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Vi älskar vår skö-
 ta re som valde 

Små gris Start från
 FoderMix.

Oj, vad jag kän ner mig 
bra i magen – hurra!

Det här var den 
bästa mat vi 

kunde få
   – ja näst ef ter 

mam mas mjölk.

Tel 0512-620 52, 070-583 06 37
Ulvstorp 8004, 534 90  VARA

Fakta: 
Smågris Start är smak rikt och vänligt för magen. 
9 av 10 besättningar fort sät ter med detta foder efter test.

Dans kring granen i 
av vänj nings ti der

Tel 0155-53 000 
www.tunamaskin.com

önskar 
Gott Nytt År!

Räven raskar 
över isen…

…dags att
överraska grisen

med en ny 
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GRIS utkommer med 10 nummer 2007. 

@-GRIS utkommer med minst 52 nr per år, 
dvs varje vecka när grispriserna är satta, samt 
i övrigt när något betydelsefullt för grispro-
duktionen inträffar.

GrisPortalen uppdateras kontinuerligt.

Prenumerationspriset är 350 kr inkl moms 
19,81 kr år 2007. Enklast prenumererar du 
genom att sätta in 350 kr på vårt bankgiro 
eller post gi ro.

Bankgiro 440-0123  
Postgiro 69 22 21 - 5
tryck
RB Grafi ska AB, Örebro

Agromek avhålls i 
Messecenter Herning, 
Vardevej 1, 
DK-7400 Herning.

Agromek Sekretariat
Postboks 1327
DK-8210 Århus V
ag@agromek.dk
www.agromek.dk
Tel:  +45 86 75 45 45
Fax:  +45 86 15 19 51
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Agromek är norra Europas största årliga 
lantbruksmässa.

Besök utställningen och hämta inspiration. 

Danska grisproducenter är bland de ledande 
i världen när det gäller avel, kvalitet och livs-
medelssäkerhet.

På utställningen visas många fabrikat med 
modern och funktionell inomgårdsinredning 
och -utrustning till suggor, smågrisar och 
slaktgrisar.

Här visas även ett stort maskinsortiment och 
utrustning till användning inom växtförädling 
och spannmålshantering.

Kreaturs- och fjäderfäproducenter kan se 
och jämföra ett brett utbud av inredningar 
och utrustning för inomgårdsmekanisering.

14 hallar — 86.000 m2 / 540 utställare.
Ca 70.000 besökare, inkl. 10.000 utländska 
besökare från 60-70 länder.

I hall Q presenteras både 200 elitavelsdjur 
samt avkommegrupper.

Inträde och katalog är gratis för utländska 
besökare.

Malmö
DKK 545,-

Hassleholm/
Lund
DKK 645,-

ca. 4 timmar

ca. 5 timmar

agromek 2007
Se tidtabell på
www.agromek.dk
Boka biljett:
DSB +45 96 27 40 40
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