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Rätt temperatur
hela vägen!

www.avelspoolen.se

    emindoser är som bekant känsliga för
       kraftiga temperatursvängningar. Nu löser
vi det problemet genom hela transportkedjan:
I fortsättningen levereras alla Avelspoolens
semindoser med en helt nyutvecklad typ av
temperaturregulator i transportförpackningen
– en kombinerad kyl/värmeklamp som klarar av
att kyla om det blir för varmt och värma om det
blir för kallt!
     Tack vare de nya klamparna, som tagits fram
av svenska Climator speciellt för Avelspoolen,
får semindoserna en optimal miljö ända fram till
stallet – sedan är det din uppgift att se till att
temperaturen håller sig på rätt nivå fram till
användning.

Svenska Avelspoolen AB, Vasag 29, 541 31 Skövde.
Tel 0500–48 30 65, fax 0500–48 33 70.

          Smart ”element” håller
dina semindoser i topptrim

hela vägen till stallet!
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FUNKI - SPECIALISTEN PÅ ENKLA
OCH DRIFT SÄK RA LÖSNINGAR INOM

• Torrutfodring

• Blötutfodring

• Krossar och kvarnar

• Ventilation

• Stallinredning

Marknadsföres av:

Funki AB
Fabriksvägen 2

 264 39  KLIPPAN
Tel 0435 - 181 90
Fax 0435 - 103 55

NOJ Serviceverkstad AB
Fåglum, Sörgården 655
465 96  NOSSEBRO

Tel 0512 - 542 90
Fax 0512 - 541 40

Ett
smartare

val!

Tel 0500–41 81 90 • Fax 0500–41 99 57
E-post info@skovdeslakteri.se

En samarbetspartner
att räkna med

www.skovdeslakteri.se

Om svensk, nordisk och internationell grisproduktion

ag
ra

r

✔ Ger sunda smågrisar.

✔ Innehåller järn, koppar, 
mangan och zink.

✔ Är mycket konkurrens-
kraftig.

✔ Finns hos välsorterade
foderhandlare.
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GRIS
Om svensk, nordisk och internationell grisproduktion

Oberoende tidning för hela grisnäringen

Prenumerera
på GRIS och @-GRIS!

GRIS 12 nr/år, @GRIS 52 nr/år

190 kr inkl moms

Nr 1 2004

Vattenrening
med ozon
VattenreningVattenreningVattenreningVattenreningVattenreningVattenreningVattenreningVattenreningVattenreningVattenrening
med ozonmed ozon

Desinfekterar
ända in i hörnen

Stjärnor täcker
gödselbrunnen

Ekonomin 2004
sämre än 1999

Danska uppfödare
börjar sälja

PMWS på två
smågrisgårdar

Ferkel-lampan
godkänd igen

Biprodukter kan
sänka kostnaderna

Sju kurser hållna
för delegering

Ny gödselpump
för täckta brunnar

Säkrare metod
mäta gift i foder


