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Rotte- og 
musegift 

Fælder og  
udstyr til  
rotter og mus 

Stort fremmøde til kvægfaglig aften 
 
Omkring 60 personer havde tilmeldt sig 
vores kvægfaglige møde den 27. januar. 
Vi er rigtig glade for den store interesse 
for arrangementet og vil gerne sige tak 
til alle deltagere for at bidrage til et godt 
møde med mange fine indlæg og en god 
faglig debat.  

Til kamp mod de grønne belægninger! 
 
Grønne belægninger er et problem mange steder, men vi har løsningen.  
Kvanol 10% eller Kvanol 50 % er rengørings og desinfektionsmidler,  
der meget effektivt fjerner grå belægninger, alger, bakterier, svampe og 
mug. Fjerner desuden dårlig lugt.  
God langtidsvirkning mod svampe og belægninger.  
 
1x 5 ltr. Kvanol 10%:  143,20 + moms TILBUD! 2x5 ltr. kun: 263,20 + moms 
 
1x 20 ltr.Kvanol 50%:  688,- + moms 
 
Skal du bruge større mængder til erhversmæssig brug, så kontakt os endelig for nærmere information 
om levering og priser. 

Levering af såsæd og gødning 
  
Vi får såsæd og gødning hjem fra fabrikkerne og vil derfor gerne begynde at  
levere varerne. Så gør gerne klar til at vi kan stille det ud til jer i den nærmeste 
fremtid.  
Vi kontakter jer naturligvis inden vi kommer.  
Har du endnu ikke bestilt, så kan det stadig nås! Tjek: nordvestfoder.dk/planteavl/.  
Her finder du vort sortiment af vårsæd.  

Markbogen 2020 
 
Markbogen er nu på lager og kan afhentes i begge afdelinger. Bogen indeholder  
basisløsninger i planteværn, samt oplysninger fra vores leverandører. Bagerst i bogen  
finder du bl.a. kalender og skema til registreringer i marken.  
Vi håber bogen kan tjene som et effektivt arbejdsredskab og som inspiration til  
planlægning og den daglige drift. 

I haven 
 
Læggekartofler 
Den mest poulære tidlige sort, Solist, er på lager i vore butikker. Kan fås i 2 kgs og i 10 kgs 
poser og kan med fordel lægges til forspiring nu. Så du, med lidt held, kan nyde  
nyopgravede kartofler allerede i maj :-) 

 
Havekalk 
Kongerslev Perlekalk er nem at strø ud og drøj i brug. Ved at tilføre kalk bliver jorden mindre 
sur og mosset forsvinder gradvist. 
Perlekalk fås i 15 kg sække, som rækker til ca. 200 m2.  
 

NPK gødning 14-3-15 
Kvalitetsgødning, der sikrer din haves levetid. Kan bruges som plænegødning til din  
græsplæne men også til urter, bede og planter. Med et rigt indehold af Magnesium, Bor, 
Svovl og kobber giver NPK gødning dine planter de bedste næringsvilkår. 

https://nordvestfoder.dk/planteavl/

