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Generelt 

Vi sætter i denne uge fokus på, hvad det egentlig koster, at sprøjte 1 Ha, hvis vi får lov til at vælge 
løsningen. Derudover har vi fortsat gode priser på sædekorn og gødning til levering inden påske.  

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. og NPK 21-3-8 med 6S og 1Mg til 235 kr.  

Leveret Jylland/Fyn i hele træk aflæsset af kunden. 

Se hele vores gødningssortiment på http://atr-landhandel.dk/planteavl/goedning/fast/ 

Kemi 

Vores prisliste er i år lavet ud fra en tanke om, at gøre det hele mere enkelt og gennemskueligt. Vi har 
sænket vores listepriser markant, og i de flg. eksempler er priserne baseret på prislisten. Vi mener ikke der 

er nogen grund til, at have en prisliste, hvor der gives mellem 20 og 35% rabat, for hvornår har du så fået 

den rigtige pris?  

Rigtig mange af vores midler 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 sammen kan få snakket din 
sprøjteplan igennem og få valgt de løsninger, der passer til dit ukrudt og svampetryk.  

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.  

Ukrudtssprøjtning vårbyg: 

Løsning 1: 0,15 l. Pixxaro, 5 gr Ally, 0,05 l. DFF og 0,15 sprede/klæbe 97,15 kr. pr. Ha 

Løsning 2: 0,2 l. Pixxaro, 0,05 l. Hussar, 0,03 DFF og olie 185,42 kr. pr Ha 

Svampesprøjtning vårbyg: 

Første sprøjtning: 0,25 l. Proline Xpert 82,50 kr. pr. Ha 

Anden sprøjtning: 0,40 l. Propulse og 0,20 l. Comet Pro 221,00 kr. pr. Ha 

Svampesprøjtning hvede: 

Løsning 1: 0,50 l. Bell og 0,20 l. Comet Pro 290,30 kr. pr. Ha 

Løsning 2: 0,25 l. Armure og 0,25 l. Proline Xpert 171,50 kr. pr. Ha 

             

http://atr-landhandel.dk/planteavl/goedning/fast/


Sædekorn  

Vi har fortsat både vårbyg og Javlo foderærter på lager til hurtig levering. 

Se vores såsædssortiment på http://atr-landhandel.dk/planteavl/saedekorn/varsaed/ 

Kornkøb 

Vi har igen plads på fabrikken til foderbyg, havre og rug, så hvis du fortsat har noget liggende, vil vi meget 
gerne give dig et bud på dette.  

Rapsprisen har også genvundet lidt momentum igen, så måske er det nu de sidste mængder af gammel 
høst skal sælges. 

Se vores aktuelle priser på http://www.atr-landhandel.dk/aktuelle-priser/ 

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 

ATR Kundeportalen - Dit personlige ATR dokumentarkiv. 
Få direkte adgang til dine fakturaer og data. Læs mere her: ATR Kundeportal 
NB: Vidste du? At du kan få endnu bedre overblik, hvis du tilmeldes elektronisk dataoverførsel? 
Kontakt dit regnskabskontor for at høre mere om ATRs muligheder. 

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