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Smågrisarnas 3-veck-
orsvikt med i norsk avels-

värdering från i år
Norsvin är den första avelsorganisationen i 

världen som har smågrisarnas vikt vid 3 veck-
or med i avelsvärderingen. Sedan 2002 vägs 
alla grisar i avelsbesättningarna vid 3 veckor. 
53 000 lantraskultingar har vägts med snitt-
vikt 6,9 kg och 54 000 LxY med 7,1 kg. 
Norsvin konstaterar att en norsk gris vä-

ger nästan lika mycket vid 21 dagar som en 
dansk vid 30 dagar, enligt dansk effektivi-
tetskontroll (4,5 milj vägda 2003 med snitt-
vikt 7,2 kg.) 
Med den nya parametern i avelsvärdering-

en blir norska grisar ännu mer snabbväxan-
de, framhåller Norsvin. Källa: Norsvin.
Kommentar: 3-veckorsvikten i Norge är 

mätt i avelsbesättningar, var vikten är mätt 
i danska besättningarna framgår inte. /LG

Byggnaderna för danska 
storslakteriet klara

Byggnaderna för Danish Crowns nya stor-
slakteri i Horsens är nu klara. Ca 500 hant-
verkare monterar nu maskinerna och venti-
lationen. Personalen som ska sköta anlägg-
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OREGO-STIM® fodertillskott

Ecopharm of Sweden, Pi pers ga tan 32, 112 28  Stock holm
Tel/fax 08-650 18 88  Mobil 070-453 56 68

ecopharm@ecopharm-sweden.com

Med OREGO-STIM
är smågrisarna 
friska och
har god 
aptit

Framtidens avelsstrategi 
diskuteras på Norsvins års-

möte i Oslo 12 - 13 mars
Den norska avelsorganisationen Norsvin 

håller årsmöte i Oslo 13 mars. 12 mars in-
leds en diskussion, som sedan ska pågå un-
der året, om avelsstrategin för åren 2005 – 
2010. Källa: Norsvin. /LG

Japan fortsätter stoppet 
för amerikanskt nötkött

Japan har inga planer på att häva import-
stoppet för nötkött från USA p g a BSE. Det 
fi nns fortfarande risker för nya utbrott, sä-
ger en japansk regeringstalesman. Den ja-
panske premiärministern har också nyligen 
uttalat att Japan inte tänker återuppta im-
porten förrän den amerikanska livsmedels-
säkerheten förbättrats. 
Ca 30 länder har importstopp för ameri-

kanskt nötkött, bl a Sydkorea och Mexico. 
Källa: Børsen. /LG

Vietnam även drabbat av 
mul- och klövsjuka

Förutom fågelinfl uensa har Vietnam drab-
bats av mul- och klövsjuka i den centrala pro-
vinsen Quang Nam och ev även en grannpro-
vins. Handel och transport av nöt och grisar 
är förbjuden och ca 2 000 grisar och nöt de-
strueras, samtidigt som man har fullt upp med 
att destruera sjuka fjäderfän. Källa: Vietnams 
lantbruksministerium/Børsen. /LG

ningen utbildas. Tidsplanen följs. Under för-
sommaren ska slakteriet provköras utan kött 
och på eftersommaren med kött. De första 
grisarna ska slaktas i slutet av året. /LG

Tel: 0431-222 90  Fax: 0431- 222 70

GREEN-POWER har det bredaste 
sortimentet av Elkraftverk
fr.4-800 kVA (3,2-640 kW).

I Green Powers lista fi nns Portabla 
- Trakordrivna - Mobila -Stationära- 

styrsystem & kraft om kopp la re.

DET SÄKRA VALET

Tel 044-851 00

Industrigatan 18, VINS-

VI BYGGER FÖR LANTBRUKET!

KOSTNADSFRI RÅDGIVNING
I SAMBAND MED OFFERT!

Vi bygger alla ty-
per av anläggningar. 
Delad eller totalen-
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Marknadstillägg?
Efterlikvid?

Hos oss får du 
til läggs be tal ning 
direkt på din av-

räkning
varje vecka
 – året runt!

-  Merbetalning för svensk kvalitet
-  Korta transporter
-  Human djurhantering
-  Effektiv försäljning
-  Lönsamt, stabilt, slakteriföretag

Välkommen att kon tak ta oss
för mer in for ma tion!

Rolf Olsson 0411-665 53
eller 0411-100 71 (bost)
eller mobil 0708-100 726

– ett litet men erkänt
effektivt slak te ri –

BIOLOGISK FLUGBEKÄMPNING

ROV         FLU GAN
J Dahlqvist Maskin AB
Tel 0435-191 91  Fax 0435-191 93

www.dahlqvistmaskin.se

Ventiler och tillbehör för vatten till svin
* Serie standard - bit- och trågventiler
* Serie super - för extra mycket vatten
* Serie ställbara - för olika vattentryck
* Bitknappsventiler - mi ni malt spill, hy gie nisk
* Drickskålar - Drick-O-Mat

 Kolla vårt stora urval och våra priser!
Skjulstagatan 10, 632 29  Es kil stu na
Tel 016-12 04 15  Fax 016-12 04 18
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RANAVERKEN AB tel 0512 - 292 00

Rana målad spridartankvagn 12 m3 med boggi 600x26,5

Tankvagn för fl ytgödsel. Volym 10, 12, 15, 20 m3. Std. centrifugalpump kap. 3500 - 5000 
l/min. Stort utrustningssortiment t ex last nings kra nar, slang sprid arr am per, fl ö desmä ta re. 

Ring så berättar vi mer!

– En målad vagn ska inte kosta mera!

• FODERAUTOMATER MED 
   NY UTMATNING fr. 600:-
• DUBBELAUTOMAT 2 000:-
• ARATOS RÖRDELAR
• FUNDA BLOCK
• NYTT FUNDABLOCK
   av lättklinker
   färdig putsyta
• FAMILJEBOXAR
• VÅGAR
• IDÉ-RITNINGAR, familjebox
• IDÉ-RITNINGAR djupströsystem

• TURBOMAT 2 100:-
• TORRAUTOMAT
• DRICK-O-MAT-VATTENKOPP
   slaktsvin 275:-
   smågris 225:-
• TORRUTFODRING
• STALLINREDNING
   rostfritt med plastplank
• KOMBIBOX födsel till slakt
• STRAW-FLOW BOX
• ANDNINGSMASK
   AIR-ACE 330:-

TEL 0410-270 02.  FAX 0410-270 42.  ÄVEN KVÄLL.
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