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Nyhed.
Der med glæde, at Pigxel og RN- Solutions kan annoncere, at vi har indgået samarbejde omkring
udvikling af ” Still- Care” (arbejdstitlen).
Vi har besluttet, at firmaet skal hedde:

DANPI
Still- Care er en varmemåtte, som skal kunne placeres bag ved soen under faring, så pattegrisene
fødes ud på en måtte der skal 40 grader varm. Grunden til denne temperatur, er at det er ca.
pattegrisenes fødselstemperatur.
Den nuværende problemstilling er, at mange pattegrise bliver underafkølet de første timer efter
faring og derved øver deres risiko for; ihjellægning, underforsyning af råmælk, død pga.,
underafkøling. Disse underafkølede pattegrise, vil så have større risiko for sekundere infektioner,
der være sig diarre og manglende tilvækst, da deres liv ikke startede optimalt.
En af grundende til at vi sammen vil prøve at udvikle denne er, at med de store kuldstørrelser der
er i dag og med at det er vanskeligt (næsten umuligt) at tilgodese både de temperaturer som soen
stiller (makroklima) og de temperaturer som pattegrisene stiller (mikroklima).
Det håber vi at opnå med denne varmemåtte.
DANPI leder lige nu efter mulige leverandører til at få lavet nogle demomåtter, som vi kan teste og
se om de opfylder vores kriterier og krav. Dette håber og tror vi at vi kan opnå allerede her i maj
måned og så få disse testet og finde den bedst mulige løsning.
SEGES har noget de kalder ” løvernes hule”. Dette minder meget om programmet på DR1. Pigxel
havde tilmeldt sig dette med 2 ideer og Still-Care fik lovet midler, til at udvikle denne ide`.
Derfor vil vi også få hjælp fra SEGES, dette er bla. med statistik og andre forsøgsbesætninger end
de allerede planlagte.
Derfor, er jeg gået videre. ”Udfordringen” var, at jeg ville have en samarbejdspartner ind som
kender noget til el. Med RN- Solutions, har jeg fundet en god samarbejdspartner, som har disse
kompetencer og samtidig er både Rune og Niels meget forskellige fra mig, så det vil helt sikkert
blive et godt samarbejde, da vi vil komplimentere hinanden godt.
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