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Er næsten kommet
navlebrokken til livs
Carsten og Bodil
Østerby, Møborg ved
Bækmarksbro, har reduceret antallet af grise med navlebrok med
mellem 80 og 90 procent, siden de for knap
et år siden begyndte
at bruge AJ Strømel i
smågrisehulerne.
- Det er pragtfuldt endelig at
have fundet et middel, der virker mod navlebrok, siger Bodil
Østerby om AJ Strømel.
Sammen med sin mand Carsten Østerby driver hun en svineproduktion med 310 søer på
ejendommen Lillebjerg i Møborg ved Bækmarksbro, hvor
de har en ansat.
Der produceres årligt 9.500
smågrise. 3.500 sælges ved 30
kilo, og 6.000 feder de selv færdige. De driver 230 hektar med
hvede, byg, rug og frøgræs. Stort
set alt kornet bruges til grisene.
Tidligere døjede de med
navlebrok. Det var ikke alene
hårdt ved psyken at have en
masse navlebrok. Det var også
hårdt ved økonomien.
- Det er meget dyrt at have
mange grise med navlebrok,
siger Bodil Østerby, der mener, det er vigtigt, at så mange
svineproducenter som muligt
får kendskab til produktet.
- Brok er et stort problem
mange steder, men vi er stort
set kommet det til livs, efter vi
begyndte at bruge AJ Strømel,
siger hun, der nu også oplever
langt færre ledbetændelser.

bruge strømelet i de stier, hvor
grisene pludselig møger i den
forkerte ende af stien. Så snart
der er strøet med AJ Strømel,
holder de op og går igen ud på
spalterne og møger.
Strør de halm, så bliver problemet på den faste del af stien bare værre.
- Hvorfor det virker med
strømelet, ved vi ikke. Det gør
det bare, siger Carsten Østerby med et smil.

Sparer med dyrere strøelse
Selvom strømelet er lidt
dyrere end træmelet, cirka

Der var forsøgt meget i farestalden. Træmel og kemisk
pulver.
- Det døde grisene af. Da
de blev obduceret, var deres
tarme fyldt ud med noget,
der lignede gips. Det havde
Smågrisene trives
med AJ Strømel.

Af Anne Kjærsgaard Krogh
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Havde prøvet alt

1.000 kroner mere på ni måneder, så er det samlet set
en besparelse på grund af
færre brokker og ledbetændelser.
- Vi har fået en god mavesundhed ved grisene, som
også har fået et rodemateriale, de er helt vilde med, siger
parret.
- Og så er det et rentt
naturprodukt. Det er
virkelig skønt at arbejde med, siger Bodil
Østerby.

CBH Vægte aps
Vonsildvej 207 · DK-6000 Kolding
Tlf. 7556 7310 · Fax. 7556 7320
www.cbh-vaegte.dk

For yderligere informationer
- ring eller se www.cbh-vaegte.dk

Til svineproducenten!
Bodil Østerby er glad for, at hun endelig har fundet et strømiddel, der har reduceret antallene af både
brok og ledbetændelser.

Vi er leveringsdygtige i LY sopolte
i alder efter ønske, og en sundhedsproﬁl som
passer til din besætning.

fuldstændig stoppet tarmene,
fortæller Bodil Østerby og
fortsætter:
- Træmelet havde hårde
kanter, som ridsede huden
omkring navlen, og så kom
brokken.
Fra en kollega fik de via
mund-til-mund
metoden
kendskab til AJ Strømel, der er
pulveriserede rapshalmpiller.
De er udviklet og produceres
af AJ Energi i Aulum.
På Lemvig Dyrskue i sommer så de produktet første
gang, og efter at have haft det i
hånden besluttede de at prøve
det.

Fordel ved at købe sopolte hos os
er personlig kontakt, betjening og service.
Sopoltene leveres fra godkendte avls og
opformeringsbesætninger.
Salgsleder Holger Laugesen, Auning
Tlf. 8648 4494 · Mobil 4037 4494 · E-mail: holger@danskeavlsdyrsalg.dk

www. danskeavlsdyrsalg.dk

Reparation og lukning af spalter
LLukning af fuldsspalte gulv ned
ttil en 1/3 til fast
eller drænet gulv
e
i henhold til nye
llov 2013 og
2
2015.

Bliver liggende
Nu strør de hulerne en gang
om dagen. De bruger kun
halvt så meget strømel som
træmel.
- Det er forholdsvis tungt, så
det landet i hulen og hvirvler
ikke omkring, siger Carsten
Østerby.
- Og det bliver liggende i hulerne, siger Bodil Østerby.

2-3 grise mere pr. årsso og dermed bedre økonomi
ved indkøb af sopolte.

Carsten Østerby (t.v.) og Arne Sønderbæk, AJ Energi, Aulum, kigger
på varen.

Godt rodemateriale
Smågrisene roder meget i
strømelet. Det gør grisene i

klimastalden også, har parret
erfaret.
De har god erfaring med at
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MIDTJYSK SVINERÅDGIVNING
TILBYDER:
z Farestalds management
z Optimering af foderblandinger
z Vækst management
z Minerallicitationer

midtjysk
svinerådgivning
www.midtsvin.dk
mgb@midtsvin.dk
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SKIVE
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Skive: Tlf. 96 15 30 20 . Fax 96 15 30 29
Thisted: Tlf. 96 18 57 97 . Fax 96 17 53 51

www.landbrugsmarkedet.dk

JYSK SVINETRANSPORT A/S
Majsmarken 1. 9500 Hobro
Telefon 98 54 51 22 . www.jysk-svinetransport.dk

