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LEJE AF SPREDER
Inden aflevering af spreder, skal
den vaskes omkring nedløbstragte
og spredetallerkener både over og
under pladen. Der debiteres et
beløb ved manglende/mangelfuld
rengøring.
Der er rift om sprederne i øjeblikket, så ring gerne når du er på vej
tilbage, så næste mand kan komme
i gang. På forhånd tak!
AGRODIESEL OG FYRINGSOLIE
Bestil i god tid, så du er sikker på at
have nok, når du skal bruge det.
Ring gerne et par dage før du skal
bruge det.
AFHENTNING AF SÅSÆD
Ring gerne dagen før du vil hente
dit udsæd, så er varen klar når du
kommer.
MARKBOGEN
Kan afhentes i din afdelingerne.
HUSK
Bestilling af græs og efterafgrøder til
2019. Se vores sortiment på
www.himmerlands-grovvarer.dk

NYE ÅBNINGSTIDER
– I SKALS AFDELINGEN
Fra den 1. juni 2019, vil åbningstiden blive tilpasset vores andre afdelinger.
MANDAG-TORSDAG 8.00-16.00
FREDAG 8.00-15.00
Der er mulighed for at få sat varer
ud til senere afhentning, hvis det
ønskes.

PLANTEVÆRN
Vi er som sædvanlig klar med seriøs rådgivning, bredt sortiment,
samt konkurrencedygtige priser.
Se ”markbogen 2019” og ”Basis svampe- og ukrudtsløsninger
forår 2019” på hjemmesiden under ALT TIL MARKEN.
ENGANGSLAGERLEJE – OPLAGTE AFGRØDER
Aftalen om engangslagerleje udløber 30/4 2019. Vi kan tilbyde:
afregning af de oplagte afgrøder senest pr. 30/4.
Ny aftale fra 1/5 til 15/9 på kr. 5,-/100 kg. (engangsbeløb) eller
kr. 1,70 pr. md. fra 1/5, indtil afregning ønskes.
Hvis vi intet hører, vil der blive faktureret en ny engangslagerleje
som dækker frem til 15/9 2019.
AFGRØDER HØST 2019
Der er mulighed for salg af såvel rapsfrø, foderkorn samt maltbyg høst 2019. Delsalg kan være en mulighed?
Konceptrug, brødhvede samt grynhavre er der mulighed for at
tegne kontrakt på. Min. mængde af konceptrug, brødhvede
samt grynhavre er 150 ts.
Afgrøderne skal kunne opbevares hjemme, skal nedtørres straks
og kunne beluftes løbende. Afhentning senest 30/4-2020.
BILLIG SVOVLSUR NH3

Vi har et restparti svovlsur NH3 i 500 kg. BB
Det er en meget småkernet vare, som er meget velegnet i gylletank eller måske såmaskinen (kan virke lidt "døv").
Sælges efter "først til mølle" kr. 128,00/100 kg.

FORÅRSVARER
Vi har et stort udvalg af forårsvarer. Bl.a. stampet kalk, kalkkoste, cement, havegødning, plænegræs,
myremidler, fluemidler samt ukrudtsmidler til gårdsplads og græsplæne.
ANTI ALGEMIDDEL
Vi lagerfører algefjerner i 10 liters dunke, mod grønne belægninger på murværk, fliser samt træ.
HEGNSARTIKLER
Der lagerføres et bredt udvalg i hegnsartikler, såsom klokker, håndtag, hegnspæle m.m.

FORÅRSTILBUD – SLIKSPANDE
Vi har forårstilbud på slikspande 20 kg.
Spanden indeholder magnesium og selen, den er vejrbestandig og velegnet
som supplement til kvæg på græs.
1 stk. kr. 199,v/3 stk. 174,- pr. stk.
v/10 stk. kr. 159,- pr. stk.
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