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Betongskivor

Urinrännor
Nötspalt Svinspalt

G
ris

Dessutom
• Betongrör i alla dimensioner
• Kabelrännor • Väggelement
• Septiktankar • Reningsverk
• Biogastankar
• Specialdesignade produkter
• Mobil betonggjutning
Totalentreprenad på be tong va ror Be tong rör

betongkungen.nu
0514-105 50

Sol bergs brun nen
Upp till 4 500 m3

En brunn med vajrarna i topp för att undvika rost ska dor!

Larv Cementvaror AB Solbergs
Box 121, Storg 22,  467 22  Gräs torp
Tel 0514-105 50 • Fax 123 45
www.lantbruksnet.se/solbergs

Nu har vi Sveriges BREDASTE betongprogram!

Bohus Betong
Box 231, 450 53  Häll evads holm
Tel 0524-403 75 • Fax 421 69
www.bohusbetong.se

Cementgjuteriet i Motala
Liverpoolsg 1, 591 60  Motala
Tel 0141-20 28 04 • Fax 20 28 09 
www.cementgjuteriet.se

Brännebrona Ce ment gju te ri
533 97 Götene
Tel 0511-533 33 • Fax 533 66
www.betongkungen.nu

Bygg satellitbrunnar
 – där du sprider
 gödseln!

Plansilo
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Ecopharm of Sweden, Pi pers ga tan 32, 112 28  Stock holm
Tel/fax 08-650 18 88  Mobil 070-453 56 68  eva.dalakli@ecopharm.se  www.ecopharm.se

OREGO-STIM

Ring mig 
för mer 

information!

• ger friska suggor 
och smågrisar 

• färre bakterier 
i suggans gödsel

• ger bättre hälsoläge

OREGO-STIM® fodertillskott

Finns nu även hos Lantmännen i smågrisfoder 
och suggfoder. Kontakta din piggforsäljare!
Fodertillverkare som använder OREGO-STIM:
Lantmännen
Hönryds Kvarn, Långås
AB Johan Hansson, Uppsala
Åhus Agroprodukter, Åhus
Spannexgruppens kvarnar
Knisslingeortens Lagerhusförening, Knisslinge
Teknosan
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Med el ler 
utan 
restmängd?
Big Dutchmans 
blötutfodringar le ve -
re ras an ting en som 
rund pum pan de, eller 
rest mängds fria med 
frisk vat ten skölj ning.

MC99NT
Den senaste 
tekniken för styrning, 
övervakning och 
registrering i 
utfodrings- och 
blandnings-
anläggningar.

Service
Du har nu nära till 
service, från hela fem 
servicecenter runt om 
i landet. 
Alltid snabb service!

…du får dem 
alla från:

Här är tre:

Blötutfodring
har många 
fördelar…

Blötutfodring
har många 
fördelar…
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NOJ Serviceverkstad AB
465 96  NOSSEBRO

Tel 0512 - 542 90  Fax 0512 - 541 40
Klippan 0435-181 90

info@noj.se
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Perstorp Specialty Chemicals AB

Telefon 0435-38 000

•  Ättika är en effektiv pH-sänkare till blöt ut fod ring av grisar.
•  Smakligheten höjs med an till väx ten av bak te rier häm mas.
•  2 - 3 liter 60 % kemisk ren ättika per ton blandat foder.

Perstorp Ät ti ka 

Fordonsvåg F12000

info@profi lvagen.se  www.profi lvagen.se
Dalporten 6, 781 95  Borlänge  Tel 0243-23 14 90   Fax 0243-23 14 89

Fordonsvågen F12000 an vänds 
inom lantbruk, åter vin ning, indu-
stri, etc. Du kör bara sakta över 
vågen och efter 10 sek un der 
skrivs en kom plett vågsedel 
ut, där to tal vikt, datum och tid 
fram går.
Enkel att montera. Svensk till -
ver kad. Pris värd.

Vågar, automatik,handdatorerär vår spe ci a li tet!
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Akademidebatt har börjat om var maten 
ska produceras

KSLAs jordbruksavdelning har börjat sin satsning för att lyfta frå-
gorna kring framtiden för svensk livsmedelsproduktion. En sam-
mankomst var startskott för KSLAs satsning på diskussion om för-
utsättningarna för en livskraftig livsmedelsproduktion i landet.
Jordbrukspolitiken måste ge klara spelregler och vara långsiktig, sa 

Ingrid Petersson, statssekreterare, Jordbruksdepartementet. Svens-
ka bönder har samma konkurrensvillkor som EUs bönder och vi 
kommer inte att tillåta några försämringar i djurvälfärden. 
-En del av jordbrukets intäkter kommer från staten och EU, men 

kommer att konkurrera med andra statliga utgifter som pensioner, 
sjukvård och skola, sa statssekreteraren.
-Maten i Sverige har aldrig varit så bra och billig jämfört med an-

dra produkter, som den är nu, sa Agneta Dreber, vd Livsmedels-
industrierna.
Peter Dettman, vice vd ICA, var överraskad av bristen på fram-

tidstro och jävlar anamma hos det svenska jordbruket.
-Det vore som vi i ICA skulle lägga oss ner och ge upp bara för att 

Lidl och Aldi kommer hit och etablerar sig, kommenterade Dett-
man.
Charlotte Hedin, generalsekreterare i Sveriges Konsumentråd, upp-

manade svenska jordbruket att bli tydligare.
-Konsumenten behöver mer handledning i butiken. Som konsu-

ment är det svårt att se skillnaden på svensk och dansk fl äskfi lé när 
de ligger intill varandra i butiken, menade Hedin.
-Erfarenheten från ICAs butiker är att svenska konsumenter är 

beredda att betala 20 kr mer per kilo för svensk fl äskfi lé. Blir pris-
skillnaden till den danska fi lén större väljer konsumenten den, in-
formerade Dettman. Källa: agriprim.com/ Erik Brink.


