Månedsnyt, marts 2020
MAB = Miljøstyrelsens Autorisationssystem for
Bekæmpelsesmidler.
Få det nu fixet!

Sådan lyder det gode råd fra Seges omkring den lovbestemte MABautorisation. Det råd gives, da en del landmænd, der anvender
bekæmpelsesmidler, fortsat ikke har autorisationen, hvilket er et krav fra 1.
juli 2020, hvis du vil købe og anvende pesticider.
Reglerne betyder, at fra 1. juli 2020 kan salg af professionelle pesticider kun
ske til personer, der over for forhandleren kan dokumentere, at de har den
nødvendige uddannelse. Det sker ved at dokumentere
registrering i MAB. Du skal oplyse dit autorisationsnummer for at kunne købe
midler til professionelt brug

Et godt tip fra Seges

Det er en god ide, at knytte din autorisation i MAB til virksomhedens
eller arbejdsgivers CVR nummer. Det vil forenkle tingene for alle parter,
da forhandleren af pesticiderne skal kontrollere om de må sælge
pesticider til virksomheden.

Rotte- og
musegift
I forbindelse
med Landbrugsstyrelsens kontrol skal man kunne dokumentere, at man er

autoriseret i MAB. Frem til 1. juli 2020 er det tilstrækkeligt at dokumentere relevant
uddannelsesbevis sammen med en tro-og love erklæring.
Du kan læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside her: www.mst.dk/MAB-bruger

Planteværnsaftaler
Vi tilbyder igen i år årsaftaler på planteværn. Hos os får du:









Faglig sparring uden beregning
Hjemtagelse ifølge aftale med efterfølgende hurtig levering
Bredt sortiment af udelukkende anerkendte produkter
Først adgang til kampagnevarer og spotpartier i sæsonen
Automatisk udsendelse af lovpligtige leverandørbrugsanvisninger
Den populære markbog 2020
Nyhedsbrev pr. email om planteavl
Og selvfølgelig konkurrencedygtige priser

Kontakt os på 97941844 for yderlige information om de
muligheder vi kan tilbyde dig.

I haven

Læggekartofler
Udover, den mest populære tidlige sort, Solist, er der nu flere sorter på lager i
vore butikker: Sava, King Edward, Hamlet og Folva.
Kan fås i 2 kg’s og i 10 kg’s poser.
Det er en god ide, at komme i gang med forspiringen.
Nyopgravede og nykogte kartofler af egen avl = UHM!

Også for øjet

Havefrø
I butikken er der et stort udvalg af frø til haven.
Vi har mange forskellige blomsterfrø, så der er alle muligheder for, at
du kan få en farverig sommer. Derudover er der også grøntsagsfrø til
køkkenhaven, til dig der gerne vil dyrke dine egne grøntsager.

