
Månedsnyt, maj 2017 

Åbningstider i maj. 
 

Afdelingen i Vestervig er begrænset åben fredag den 19. maj fra kl. 
7.30-11.30, Hvidbjerg holder normalt åbent. 
 

Bemærk også helligdagene i maj og juni - bestil i god tid! 

Kvæg på græs. 
 
Der er kommet nye regler for produkter som Auriplak og flectron øremærker. 
Pr. 1/5 2017 skal disse produkter købes på recept ved dyrlægen. Det samme 
gælder produkterne Flusa og Tectonik. Derfor kan vi desværre ikke længere 
tilbyde jer disse produkter.  
 

Vi kan i stedet tilbyde: 
 

EASYLICK GARLIC NO-INSECT 20 KG  
 
Indeholder, udover vitaminer og mineraler, hvidløg der virker afskrækkende over for 
insekter. Den er meget ideel til kvierne i engen, da fluerne ikke bryder sig om lugten af 
hvidløg. Indholdet af hvidløg sætter sig ret hurtigt i huden, når de slikker  
EASYLICK GARLIC i sig. 
VIGTIGT!! MÅ IKKE BRUGES TIL DYR DER SKAL SLAGTES INDENFOR 3 MDR. 

Butikkerne er fyldt med forårsvarer til haven.. 
 
Trænger haven og bedene til et pift kan vi for eksempel anbefale Champost Jordforbedring!  
Champost Jordforbedring består af komposteret og salmonellafri hestemøg.  
Det er 100 % organisk og har bedre jordforbedrende egenskaber end sphagnum.  
 
Vi sælger Champost i 50 ltr. sække i begge afdelinger. Pr. stk.: 69,- 3 stk for 175,- incl. Moms. 
Vi kan også levere Champost-produkter i big-bags. Ring og forhør! 
 

Kig forbi og se hele udvalget til haven: Plænefrø, gødning, spagnum, ukrudtsmidler, myre-
bekæmpelse og meget andet! 

Planteværn 2017 
 

Hvis du vælger Nordvest Foder som leverandør af planteværnsprodukter, opnår du en række fordele. 

 Kompetent faglig sparring uden beregning 
 Bredt sortiment af udelukkende anerkendte produkter 
 Først adgang til kampagnevarer og spotpartier i sæsonen 
 Nyhedsbrev pr. email om planteavl (tilmeld dig på martin@nordvestfoder.dk) 
 Og selvfølgelig konkurrencedygtige priser 

Bestilling af vintersæd 
 

Selvom der endnu er lang tid til høst, kan det være en god ide, allerede nu, at få bestilt de 
sorter af vintersæd, man gerne vil satse på til efteråret. Vi har et stærkt udvalg, med de  
bedste Celest-bejdsede hvedesorter og manganbejdset vinterbyg. 
Ring og hør hvad vi kan tilbyde dig!  
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