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Fribergs Verkstäder AB
Håkantorp, S-534 96 VARA, Sweden

Telefon 0512-300040
Telefax 0512-60100
E-post info@fribergs.se

www.fribergs.seFör mer information, ring oss på

0512-300040 eller besök
oss på:

� OMRÖRARE RF
Robust konstruktion, lätt anpassningsbar
för olika insvetsningsflänsar. Finns i en
mängd olika utföranden.

� DISKSNURRA RF
Mycket effektiv och lätt-
installerad. Anpassningsbar
för olika tankar.

� CENTRIFUGALPUMPAR RF
Robust konstruktion och lätt
anpassningsbar till varje anläggning.
Finns i en mängd utföranden.

Exklusiv gård i 
Västernorrland

Hovs gård
Unik fastighet efter Ångermanälvens dalgång. Rationell 
och modern anläggning med integrerad sugg- och slakt-
svinsproduktion med omgångsuppfödning, ca 500 suggor 
i produktion. Totalt är fastigheten på 742 ha med ca 93 
ha sammanhängande åkermark, god tillgång på arrenden. 
Ny gaseldad tork. Goda kommunikationer, nära till fl yg och 
tåg. 575 ha välskött produktiv skogsmark med ett virkes-
förråd på ca 34 100 m3sk. Brukningscentrum och skogen 
kan säljas var för sig eller som en enhet. Jakt och fi ske-
rätt.  Maskinpark och djur också till försäljning.

Visning 2 juni kl. 11-16 samt 10 juni kl. 11-16.
Boka visning med undertecknad eller efter överenskommelse.

Roland Skarin, fastighetsmäklare 0620-259 32
070-697 01 67, roland.skarin@konsult.lr f.se

Fastighetsbeskrivning erhålles via Internet: 
www.konsult.lr f.se eller telefon 0620-259 21
Skriftligt anbud på fastigheten, samt jordbruksinventari-
erna, senast 26 juni 2006.

www.konsult.lr f.se

Återförsäljare i
hela landet

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

En frisk fläkt från Dalby

STALLSPECIALISTEN
MYRBY SLAKTSVINSBOXAR

SÄTRABOXEN med långtråg

30 års boxutveckling!
Sätraboxen består av 35 mm betongskrivor, 600 mm 

höga + röröverdel. Totalhöjd 1 050 mm.
Tack vare den mycket kraftiga betongskivan erfordras 
endast att en stolpe per box fästs vid golvet. Stolpen 

har massiv nederdel, alt 10 mm skruvplatta.
I boxen ingår fem 1” frontrör, gödselgångsgrindar med 

massiv nederdel och snabblås.
Den kraftiga betongskivan sträcker sig fram mellan 

fodertrågen, vilket gör boxen mycket hygienisk.

Myrby Mekaniska Verk stad
Ekebygatan 3, 745 37 Enköping Tel 0171-275 80  Fax 0171-341 14

www.myrbymekaniska.se info@myrbymekaniska.se 
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@-GRIS
med grispriserna varje fredag

Näsgård Mark kan nu
överföras direkt till SAM
Data från växtodlingsprogrammet 
Näsgård Mark kan nu överföras direkt 
till SAM Internet. Därmed kan du som 
lantbrukare och rådgivare, som använ-
der dessa IT-lösningar spara tid vid 
SAM-ansökningarna. Näsgård Mark 
är det första programmet i Sverige som 
erbjuder denna lösning.

växtodling
Detta har blivit möjligt då Jordbruksver-
ket i slutet av 2005 offentliggjorde ett fil-
program som externa program kan använ-
da för att leverera data till SAM Internet. 
Importen till SAM Internet kommer inför 
ansökningen 2006 att vara i provdrift. Det-
ta öppnar för kunderna att prova det här 
arbets sättet.

Använda samma data
Per-Olof Klang, på AreaPlan AB, anser det 
vara viktigt att lantbrukaren och rådgivaren 
kan använda data från sitt växtodlingspro-
gram. Allt för att minska sin administrati-

Markkarta med de olika fälten och dess 
storlek, samt grödorna på fälten. Dessa ra-
der skickas via SAM Internet till myndig-
heter och organisationer.

va tid när ansökningar och uppgiftslämning 
ska ske till myndigheter och organisationer. 
Både uppgifter från Näsgårds växtodlings- 
och kartmodul överförs till SAM Internet. 
De uppgifter som överförs är i princip de 
skiftesuppgifter som finns på SAM blanket-
ten. Förutom fält-id och fältstorlek överförs 
även grödorna i form av de aktuella gröd-
koder som finns i SAM ansökan. Fält som 
har uttagen areal för energigröda samt fält-
specifika miljöstöd som fånggröda, vårbear-

Snart kan gödseln analyseras
kontinuerligt från traktorhytten
Snart är det möjligt att analysera gris-
gödseln kontinuerligt under spridning. 
Analysutrustningen monteras på 
gödseltunnan och näringsvärdet visas 
på en skärm i traktorhytten. Kombine-
ras den nya utrustningen med GPS-
baserad markkartering, kan varje del 
av fältet gödslas optimalt, såsom är 
möjligt med handelsgödsel. 

gödselanalys
En ny analysutrustning för gödsel från 
animalieproduktionen, baserad på NIR-
teknik (Near-infrared reflectance), är un-
der utveckling. Metoden är testad i labo-
ratorium. Den används redan för analys 
av innehållet i spannmål och livsmedels-
produkter. 

Belyses och scannas
Analysutrustningen är tänkt att fungera så 
här: Små prover tas ut från gödseln som just 
sprids. Den uttagna gödseln homogeniseras 
30 sekunder och förs över till en plastpåse. 
Plastpåsen belyses och innehållet scannas 
med en NIR-utrustning. Scannerns data förs 
över till en dator som omvandlar bilden till 
siffror som representerar innehållet av olika 

näringsämnen, t ex totalkväve, ammonium-
kväve, osv, samt ts-halt. Föraren kan ställa 
in spridningsmängderna, så att rätt mängd 
näring tillförs grödorna.

Markkarta och analys styr gödsel-
givan
I förlängningen kan man tänka sig att kopp-
la samman analyssystemet med ett system 
som automatiskt styr utgödslingsmängden 
med ledning av en markkarta, eller resulta-
tet av föregående års skördar. 
Utrustningen ska kunna placeras på göd-
seltunnan under spridning och fortlöpande 
visa husdjursgödselns ts-innehåll, totalkvä-
ve och ammoniumkväve på en dataskärm 
i traktorhytten. Med ledning av analyser-
na Föraren kan med ledning av analyserna 
sprida den mängd gödsel som behövs för 
rätt näringsmängd. 
Gödselprover tas ut och homogeniseras 30 
sekunder och läggs i en plastpåse och till-
sluts. Provet belyses och scannas i vertikala 
rörelser. Datan förs över till en dator som 
omvandlar den till siffror i klartext på en 
skärm i traktorhytten. Metoden har tagits 
fram för analys av grödor och livsmedels-
produkter, man kan även användas mobilt 
på gödselspridare. 

Lars-Gunnar Lannhard

betning och ekologiska produktionsformer 
överförs också.

Även fältgränserna överförs
En annan stor fördel för användaren är att 
fältgränser också överförs. Detta spar tid då 
du inte behöver rita in fältgränser mer än en 
gång. Är detta gjort i Näsgårds Karta över-
förs dessa automatiskt till SAM Internet. 
Näsgårds Karta kan arbeta med GPS are-
almätningar, blockkartor, ekonomiska kar-
tor samt ortofoto. Programmet har unika 
funktioner för att redigera arealer. T ex kan 
man dela ett fält med önskad areal. Samti-
digt finns kontrollfunktioner som uppmärk-
sammar ritfel.
Har du en långsam internet uppkoppling 
finns den nya datautväxlingsmöjligheten. 
Detta genom att skapa växtodlingsplan och 
karta i Näsgård utan att behöva vara upp-
kopplad på internet. Först när detta arbe-
te är klart kopplar du upp dig mot internet 
och loggar in på SAM internet.
Läs mer på www.areaplan.com

Nils Andersson

Trenden bruten, 
produktionen ökar!
-Den tråkiga trenden där grisproduktio-
nen minskar, är nu bruten, säger Magnus 
Lagergren. I maj hade vi för första gången 
på länge fler smågrisar att förmedla än ti-
digare månader. 3 000 fler är en klar vänd-
ning. Denna smågrisökning blir senare ök-
ning av slakten. 
-Det är samtidigt en positiv signal till lant-
brukarna, att det sker satsning på grispro-
duktionen, säger han. Och att man ska hänga 
med på tåget. 
-Jag vet inte hur smågristrenden ser ut i an-
dra slakterier, det vanliga är att marknadsle-
daren ökar marknadsandelarna i uppgångs-
fas och förlorar i nedgångsfas. Men sanno-
likt bröt vi den vikande svenska trenden i 
maj. /LG 

Norska E coli-katastrofen 
öppnar för ursprungs-

märkning
Idag finns inga krav på ursprungsmärkning 
av livsmedlen i Norge och möjligheterna att 
ursprungsmärka är begränsade. Men efter 
E coli-katastrofen med många sjuka och ett 
dödsfall, kallar lantbruks- och livsmedelsmi-
nister Terje Riis-Johansen branschen, Mattil-
synet och konsumenterna till ett uppstarts-
möte om ursprungsmärkning. Ministern vill 
nu öppna för frivillig ursprungsmärkning och 
spårbarhet. Källa: FK. /LG

Dansk asfalt ger grisfoder
På Bornholm har testats rapsolja i asfalten 
i stället för miljöfarliga lösningsmedel. För-
söket är så lyckat att NCC, som asfalterar 
hälften av danska vägarna, övergår helt till 
rapsolja nästa år. Källa: DR.
Kommentar: Restprodukten rapsoljekakor-

na är bra proteinfodermedel. /LG


