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KLS Livsmedel www.kls.se

Tillförsel GRIS: Karl-Ingvar Peterson
0480-57 185, 0708-257 185

Ett starkt
alternativ i

Livsmedelssverige
Välkommen till ett

inspirerande samarbete!

Vill du öka lönsamhe-

ten i ditt jordbruk
Gödselbassäng med hela säkerheten 
för halva priset

Vill du spara kväve ? - lägg på ett tak

R i n g :  0 3 1  -  4 7 1 6 6 0

MPG Miljöprodukter AB
Victor Hassselblads gata 11
421 31 Västra Frölunda

Bearbetningslåda

Stor lucka 

www.mpg.se

Ge suggan rätt 
förutsättningar
att avvänja många 
och tunga små-
grisar – gång på 
gång.

Vi håller den svenska matens framtid i våra händer        www.lantmannen.se

Vilket foder passar dina suggor? 
Prata med din säljare hos Lantmännen.

Behandla henne 
som en drottning.
Smågrisarna är helt beroende av suggmjölken  för sin 
tillväxt. Rätt suggfoder är en förutsättning för hög 
mjölkproduktion. Därför kan man säga att ett ordent-
ligt digivningsfoder inte bara är det bästa alternativet 
för suggan, utan även det bästa smågrisfodret.
 Ge dina högproducerande suggor ett digivnings- 
foder från Lantmännen. Det är en god investering. 
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SPANNMÅL 
OCH 

OLJEVÄXTER

BM Agri AB
www.spannmal.se
info@spannmal.se

0322-611749  070-3456040

Anmäl Ditt inköpsbehov av 
foderspannmål!

Tala om vad Du har i lager för 
avsalu!

BM Agri ger förslag som 
optimerar Din handel

Noggrann
Marknadens mest noggranna 
blötutfodring. Individuell kontroll på
varje foderventil. Tydlig redovisning
av foderkomponenter.

Framtidens blötutfodring från Datamix Multifeeder 5000

Tvärtrågsbox för tillväxtgrisar.

Dator med windowsmiljö. 
Anläggningen visas på skärmen.

Foderkök med blötkar.

B LÖ TU T FODR I NGAR

Kontakta oss när det gäller:
Inrednig, torrutfodring, foderskruvar, fodersilo, spannmålssilo för gastät lagring, hoar, 

färg, ventilation, utgödsling, gödselpumpar , betongprodukter.

Service
Heltäckande service. Service alla 
dagar. PC-anslutning och telefon-
modem till alla anläggningar.

Windowsmiljö
Multifeeder med enkla överskådliga bilder.
Lättanvänd.

Lokalkontor: Halmstad 035-583 32 Ängelholm 042-690 06
Hammenhög 0414-44 03 00 Strängnäs 0152-400 17 Trollhättan 0520-44 41 34

0431-20802 • 0708-761715 • www.agrisyd.se

Värmelampor med garanti!

Du får 10 st nyaDu får 10 st nyaDu får 10 st nyaDu får 10 st nyaDu får 10 st nya
lampor för varje lampa därlampor för varje lampa därlampor för varje lampa därlampor för varje lampa därlampor för varje lampa där

sockeln lossnar!sockeln lossnar!sockeln lossnar!sockeln lossnar!sockeln lossnar!

150 w vit, 150 w röd
och 250 w vit

Ring Ove Semborg042-22 34 34

Stationsgatan 24, 253 73  Helsingborg
Tel 042-22 34 34, 070-540 49 85

Fax 042-27 13 08,  ove@import-export.se
www.madsorask.dk  

Leverantör av frisk luft i 50 år!

MADSORASK

G
ris

Vi har stor erfarenhet av re no ve ring 
och op ti me ring av alla typer av ven ti -

la tions an lägg ning ar!

Nyhet!
MERA 500
Nyhet!
MERA 500
Tem pe ra tur re gu la tor till frek-

 vens reg le rad ven ti la tion

• Utgång för
motorregu-
lator och 
spjällmotorer

• Robust och 
användarvänlig

MAFA UNIK
Nu finns MAFA UNIK i 3 varianter, 

Standard, Big og Small
Samtliga har mass-strömning och alla de andra suveräna 

Unikegenskaperna. Unik finns nu i 1,9 - 2,3 - 3,1 m diameter 
med 6,3 till 79,5 m3 lagringsvolym.

För mer information ring oss eller besök www.mafa.se

Tel. 0431 - 44 52 60.  Fax 0431 - 41 15 01.  E-mail: mafa@mafa.se

Nöjda kunder är det bästa vi vet!

Årets jordbrukskonferens 
hålls 23 – 24 november

Årets jordbrukskonferens på Lanbruksu-
niversitetet i Ultuna hålls 23 - 24 novem-
ber. För mer info: www.slu.se/jordbrukskon-
ferensen

Manual om svansbitning
Om du har problem med svansbitning hos 

grisarna kan en koll i Landsudvalget for Svins 

anvisningar om svansbitning, Manual om ha-
lebid, vara ett tips. Där fi nns en checklista 
som bör gås igenom och det fi nns råd om 

vilka åtgärder som 
kan vidtas. Manua-
len uppdateras i takt 
som ny kunskap till-
kommer. Mer info: 
www.lu.dk

Lokalkontor:  Norrköping 011-741 28 Bergkvara 0486-202 05 
Strängnäs 0152-400 17 Halmstad 035-583 32 Trollhättan 0520-44 41 34 
Hammenhög 0414-44 03 00 Ängelholm 042-690 06


