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“Den Gode historie” 

 

Hermed følger første nyhedsbrev fra Pigxel-Care. 

Salget af Pigx-Care, er kommet rigtig godt i gang. De forskellige tilbagemeldinger har været 
svingende. Succesraten for reduktion af navlebrok, har ligget mellem 22 til 89 %. Nogle siger 
selvfølgelig også at det ikke virker. Dette var også forventet. 

En reduktion over 8 % af navlebroktilfældene, vil give svineproducenten en økonomisk fordel, ved 
at bruge Pigx-Care. Omvendt, havde jeg en målsætning om at jeg ville have fra 50 % og opad i 
succesrate. 

For at opnå dette, har jeg besluttet, at der vil være en Pigx-Care i medium størrelse, der er mindre 
strækbar i midten. Denne er bestilt og vil være mulig at købe fra næste uge af. Denne vil jeg kalde; 
medium-Hard.  

Min problemstilling er, at denne kan grisen have på i en kortere periode (forventet 7-10 dage), da 
den ved længere tids brug, kan resultere i ”deforme grise”. Det er også vigtigt, at blive med at 
fortælle ”den gode historie”, forstået på denne måde, at der skal sættes fokus på navlebrok og at 
Pigx-Care ALDRIG vil være et ”vidunderprodukt” der bare virker, uden vi gør noget anderledes 
end vi plejer. For at få så høj effekt af Pigx-Care som muligt, er det vigtigt, at vi opfatter navlebrok, 
som eks. ledbetændelse, som vi har fokus på dagligt. Hvis vi gør det samme med navlebrok, vil 
vores succesrate stige (den menneskelige faktor). Se også meget gerne Pigxel`s hjemmeside, 
hvor der under ” tips og tricks”, vil komme gode råd, hvordan du kan optimere brug af Pigx-Care. 
Dette vil blive opdateret i begyndelsen af næste uge. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

I sidste uge, opstartede Esben Graff fra Håstrupgaard og jeg forsøg med at forsøge at producere 
et produkt til pungbrok. Håstrupgaard har ikke større problemer end andre med pungbrok, men vi 
har begge et ønske om at kunne reducere disse marginalgrise Vi er startet med at måle grise på 
specifikke steder, for at finde deres ”normale” vækstpunkter. Efterfølgende vil vi forsøge at lave et 
produkt, som skal kunne sidde på grisen i 2-3 uger før evt. ”normalitet” eller der skal skiftes til en 
større model. Vores håb, er at vi lige som med navlebrok, kan reducere dette, når vi sætter fokus 
på dette. 

Tanken er at lave 2-3 produkter til forskellige størrelser grise og så måske udbygge den derfra, 

hvis vores ideer virker😊 

Hvis det lykkes, forventes produktet i handlen i slutningen af maj måned. 

Jeg bruger overskriften ” den gode historie” da, jeg mener, at vi derved kan sende stærkt signal til 
det omgivende samfund om at vi gør noget ved vores problemstillinger i svineproduktionen og 
samtidig prøver at få nogle ”marginalpenge”, som burde være ”nemme” at hente. 

Jeg forventer at sende nyhedsbrev ud igen i april og vil her komme ind på hvordan det går både 
med Pigx-Care og hvordan vores forsøg med ” Hernia-Care”, som jeg har valgt til ”arbejdstitel” på 
punkbrokprojektet.    
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