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Nu även i 
storförpackning 

6x500 g

Storgatan 10
535 30  Kvänum
Fax 0512-931 33

Gr
is

Ring 0512-930 55 och beställ eller 
begär mer info! Moms tillkommer. Fraktfritt 
över 2 000:-. 1 års garanti.

KVM Traktorelverk

kvanumsjarn.se   kvanumsjarn@telia.com

KVM Traktorelverk
med lågvarvig 1500 varvs ge ne ra tor

16 kva och 30 kva
Klarar att starta dubbelt så stor elmotor som 
hög var vigt! Komplett med tre punkts fäs te, 16 
amp, 1-fas      uttag, 32 amp, 3-fasuttag. Voltmätare, 
amperemätare, hertzmätare, timräknare, jord-
 fels bry ta re, automatsäkringar, över-under-spän-
 nings skydd.

16 kva NU: 16 800:- 30kva NU: 19 800:-

Lamur Spädgris-Automat 

RÄDDAR LIV 
OCH PENG AR 

Spar pengar och gör en extra inkomst med Lamur mjöl-
k er sätt nings au to mat för späd gri sar. Enkelt och bekvämt 
utan passning ger den spen varm mjölk dygnet runt. Det 

är en säker in ves te ring som 
höjer re sul ta tet i gris upp föd ning en.

LAMUR FO DER SYS TEM HB 
Box 124, 310 40 Harplinge
Tel. 035-550 33, 551 56

 Fax. 035-550 83, 551 56
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om
i

Danish Crowns efterlikvid 
väntas bli 0,75 dkr

Danish Crowns efterlikvid väntas bli 0,75 
dkr, drygt 0,90 skr. Det är en normal nivå, 
men högre än i fjol. 
Källa: Børsen.  /LG 
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Sveriges billigaste

GÖDSEL
N-Urea 33-0-0

• Innehåller 33 % kväve
• Har ett attraktivt lågt pris
• Lättupplösligt i stallgödsel
• Levereras i partier á 30 ton

P-S 7-6
• Innehåller 6,8 % upplöslig fosfor
• Innehåller 5,9 % upplöslig svavel
• Mycket attraktivt pris

Leverans direkt till gödselbassängen!

Kontakta oss för mer information och beställning

Modern By-Products
Tel 08 23 15 45, fax +45 45 82 71 88
bjorn@modernbyproducts.com

SKIT ÄR GULD

Astimac AB � Box 4076 � 175 04 Järfälla

Vi har det du behöver för  ytgödselhantering
�Toppmatade  ytgödselpumpar �Högtryckspumpar för 
långa ledningar och matarslangspridning �Dränkbara
eldrivna omrörare �Traktordrivna propelleromrörare 
�Släpslangspridare med droppstopp �Myllare 
�Matarslangsystem �Rota-Cut gödselkvarn 
�Dränkbara urinpumpar��Urinpump med skärfunktion 
�Slang��PE rör��Formstycken �Kopplingar
Kontakta oss  -  Ett naturligt val
Vi är specialister på  ytgödselhantering med 30 års erfarenhet

Astimac AB
08-58010070
info@astimac.se
www.astimac.se

Propelleromrörare med högstativ avsedd för 
traktorer med 130 - 150 hk kraftuttagseffekt

Hög

kapacitet!

Gr
is

Lant bruks pump
med centrisug (PATENTSÖKT)

✰ 3-punkts upp hängd - lätt att fl ytta
✰ Hög kapacitet, ca 3 - 5 m3/min
✰ Enkel och driftsäker kon struk tion    

  försedd med 5 m 4” sugs lang    
    och hydrauldriven hjälppump  
       (Cobra 4”)

✰ Litet underhåll, tål grus  
  och   torrkörning

=v

För mera information, ring din när mas te STAR-åter för säl ja re 
eller

RANAVERKEN AB
Tel 0512-292 00

Partiprislistan måltavla ingen skjuter 
prick på, utan med hagelsvärmar!

-De privatägda slakterierna bär inte ansvaret för de låga svens-
ka slaktsvinspriserna. Tvärtom, utan privatslakterierna har svens-
ka grispriset varit ännu lägre än det är, hävdar Hans Agné, vd för 
Avelspoolen och talesman för den samlade privata slakten. Både 
Swedish Meats (bl a i brev till leverantörerna) och Sveriges Gris-
producenters ordförande Lars Hultström (16 slakterier bör bli 4) 
har i olika sammanhang och i massmedierna hävdat, att färre slak-
terier innebär högre pris, säger Hans. Det fi nns enligt min mening 
inget som talar för att minskad konkurrens höjer prisnivån. Den 
diskussionen kan vi avfärda. Privatägda slakterierna går ofta före 
med prishöjningar och håller ett högre avräkningspris, när alla till-
lägg är inräknade. 
-I stället måste Swedish Meats som marknadsledare ta ansvar för 

priset. I dag råder anarki på grisköttmarknaden, med ett partipris 
som inte gäller. Alla ger rabatter. Ingen vet var prisnivån ska ligga, 
när partiprislistan inte används som prislista, utan som en måltavla 
som man inte skjuter prick på, utan hagelsvärmar mot! Handeln blir 
allt starkare och spelar ut den ena aktören mot den andra när det 
råder osäkerhet om priset och har därtill tillgång till importen. 
-Jag förstår svårigheten med att vara prisledare, men med Swedish 

Meats 60 % marknadsandel och närmaste konkurrenten i storlek, 
SLP med 9 %, fi nns inget alternativ, säger Hans. Hela slaktbran-
schen är beroende av att det fi nns en stark marknadsledare som 
tar ansvar för prisnivån. 
-F n är slakteriernas marginal låg, eftersom avräkningspriset höjts 

mer än partipriset. Det är problem för de slakteriföretag som inte 
både slaktar och styckar. Om Swedish Meats visar ett resultat i Swe-
dish Meats eller Scan Foods spelar ingen roll på slutraden, men för 
slakterier utan vidareförädling är det tufft. Att köpa in dyrare och 
sälja billigt är ohållbart.
-Det är inte positivt för slaktbranschen och det skapar inte den 

optimism inom näringen som behövs, när beskyllningarna mot var-
andra pågår om ansvaret för den svenska nivån på grisköttpriset. I 
dag behövs mer än någonsin en stark marknadsledare som sätter 
grisköttspriserna, säger Hans Agné. /LG


