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

OREGO-STIM

Ring mig
Eva Dalakli 

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, nu även Kalmar Lantmän
Hönryds Kvarn, Långås
AB Johan Hansson, Uppsala
Åhus Agroprodukter, Åhus
Spannexgruppens kvarnar
Knislingeortens Lagerhusförening, Knislinge
Teknosan
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AB Dalsjöfors Slakteri
516 90 Dalsjöfors  Tel 033-222 333   Fax 033-222 334
www.dalsjoforsslakteri.se

Välkommen som 
slaktsvinsleverantör!

Ring Per-Åke eller Peter Larsson för mer info!
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VARFÖR TORVSTRÖ?
Torv är DRYGT - 2 delar torv suger 1 del vatten

Torv ABSORBERAR ammoniak och ammonium - friskare luft

Torv är BEPRÖVAT - i Sverige användes 1900 - 1960 160 milj m3

Torv är SVENSKT - 40 mossar från Ljungby till Haparanda

FÖRPACKAD eller LÖSTORV

Frågor? Beställning? Information!
Bjälkgatan 1 • 824 43  HUDIKSVALL • Fax 0650-54 74 57

Ring Leif tel 070-643 74 15 eller  0650-54 74 00 

• DRYGT

• ABSORBERAR

• BEPRÖVAT

• SVENSKT
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Ny jordbrukspolitik, dyr olja och krigsoro
kan minska tillgången på foderspannmål
Många spannmålsodlande lantbrukare 
står i valet att odla foderspannmål 
eller inte nästa år, som en följd av nya 
jordbrukspolitiken. Lönsamheten för 
foderspannmål väntas minska radi-
kalt, om enbart de strikt ekonomiska 
aspekterna får råda. Det menar en del 
rådgivare. Samtidigt kan grisuppfö-
darna fråga sig vad som händer med 
den viktigaste råvaran i grisfodret, om 
stora arealer för foderspannmål inte 
används.

foderspannmål
-Förhasta dig inte, uppmanar Katarina Gill-

blad, Agronomics. Analysera din situation 
noga innan du beslutar dig för ändringar. 

Spannmål till energi ska öka vä-
sentligt
-Vi vet att dyr olja och oro i världen gör att 

regeringar runt om i världen trycker på om 
ökad användning av etanol som bränsle. EU 
eftersträvar i sitt biomedelsdirektiv att 2 % 
förnyelsebara råvaror, t ex etanol, ska blan-
das in i bensinen 2005 och 5,75 % 2010.
-Redan nu överstiger efterfrågan på etanol 

utbudet och då är vi inte ens i närheten av 
vad som krävs i EUs direktiv, säger Kata-
rina. Sverige tvingas f n importera 80 % av 
etanolbehovet. Agroetanol producerar idag 
50 000 kbm etalnol av 130 000 ton vete per 
år från 6 % av åkerarelen. Agroetanol pla-
nerar dessutom en anläggning som blir dub-
belt så stor. Agroetanol förbrukar efter ut-
byggnaden 18 % av svenska veteproduktio-
nen till bränsle. 

-Den europeiska etanolutvecklingen har 
varit trög, vilket beror på billig olja. Men 
nu har oljepriset gått upp och vi kan vänta 
ökad etalnolanvändning, säger hon. Det fi nns 
därför skäl att hålla koll på vad som händer 
med efterfrågan på spannmål. 

Tyskland bygger storanläggning 
för etanol
I Tyskland byggs för tillfället en ny etanol-

fabrik, en anläggning som kommer att be-
höva 1,5 miljoner ton spannmål per år från 
och med skördeåret 2005. 1,5 miljoner ton 
som från och med nästa år inte kommer att 
konkurrera med Sverige på exportmarkna-
den längre.

Oljan är inte billig längre
-En av anledningarna till att den europe-

iska utvecklingen inte kommit längre är att 
alternativet, de petroleumbaserade produk-
terna, varit billigare att framställa, säger Ka-
tarina.. De kalkylerna utgick inte från ett rå-
oljepris på 55 $ per fat! Och de utgick inte 
från att det brasilianska exportpriset gått 
upp med ca 40 % sedan årsskiftet!

Konfrerens om spannmålen 25 
november
-Dessa faktorer påverkar efterfrågan på de 

råvaror du idag är beroende av. Vi är mitt i 
den processen och den accelereras av höga 
oljepriser och krigssituationen i Mellanös-
tern! Detta är inte längre en osäker vision för 
framtiden utan, viktiga frågor som vi därför 
kommer att belysa på Agronomics 4e inter-
nationella konferens. Den hålls 25 novem-
ber på Bosön i Stockholm. 
Du anmäler dig till konferensen och hit-

tar ytterligare information på www.agrono-
mics.se/konferens

Katarina Gillblad och hennes medarbeta-
re analyserar lantbrukets råvarumarkna-
der varje dag och sänder ut nyhetsbrev till 
kunderna i Agronomics. 25 november an-
ordnar hon en konferens om utveckling-
en för spannmålen i Sverige och på världs-
marknaden. 
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Dansk uppfi nnare utvinner urea
till plast och lim av svingödsel
En dansk uppfinnare, ingenjör Den-
nis Wovern Nielsen, Bornholm, har 
hittat en metod att göra bl a trälim och 
plastprodukter, t ex toasitsar, av svin-
gödsel. Danmarks Tekniske Universitet 
har skjutit till pengar i projektet. Med 
dagens oljepriser kan metoden vara 
lönsam.

forskning
Det är urean i gödseln och urinen han an-

vänder och processen går till så här, enkelt 
uttryckt: Först tillsätts ett ämne som brom-
sar omvandlingen av den våta gödseln till 
ammoniak, sedan skiljer man det våta från 

torra i centrifug, därefter tillsätter man ett 
ämne som helt stoppar omvandlingen till am-
moniak. Till slut spraytorkar man det sepa-
rerade materialet, då har man urea. Av urea 
kan man göra olika kemiska produkter, bl a 
plast och limprodukter.

Just nu konkurrenskraftig
-I stället för att gödseln är ett miljöpro-

blem, kan den användas till industriproduk-
ter. Uppfi nningen är därför positiv både för 
miljön och ekonomin, säger Jakob Steen Jen-
sen, investeringschef vid Danmarks Teknis-
ke Universitets uppfi nnaravdelning, DTU 
Innovation. DTU har satsat 1,5 milj dkr i 
projektet.
-Produktionen är just nu konkurrenskraftig 

jämfört med utvinning ur olja, eftersom oljan 
är så dyr, säger han. Källa: Politiken.

Resultatet i Swedish Meats 
16 mkr t o m september

Swedish Meats rörelseresultat för tredje 
kvartalet blev 41 mkr (+40 mkr). Ackumu-
lerat uppgår resultatet till 42 mkr (-34 mkr). 
Efter fi nansiella poster är kvartalsresultatet 
33 mkr (26 mkr) och ackumulerat t o m sep-
tember 16 mkr. Att jämföra med minus 71 
mkr i fjol. En påtaglig förbättring.
-Under tredje kvartalet har volymutveck-

lingen varit tillfredställande inom Scan Foods, 
som kompenserar för de lägre volymerna un-
der första halvåret, säger vd Peter Rasztar. 
Det är en mycket positiv signal, eftersom han-
delns egna varumärken samtidigt ökat kraf-
tigt. Struktur- och besparingsåtgärderna slår 
igenom och bekräftas av marknaden.

Bättre marknad 
-Marknaden för slakt och styckning har 

väsentligen förbättrats under tredje kvar-
talet, i synnerhet avseende gris. Marginaler-
na på charksortimentet har försämrats be-
tydligt under de senaste månaderna, vilket 
är skälet till de prishöjningar som just nu 
genomförs.
-Efter sommaren har arbetet med konsu-

mentpackat kött intensifi erats, dels avseende 
leveranserna till ICA/Hiltons anläggning i 
Västerås och dels uppbyggnaden av vår egen 
produktionskapacitet av konsumentpackat 
kött som är kopplat till det avtal vi slöt med 
Axfood tidigare i år. Vår bedömning är att 
marknaden för konsumentpackat kött kom-
mer åtminstone att minst tredubblas inom 
ett år, säger vd Peter Rasztar.


