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● GENOM ATT klassificera begagnade maskiner
i tre olika kategorier vill Pon Eqipment hjälpa sina
kunder att hitta rätt maskin. Konceptet är framtaget genom bolagen i de skandinaviska länderna
och Nederländerna. Den första kategorin är den
redan etablerade Cat Certified Used som är

Magnus
Bergström

nästan nya maskiner som säljs med garanti. Den
andra gruppen innehåller något äldre maskiner,
men fortfarande med garanti och den sista Pon
Fair Used är äldre maskiner som säljs i befintligt
skick utan garanti. Något som kunderna efterfrågat, skriver Leveranstidningen Entreprenad.
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RENARE. Med jämna mellanrum rör sig golvet, men så långsamt
att kalvarna knappt märker det. Mindre arbete, mindre antibiotikaanvändning och ökad tillväxt är de faktorer som man ska ta i
beaktning om man funderar på de självrengörande boxarna.

Hygien
betalar
sig
Efter att Alf Håvar Bro
byggde ny lagård har tillväxten på kalvarna ökat
avsevärt och flugorna är
borta. Han har bland
annat satsat på självrengörande kalvboxar från
gotländska Moving Floor.
– Förut hade jag en äldre lagård. Nu är allt nytt. Kalven har
en bättre miljö, berättar Alf Håvar Bro som har 190 djur, varav
42 mjölkkor i Skiptvet några
mil utanför Oslo.
Vid bygget för snart två år sedan valde han kalvboxar från
gotländska Moving Floor. Varje

Alf Håvar Bro
har 190 djur,
varav 42
mjölkkor.

– I normala fall hade jag inseminerat från 16–18 månaders
ålder. Det var då först de var
stora nog.
– Nu har jag faktiskt varit
nere på 13,5 månader. Det är en
jättestor skillnad om de kan
kalva redan när de är 22 månader gamla.

box har plats för fem kalvar och
där tillbringar de sina fyra–fem
första månader.

Boxen rengör sig själv
Principen för boxen är att den
automatiskt rengör sig själv.
Golvet består av en matta som
med förutbestämda intervaller
rör sig och transporterar bort
strö och gödsel. Samtidigt
läggs nytt strö ut.
Sedan djuren flyttades till den
nya lagården har Alf Håvar Bro
sett en stor ökning i tillväxten.

Vad innebär det ekonomiskt?
– Uppfödningen av en mjölkko innebär utgifter på omkring
15 000 kronor. Om jag kan
minska utgifterna med 25 procent är var fjärde eller var femte kviga gratis.
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Certifiering för
dokumenterad
precision.

Fungerar det även för slaktdjur?
– Ja det gör det. 60–70 procent
av mina kalvar har varit tjurar,
och jag har en väsentligt större
tillväxt även på dem. Jag har en
daglig tillväxt på 1 300 gram på
vanlig NRF (norsk rødt fe) och
normalt vid intensiv uppfödning är 1 100 gram.

Flera faktorer
Han tror att många faktorer i
den moderna lagården spelar
in, allt från den allmänna miljön, luftkvaliteten och utfodringen.
– Men utan tvekan är Moving

Floor en del i att det totalt blir
bättre, säger han.

Ett 50-tal golv
De självrengörande boxarna
har funnits på marknaden några år nu. Totalt finns ett 50-tal
golv ute i lagårdar i Norden, de
flesta i Norge.
– Vi har fler och fler som säger att de har en ökad tillväxt
på kalven. De som mäter säger
att de ligger mellan 20–30 procent över snittet i tillväxt, säger
Peg Söderberg på Moving Floor.
– Det är ju inte statistiskt bevisat utan vi hör bara vad bönderna säger.

Kampanj
Jeantil EVR fastgödselspridare

Hanterar alla typer av fastgödsel.
Jeantil EVR 10-6, 10 m3 (303.000). ............................................. PRIS NU: 265.900:Jeantil EVR 13-10, 12,3 m3. Inkl. spridarvalsar i Hardox,
Automatisk kedjespänning, Broms för 40 km/tim,
Hjul 23,1x26, (347.350) ................................................................. PRIS NU: 304.900:Jeantil EVR 13-10, 12,3 m3. Inkl. spridarvalsar Hardox,
Automatisk kedjespänning, Smart kontrollbox,
Hjul Alliance 24,5x32, Vridbart bultat drag, (418.400) ..................... PRIS NU: 369.000:-

Hitta ytterligare information och din närmaste återförsäljare på nordfarm.se.
Kampanjen gäller t.o.m. vecka 17. Priser är exkl. moms.

nordfarm.se

