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Levering af såsæd 
 

Fabrikkerne er i fuld gang med at producere såsæd og vi vil derfor gerne levere til de 
der har bestilt. Vi kontakter jer inden levering. 
Har du endnu ikke fået bestilt, er der stadig mulighed for at reservere gode sorter. 
Vi kan anbefale følgende sorter: 
Odyssey: Højtydende maltbygsort, nematoderesistent. 
Laurikka: Den tidligste sort, højt udbytte. 
Evergreen: MLO og bygrustresistent, højtydende og meget sund. 

Fordele ved Combi-FER 
 Ingen stress af smågrisene 
 Sparet håndtering af grise 
 Undgå adgangsmulighed for infektion 

via ekstra ”injektionshul” 
 Behovsbaseret indtag 
 Hævet hæmoglobin niveau 

Combi-FER - Supplement til jerninjektion 
Anvendes hvor der ønskes højere hæmo-
globin niveau før fravænning. 
 
Combi-FER strøs på gulvet, på foderflise 
eller i et lavt trug - altid i nærheden af 
grisenes opholdssted. 

Betaling via PBS/Leverandørservice 
 

Ikke flere glemte regninger! Tilmeld dig Leverandørservice og lad os trække det skyldige 
beløb fra din konto på forfaldsdato. 
Kontakt os for tilmelding eller yderligere info. 
NB: Denne service kan kun tilbydes kunder med SE-nummer. 

Nyt kontonummer 
 

Såfremt der ikke anvendes FI-indbetalingskort, eller Leverandørservice skal vi bede om fremtidige 
betalinger til følgende konto: Sydbank, kontonr.: 7118-0001554719. 
Det nye kontonummer vil også fremgå af de kontoudtog og fakturaer du modtager fra os. 

Markfrø fra DLF 
 

Igen i år forhandler vi frø fra DLF, der er verdens førende forædler af græs 
og kløver. Det betyder at vi igen kan tilbyde vore kunder et omfattende 
sortiment af blandinger til malkekøer, kødkvæg, heste, får og andre græs-
ædende dyr.  

Agrodiesel og fyringsolie 
 

Bestil dieselolie og fyringsolie hos os og få gode rabatter - hver gang!  
Kontakt os og hør hvad vi kan gøre for dig. 

 
HUSK! Vi forhandler også smøreolie af bedste kvalitet fra FUCHS (tidl. Statoil).  
Motorolie—hydraulikolie—smørefedt—transmissionsolie og meget andet. 
Kontakt os og hør nærmere om alle de spændende produkter. 


