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Återförsäljare i
hela landet

Tel 046-20 15 60
Fax 046-20 22 05
www.stallsystem.se

En frisk fläkt från Dalby

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

www.avelspoolen.se

Svenska Avelspoolen AB, Vasagatan 29, 
541 31 Skövde. Tel 0500–48 30 65, fax 48 33 70.

Privatslakten växer vidare!

ör varje år är det fl er som väljer att göra affä-

    rer med oss och med de privata slakterierna. 

Marknadsandelsutvecklingen talar sitt tydliga språk: 

Från ca 18 % 1997 till nära 34 % i år*, i en allt snab-

bare tillväxttakt! 

     I takt med tillväxten satsar vi ännu mer på att 

erbjuda bästa möjliga service, personligt bemö-

tande och högkvalitativt djurmaterial – och inte 

minst en bättre ekonomi för dig som producent. 

Kom med i ett vinnande lag – det fi nns plats för 

dig också!  

F

*Baserat på siffror 
från Köttbranschens 
Riksförbund

– igen!

Starkare
för varje år!

Vi tillönskar alla grisproducenter
God Jul och Gott Nytt År!

Vi älskar vår skö-
tare som valde 

Smågris Start från
 FoderMix.

Oj, vad jag känner mig 
bra i magen – hurra!

Det här var den 
bästa mat vi 

kunde få
 – ja näst efter 

mammas mjölk.

Tel 0512-620 52, 0706-58 02 42
Ulvstorp 8004, 534 90  VARA

Fakta: 
Smågris Start är smakrikt och vänligt för magen. 
9 av 10 besättningar fortsätter med detta foder efter test.

Dans kring granen i av-
vänjningstider

Swedish Meats slopar smågrishandels-
klassen Bis från nyår

Från nyår slopar Swedish Meats handelsklass Bis för smågrisar. 
Klassen Bis förs över till Bis Plus och Bas. Orsaken är att klassen är 
väldigt liten, 8 procent, medan Bis Plus är 88 procent och Bas resten. 
Syftet är också att försöka öka antalet smågrisar per leverans.
-De producenter som levererar över 50 smågrisar per gång tillhör 

i fortsättningen Bis Plus, de som levererar under 50 smågrisar till-
hör Bas. Skillnaden mellan handelsklasserna blir 1 kr per kilo, sä-
ger Carl-Olof Port. 
-Vi vill med ändringen försöka öka antalet smågrisar som levere-

ras per gång, så att slaktsvinsuppfödaren får grisar från så litet an-
tal smågrisbesättningar som möjligt. Därmed förbättras djurhälsan 
i slaktsvinsbesättningarna. /LG

God jul
och

Gott Nytt År!
önskar vi våra kunder


