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Så kom foråret og der er ingen tvivl om, at I alle får rigtig travlt de kommende uger. Vi sidder selvfølgelig
klar ved telefonerne, så I kan blive hjulpet med de ting, der skal indkøbes.

Gødning
Vi har både NS 27/4 og NPK 21-3-8, 6S + 0,8 Mg klar til hurtig levering fra vores lager i Kolding.
Derudover kan vi også med kort varsel få de øvrige varer i vores sortiment leveret hos dig. Så giv os et
kald og lad os snakke om, hvordan vi får hjulpet dig, med de ting du mangler at få indkøbt.
Aktuelt sælger vi f.eks. NS 27/4 til 185 kr. Jylland/Fyn - leveret i hele træk aflæsset af kunden.
Se hele vores gødningssortiment på http://atr-landhandel.dk/planteavl/goedning/fast/

Kemi
Vi har i år sænket vores listepriser markant, så dette marked bliver mere gennemskueligt. Vi mener ikke
der er nogen grund til, at have en prisliste, hvor der gives mellem 15 og 25% rabat. For hvornår har du så
fået den rigtige pris?
Derudover er der rigtig mange, som har en interessant prissætning i år, fordi de forskellige kemifirmaer
kæmper en hård kamp om markedsandelene indenfor de forskellige produktgrupper.
For at sikre dig den rigtige løsning til de rigtige priser vil vi anbefale, at du giver os et kald så vi samme kan
få snakket din sprøjteplan igennem og få valgt de løsninger, der passer til dit ukrudt og svampetryk. Vi har
fingeren på pulsen og kan derfor give dig den rigtige anbefaling på middelvalg samt doseringer.
HUSK at vi fortsat tilbyder et gratis kemitjek. 95% af kunderne vi besøger, har et eller flere produkter
på lager, som ikke må anvendes længere og som derfor vil udløse en bøde på minimum 10.000 kr. ved
kontrol.

Sædekorn
Vi har fortsat både vårbyg, havre og Javlo foderærter på lager til hurtig levering.
Se vores såsædssortiment på http://atr-landhandel.dk/planteavl/saedekorn/varsaed/
For nærmere oplysninger kontakt:
Kim Væggemose tlf. 38 41 66 27
Hans Frederik Ravnholt Thams tlf. 38 41 66 19
Peder Lodahl tlf. 38 41 66 05

Vores privatlivspolitik finder du her http://www.atr-landhandel.dk/privatlivspolitik/

