden er kontinuerlig,
så derfor kan vi ikke vaske,
men det er også meget bedre
at tørre ud, er Torben Povlsen
overbevist om.
aw@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 55

Maskinskovning, rådgivning og køb af træ
Køb og salg af træ:
Langtømmer
Korttømmer
Emballagetræ
Kassetræ
Brænde også af løvtræ
Cellolusetræ
Maskinskovning:
Udkørsel:
Kvasrydning:
Oprilning til plantning:
Rod- og grenknusning el.
Knusning af juletræer:
Knusning af rabatter:
Plantning:
Sprøjtning:
Flishugger:
Fældebunkelægning:
Reparation af vej:
Stenknusning

FarmDry
n FarmDry er en specialblanding baseret på

n

n 620 søer.
n Omkring 29,5-30,5 grise pr. årsso.
n Årlig produktion af 18.000 30-kilos grise.
n Indkøb af polte via en karantænestald, hvor

Special effekter:
Flagstænger
Pæle og rafter
Lærk og douglas
Troldhede træ

Entreprenørarbejde tilbydes:

Fakta om
den daglige hjælper
forskellige lerarter, silikater og mineraler,
suppleret med forskellige desinficerende
aktivstoffer med stor effekt overfor skadevoldende organismer.
Midlet har en sugeevne på mere end 700
procent sin egen vægt, hvilket gør, at
nærmiljøet kan holdes tørt over længere
perioder. En sidegevinst er forringede livsbetingelser for eventuelle coccidier.
Midlet skulle kunne bruges til miljøforbedring for alle dyrehold uden frygt for svidninger, ætsninger eller irritationer på hænder,
klove, yver, tynd hud m.m.
Kilde: destek.dk

Fakta om Ledstedlund

Driftsleder af sostalden på Ledstedlund, Helge Jervelund, ville nødig undvære FarmDry. Før havde vi ikke rigtigt noget, der kunne
tørre stibunden tilstrækkeligt ud, men det har vi nu, oplyser den
tilfredse medarbejder.

13 stk. Timberjack og Silvatec
13 stk. Timberjack og Silvatec
Gummiged med kvasgrab
Gummiged med opriller
Ahwi uzn700 med 400 hk traktor
Kranmonteret 120 cm knuser
Maskinelt eller manuelt
Tågesprøjtning
Selvkørende
Timberjack 870
Gravemaskine

SÆLGES: Brænde og alle slags planter
Skoventreprenør Peter Laursen 8687 5126 / 2323 1098 / 4058 3826
Mads 4084 1764 . Fax. 8687 5170
Vedskovvej 6, 8883 Gjern
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