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Sammanfattning
Avvänjningsdiarré är vanligt förkommande hos smågrisar i svenska grisstall. En anledning till
detta kan vara att griskultingen inte har ätit av den fasta födan som erbjudits, utan endast fått i
sig mjölk från suggan fram till avvänjningen. Detta innebär att kultingen inte haft någon
chans att utveckla de nödvändiga enzymer i mag-tarmkanal som behövs för att kunna
tillgodogöra sig fast föda. Denna studie går ut på att se om det finns en möjlighet, genom att
studera griskultingars digivningsbeteende på ett tidigt stadium, att förutse om en kulting
ligger i farozonen för att få avvänjningsdiarré. Studien förutsätter då att intag av fast föda är
en av faktorerna som motverkar avvänjningsdiarré. Resultaten visar att den kulting som är
mest aktiv vid tidiga digivningar också är den kulting som äter mest av den fasta födan och att
den kulting som är minst aktiv vid tidig digivning är den kulting som äter minst av den fasta
födan. Resultaten visar också att den kulting som är först framme vid matskålen är den kulting
som äter mest av den fasta födan. Slutsatsen från detta försök är att man kan på ett tidigt
stadium, genom att studera griskultingars beteende, förutsäga om de ligger i riskzonen för att
få avvänjningsdiarré eller inte.

Summary
Post weaning diarrhea is a common disease among piglets at Swedish pig farms. One reason
could be that the piglet has not eaten any of the firm food that has been offered; instead the
piglet has continued to only suckle milk from the sow until the weaning started. This means
that the piglet has not had a chance to develop the necessary enzymes in the abdomenintestinal canal that is required to be able to utilize the firm food. The goal of this study was
to find out whether there is possible, through studying the piglets suckling behavior at an
early stage, to find out if a piglet is in the danger of getting post weaning diarrhea. Provided
that consuming firm food is one of the factors that eliminates post weaning diarrhea. The
results have shown that the piglet most active during the early suckling period also is the
piglet that consumes most of the firm food and that the piglet that is less active during the
early suckling also is the piglet that consumes the least of the firm food. The results also
showed that the piglet that first gets to the food bowl is also the piglet that consumes most of
the firm food. The conclusion of this experiment is that one can in an early stage, through
studying the piglets behavior, predict if they are in the risk zone of getting weaning diarrhea
or not.
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1. INLEDNING
För smågrisar inom köttproduktionen är avvänjningen en påfrestande period som ofta betyder
stora sociala förändringar. Separationen från suggan, som står till tjänst med di, värme och
trygghet, eventuellt nya boendeformer, nya kullkompisar och separation från tidigare
kullkompisar är ytterligare exempel på händelser vid en avvänjning. En följd av avvänjning
kan vara att kultingarna får så kallad avvänjningsdiarré, som i värsta fall slutar med döden. En
inventering av problemet med avvänjningsdiarré gjordes år 2000 på 350 slumpmässigt valda
svingårdar i Sverige. Med hänsyn taget till att vissa uppfödare använde antibiotika eller zink
var det 50 % av besättningarna som hade ett varierande problem med avvänjningsdiarré
(Löfstedt et. al., 2000).
Anledningen till att kultingarna får avvänjningsdiarré är många. Det kan t.ex. bero på hygien
och temperatur i svingården, svårsmält foder, låg vikt eller att kultingens mag-tarmkanal ännu
inte är förberedd på att smälta torrfoder (Löfstedt & Holmgren, 2005). I denna studie har vi
valt att ta hänsyn till problemet med att kultingarna inte kan tillgodogöra sig torrfodret på
grund av att mag-tarmkanal ännu är ofullständigt utvecklad och det förutsätts att den kulting
som äter av den fasta födan får en mer utvecklad mag-tarmkanal. Denna kulting kan då
tillgodogöra sig näringen och därmed är ett av problemen för att få avvänjningsdiarré
eliminerade. Enligt rekommendation från jordbruksverket bör avvänjning i Sverige ske då
kultingen är 35±5 dagar. En ålder som är högre än i andra länder, jämför t.ex. med Holland
där avvänjningsåldern är 26±2 dagar (Spreeuwenberg et. al., 2001). Genom att ge kultingarna
tillgång till smågrisfoder redan vid en veckas ålder har de en större chans att utveckla de
nödvändiga enzymer i mag-tarmkanalen som behövs för att kunna smälta torrfoder (red.
Gustafson, 1996). För att ytterligare förebygga avvänjningsdiarré kan uppfödaren blanda i ett
aktivt zinkpreparat, i formen ZnO, i smågrisfodret. Detta kan göras under en period från det
att smågrisarna är två till tre veckor gamla till högst två veckor efter avvänjning (Holmgren,
1994). Enligt Holmgrens studie (1994) räcker en dosering på 1500 ppm (mg/kg) aktivt zink
för att få en diarréförebyggande effekt.
Trots att smågrisarna har tillgång till torrfoder och ev. zinkoxid, för att förebygga
avvänjningsdiarré från tidig ålder, är det inte säkert att de äter av detta, utan de väljer att dia
ända tills suggan flyttas. I dessa fallen kan alltså då avvänjningsdiarré ändå uppstå. Ett annat
sätt att försöka undvika avvänjningsdiarré är att ha amsuggor som kan ge di åt de underviktiga
kultingarna även efter avvänjningen (Andersson & Paulsson, 2001). Om man på något sätt vid
ett tidigt stadium kunde avgöra vilka kultingar som inte äter av den fasta födan under
avvänjningsperioden skulle detta hjälpa uppfödare som då individuellt kunde utfordra dessa
grisar med små mängder fast föda och ev. zinkoxid, för att undvika diarré.
Tidigare studier har visat att kultingar har ett speciellt beteendemönster då det gäller
digivning (Fraser, 1980). Kultingar diar ungefär en gång i timmen under de första
levnadsveckorna. De börjar med att massera suggans juver i ca 60 sek med sitt tryne.
Huvudsyftet med detta beteende är att stimulera oxcytocin nedsläpp (Fraser 1980). Efter
denna massage släpper suggan ofta sin mjölk, under en period som är ca 20 sek och då suger
kultingarna i sig av mjölken. Även efter att mjölken tagit slut, för denna gång, fortsätter
kultingarna att massera suggans juver och spenar upp till 15 min (Jensen et. al., 1998). I en
kull råder det ofta spen-hierarki, där de främre spenarna är mer attraktiva än de bakre, och
detta har lett till att varje kulting har sin egen spene genom hela digivningsperioden (Fraser,
1980; Gustafsson red., 1996). Kultingens massageaktivitet tycks öka då kultingen fått i sig
mindre mängd mjölk (Jensen et. al., 1998). Det har visat sig att suggor också har ett stabilt
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beteende mönster vid digivning (Valros et. al., 2002). Suggorna är också lyhörda för sina
kultingar och responsen från en behövande kulting är högre jämfört med en mindre
behövande kulting (Weary et. al., 1996). Digivningsbeteendet sätts antingen igång av suggan
eller kultingarna. Suggan grymtar, lägger sig ner och är redo att ge di. Alternativt så är det
kultingarna som kommer fram till suggan och börjar nosa på henne (Jensen et. al., 1991;
Špinka & Algers, 1995). Resultatet från en annan studie visar att en suggans vilja att ge di
skulle kunna mätas med ett test där man mäter både utfodrings- och digivningsmotivation
(Thodberg & Jensen, 2005).
En annan faktor som påverkar kultingarnas tidiga digivningsbeteende är risken för att trampas
av suggan. En studie har visat att det är en trade off mellan ett aktivt digivningsbeteende och
risken att liggas ihjäl av suggan. De kultingar som ökar minst i vikt och som kanske därför har
ett aktivt digivningsbeteende är de kultingar som oftast är i närheten av suggan, jämfört med
sina kullmedlemmar (Weary et. al., 1996). Man kan tänka sig att grisar i det vilda inte har
några problem med detta, då de lever i ett matriarkat. Äldre suggor, deras fjolåringar och årets
kultingar lever tillsamman där alla är släkt med varandra (Tahm, 2004). Vildsvins-suggan och
kultingen skiljs först åt när kulting är ca ett år, om kultingen är ett handjur och om det är ett
hondjur kan hon fortsätta i många år att leva sida vid sida av sin sugga. Att skilja på suggan
och hennes kultingar vid en tidig ålder är något som växt fram i och med svinindustrin.
Kultingarna ska växa till sig för att gå till slakt och suggorna ska flyttas ifrån kultingarna så
hon kommer i brunst igen och en ny kull kan produceras. Tamgrisar som fått vistas ute har en
successiv avvänjning där kultingen slutar dia vid cirka 17 veckors ålder (Jensen & Recén,
1989; Löfstedt & Holmgren, 2005).
Syftet med denna studie är att studera om ett senare intag av fast föda kan ha något samband
med en kultings tidiga digivningsbeteende. Och mer konkret få svar på följande frågor:
•
•
•

Kan digivningsbeteendet hos griskultingar användas för att förutsäga om denne ligger
i farozonen för att få avvänjningsdiarré? (Förutsatt att intag av fast föda är en av
faktorerna som motverkar avvänjningsdiarré).
Finns det något samband mellan aktivt digivningsbeteende och intresse för nytt
föremål?
Finns det något samband mellan aktivt digivningsbeteende och senare intag av fast
föda?

Hypoteserna i denna studie är: (1) det totala digivningsbeteende hos griskultingar är lika
mellan olika kullar men det finns skillnad i digivningsbeteende inom kullen. (2) det finns ett
samband mellan aktivt digivningsbeteende och mer intresse för nya föremål. (3) det finns ett
samband mellan aktivt digivningsbeteende och mer intresse för fast föda. (4) det finns ett
samband mellan nyfikenhet och att äta fast föda.
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2. MATERIAL OCH METODER
2.1. Djur och djurhållning
Sex Hybridsuggor (Lantsvin x Yorkshire) och 53 kultingar (Pigham) hållna på Lindstad
bondgård utanför Värnamo, användes i försöken. Kullstorlekarna varierade mellan 9 och 11
kultingar, förutom en kull som endast hade 5 kultingar. Kultingarna studerades kullvis under
experimenten under maj och juni 2005. Suggorna ingick i en suggcirkel och inseminerades
när de kom till Lindstad. De hölls i individuella boxar med sina kultingar (de suggor som
hade färre kultingar (eller mindre kullar) tilldelades kultingar från annan sugga för att få en
jämnare fördelning av kultingarna i suggstallet). Boxarna var belägna sida vid sida i en rad.
Alla boxarna var fyrkantiga och tillät kontakt mellan suggorna via avdelningsgrindar i
gödselgången. Boxarnas mått höll totalt 8,4 m2 (380cm x 220cm varav gödselgång 140cm x
220cm) och en separat avdelning (0,9 m2) för kultingarna var belägen i ena hörnet med en
värmelampa över. Den främre sidan av boxarna var av järnrör och det var här utfodring
skedde. De övriga sidorna var av plywood, förutom långsidorna vid gödselgången där det var
järngrindar. Avdelningen till kultingarna var också avgränsad med en järngrind. Väggarnas
och grindarnas höjd var 85 cm. Cementgolvet i boxarna var täckt av spån och halm (ej
gödselgången).

Rengöring av boxarna utfördes två gånger om dagen i samband med utfodring. Nytt spån och
halm fylldes då också på i boxarna. Ljudnivån i svinstian var normal och luftkvaliteten var
god enligt svinhälsokontrollen. Lysrör var alltid tända under försöken. Under försöksperioden
utfodrades suggorna med pellets (DIA 121) och havrekross. Från vattenkopp fanns vatten ad
libitum under hela perioden. I anslutning till utfodringsrännan fanns också ett
bevattningssystem som suggan själv kunde styra.
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När kultingarna var omkring 14 dagar började de att utfodras med smågrispellets (SOLO 330)
och järnpulver i torv för att motverka diarré. Utfodringen med pellets ökades successivt med
tiden till ad libitum tillgång. Från första utfodringsdag fram till avvänjning (dag 35 ± 2) hade
kultingarna tillgång till både di och fast föda. Hankultingarna kastrerades någon gång under
dag 2-5 och i samband med detta fick alla kultingar en järnspruta. Kultingarna var individuellt
markerade med markeringsspray första dagen för digivningsobservation, för att möjliggöra
identifiering genom hela projektet.

2.2. Beteende observationer - digivning
Kultingarna och suggan observerades i sina respektive suggboxar. Beteenden som
observerades vid digivning var: S=suga på suggans spene, M=massera suggans juver, L=leta
efter suggans juver och K=ligga i kontakt med suggan. Beteenden observerades kontinuerligt
med one/zero sampling under 15 minuter per digivning, intensiteten av beteendet
registrerades inte. Start för de 15 min av observation sattes till den minut suggan släppte
mjölken, detta för att suggan precis innan grymtar på ett speciellt sätt som var lätt att urskilja.
Beteende observationerna gjordes på de sex kullarna då kultingarna var mellan 13 och 17
dagar gamla och observationen fortlöpte i tre dagar, tre observationer per kull.
Digivningsobservationerna ägde rum mellan 9.00 och 17.00.

2.3. Beteende observationer – intresse för fast föda och främmande
föremål
Denna observation utfördes också i respektive suggbox. Observationen varade i 60 min med
start 15 min efter ett digivningstillfälle. Vid startminuten för observationen ställdes en
45x11x5 cm stor gjutjärnsmatskål med 2,5 dl kultingfoder in i boxen och bands fast med
halmsnöre för att undvika förflyttning. Beteenden som observerades var:
U = kulting var i kontakt med matskål eller halmsnöre, Ä = kulting äter av maten som
serverats. Registrering av vem av kultingarna som var först respektive sist med att äta eller
vara i kontakt med skål/snöre gjordes också. Notering togs även om när och hur länge suggan
diade under observationstiden. Beteenden observerades kontinuerligt med one/zero sampling
under 60 minuter, intensiteten av beteendet registrerades inte. Beteendeobservationerna för
”intresse för fast föda” och ”främmande föremål” gjordes på de sex kullarna då kultingarna
var 26 (två av kullarna) eller 30 (fyra av kullarna) dagar gamla. Alla dessa observationer
utfördes på förmiddagen.

2.4. Statistisk analys
För att få fram vilka av kultingarna som var mest respektive minst aktiva vid digivning
räknade jag ut frekvensen för varje beteende per minut, individ och digivning. Detta för att
suggorna avbryter ofta sina digivningar så kultingen har inte tillgång till att utför alla
beteenden under de 15 min jag observerade varje digivning. De tre frekvenstal jag fick fram
för varje beteende från de tre olika digivningarna räknade jag ut ett medel för, detta för att få
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ett tal mellan 0 och 1 för varje beteende och individ. För att få den totala aktiviteten under alla
tre digivningarna adderade jag de fyra beteendens frekvenstal för varje individ och kom då
fram till ett tal mellan 0 och 4 som ligger till grund för avgörandet om kultingen var mest eller
minst aktiv under digivning.
För att sedan se vilka av kultingarna som var mest respektive minst framme vid skålen (test
U) och vem som åt mest respektive minst av maten (test Ä), adderade jag antalet minuter
varje kulting utförde respektive beteende. Totalt U = total antal min som beteendet intresse
för matskål/halmsnöre har registrerats och totalt Ä = total antal min som beteendet äta har
registrerats. Intresse för matskål och snöre noterades som först, sist eller varken först eller
sist. De kultingar som inte alls kom fram till matskålen och/eller snöret noterades som sist.
Det statistiska programmet Sigma Stat 3.0 har jag använt i alla testen. I de statistiska
analyserna test 3-7 har jag använt mig av extremindividerna i varje kull, det vill säga den
kulting som har mest respektive minst totalt digivningsbeteende i varje kull. Totalt antal
griskultingar i dessa analyser är 12 individer. I test 1-2 har alla individer i kullen varit med,
totalt 53 kultingar
2.4.1. Test 1
I den första analysen använde jag mig av ett Two Way Analysis of Variance. Här jämfördes
kull mot totalt digivningsbeteende och även en jämförelse mellan mest/minst kulting och
totalt digivningsbeteende.
2.4.2. Test 2
Analys av det andra testet användes igen Two Way Analysis of Variance. Här jämfördes
mest/minst kulting mot totala U. Intresse för matskål/snöre jämfördes mot totala U.
Jämförelse mellan mest/minst kulting och intresse för matskål/snöre gjordes också. Intresset
bestämdes av om kultingen var först, sist eller varken först eller sist framme vid
matskålen/snöret och de kultingar som inte alls kom fram till matskålen och/eller snöret
noterades som sist. Totala U var det totala antalet minuter som beteendet intresse för
matskål/halmsnör har registrerats.
2.4.3. Test 3
En linjär regressionsanalys är gjord i det tredje testet. Här jämfördes totala U mot totalt
digivningsbeteende.
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2.4.4. Test 4
Materialet till den fjärde analysen var ej normalfördelad, så jag använde mig av det ickeparametriska testet Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on Ranks. Här jämfördes
intresse för matskål/snöre mot totala Ä. Intresset bestämdes av om kultingen var först, sist
eller varken först eller sist framme vid matskålen/snöret och de kultingar som inte alls kom
fram till matskålen och/eller snöret noterades som sist. Totala Ä var det totala antalet minuter
som beteendet äta har registrerats.
2.4.5. Test 5
Test fem är en linjär regression mellan totala Ä och totalt digivningsbeteende.
2.4.6. Test 6
Den sjätte analysen var ett t-test mellan totala Ä och mest/minst kulting.
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3. RESULTAT
3.1. Test 1
Det fanns ingen statistisk skillnad i totalt digivningsbeteende mellan kullarna (kull 1-6), (F5,11
= 3.58, p = 0.094). I jämförelsen mellan totalt digivningsbeteende och kulting som var mest
respektive minst aktiv i varje kull vid digivning fanns en signifikant skillnad (F1,11 = 38.4, p <
0.05). Se fig. 1.

Frekvens totalt digivningsbeteende

Mest kulting

Minst kulting

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1

2

3

4

5

6

Kull
Figur 1. Test 1: Analys av skillnad mellan den kulting som är minst respektive mest aktiv under digivningen mot totalt
digivningsbeteende i var och en av de 6 observerade kullarna.

3.2. Test 2
I analysen av intresse (var först, sist eller varken först eller sist framme vid matskålen/snöret)
för matskål/halmsnöre jämfört med totalt U (det totala antalet minuter som beteendet intresse
för matskål/halmsnör har registrerats) och av mest/minst kulting (den kulting som är mest
respektive minst aktiv under digivning) jämfört med totalt U fanns ingen skillnad (alla p >
0.05).

3.3. Test 3
Det fanns ingen skillnad mellan totalt U och totalt digivningsbeteende (p > 0.05).
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3.4. Test 4
Det fanns en skillnad mellan den kulting i varje kull som var först respektive sist framme vid
matskålen/snöret och den kulting som åt flest respektive minst antal minuter (totala Ä)(Q =
2.604, p < 0.05).
Däremot fanns ingen skillnad mellan kulting som varken var först eller sist framme vid skålen
och totala Ä.
Inivider som kom sist fram till matskål/snöre
Individer som kom först fram till matskål/snöre
Individer som varken kom först eller sist fram till matskål/snöre

18
16
14
minuter

12
10
8
6
4
2
0

Figur 2. Test 4: Jämförelse mellan intresse för främmande föremål och totala antalet minuter som beteendet äta har noterats.

3.5. Test 5
I regressionsanalysen mellan totalt digivningsbeteende och totalt Ä (det totala antalet minuter
som beteendet äta har registrerats) fanns en skillnad (p = 0.05). Ju högre totalt
digivningsbeteende kultingen hade desto fler minuter under observationstiden åt den och
likaså för det omvända, lågt totalt digivningsbeteende ledde till färre minuter av ätande av den
fasta födan.
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beteendet äta i minuter

Inivider
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Frekvens toalt digivningsbeteende
Figur 3. Test 5: Regressionsanalys mellan totalt digivningsbeteende och totalt Ä (total antal min som beteendet äta noterats).

3.6. Test 6
Det fanns ingen skillnad mellan totala Ä och mest/minst kulting.
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4. DISKUSSION
Syftet med denna studie var att se om det fanns något samband mellan en griskultings tidiga
digivningsbeteende och deras senare intag av fast föda. Resultat visar att den kulting som är
först framme vid matskålen också är den kulting som äter mest av den fasta födan. Likaså den
kulting som var sist framme vid matskålen var den kulting som åt minst av födan, vilket är
självklart då den som noterades som sist framme vid skålen ibland inte alls kom ända fram till
skålen. Det hade rent statistiskt varit bättre att hålla isär de kultingar som kom fram sist och
de kultingar som inte alls kom fram.
Den kulting som hade ett aktivt digivningsbeteende var den kulting som åt mest av den fasta
födan. Likaså åt den kulting med ett mindre aktivt digivningsbeteende mindre av den fasta
födan. Varför åt då den kulting som hade ett aktivt digivningsbeteende mest av den fasta
födan? Är de kanske så att den som är aktiv vid digivning är den kulting som har en dålig
spene, den som inte får tillräckligt med näring? Eller är det den kulting som är aktiv vid
digivningen som är den kulting som får tillräckligt med energi och därför har möjlighet att
utforska omvärlden och hitta alternativa födokällor? Prediktionen var att den kulting som var
mest aktiv vid digivning skulle vara den som var minst intresserad av nya föremål. Detta var
en tanke med utgångspunkt att en hungrig kulting är den kulting som är aktiv vid digivning.
Likaså var tanken innan försöken att den hungrige kultingen har fullt upp med att uppvakta
suggan och därmed inte ha tid till att utforska sin omgivning. En ytterligare teori var att
hunger är en form av stress och att det i sin tur skulle hämma kultingens intresse eller förmåga
att ge sig ut på upptäckter.
I undersökningen om totalt digivningsbeteende och totala antalet minuter som kultingen
utforskade det nya föremålet saknades skillnad. Kanske är det så att när den hungrige
kultingen kommer fram till det nya föremålet undersöker den föremålet och fortsätter sedan
sitt sökande efter föda. Och i detta fall låg födan i det nya föremålet så man kan tänka sig att
en kulting som är på jakt efter mat börjar äta så fort den får tag på föda och då minskar
intresset för främmande föremål. Det fanns heller ingen skillnad i mellan den som var först
respektive sist framme vid det nya föremålet och antalet minuter kultingen undersökte
föremålet.
Att digivningsbeteendet hos smågrisar är väldigt utpräglat har tidigare studier redan visat
(Fraser 1980), likaså visade min studie på att det finns likheter mellan kullarna i deras
digivningsbeteende. Det första testet jag gjorde handlade om huruvida det fanns en skillnad
inom kullen då det gäller digivningsbeteende och det gjorde det. Man kunde tydligt se den
hierarkiska indelningen, kultingarna har var sin spene som de vaktar väl. Ändå fanns det vissa
kultingar som försökte att hålla två spenar. Det skulle vara mycket intressant att se om dessa
kultingar får i sig mer eller mindre föda jämfört med de kultingar som koncentrerade sig på
en. Detta med tanke på att suggan endast släpper mjölken i ca 20 sek (Jensen et. al., 1998) och
frågan är om de får i sig mer eller mindre di när de har så fullt upp med att passa två eller fler
spenar?
I testerna 2-6 använde jag mig av ytterlighetskultingarna i varje kull, detta kan ju ha en
inverkan på resultaten. I mitt fall verkade det som en bra idé att bara ha med dessa då jag fick
en klar skillnad mellan mest respektive minst kultingen i digivningsbeteendet. Men har man
möjlighet att göra en större undersökning skulle det vara intressant att ha med alla
kultingarna.
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Det hade varit bra att göra denna undersökning med ett större antal individer och då även
kollat deras vikt för att se om det är den större eller mindre kultingen som äter av den fasta
födan. Vad som också hade varit bra att veta i vilken utsträckning kultingarna i
undersökningen som eventuellt får avvänjningsdiarré. Tidigare studier har visat att den
kulting som inte så stort intresse för den fasta födan är den kulting som inte får
avvänjningsdiarré (Carstensen et. al., 2005). Kanske det är så att den som äter mycket av den
fasta födan äter för mycket och det i sig leder också till diarré?
Slutsatsen av denna studie är att det finns en möjlighet att på ett tidigt stadium studera
kultingarnas beteende och utifrån det se vilken kulting som inte ligger i farozonen för
avvänjningsdiarré. Förutsatt att intag av fast föda eliminerar en anledning till
avvänjningsdiarré. Det här kan vara till hjälp att tidig kunna fastställa vilka kultingar som
ligger i farozonen för avvänjningsdiarré. Och på så sätt handmata dessa grisar och problemet
med avänjningsdiarré skulle kunna bli betydligt mindre. Detta sätt att kunna ta reda på vilken
typ kultingen är, är både ett billigt och ett skonsamt sätt att arbeta på. Det som behövs är en
observant bonde som tar sig tid att studera sina kultingar eller att man hyr in en konsult för
jobbet.
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