
HORNSYLD KØBMANDSGAARD

Det er ikke ligegyldigt hvilket middel, der be-
nyttes mod den enkelte skadegører og i hvilken 
dosis. Faktisk udgør disse to faktorer hele 50 % 
af effekten i marken, imens timingen udgør 20 % 
af effekten. Mindre effekt i marken kan hurtigt 
koste toppen af udbyttet, hvilket i sidste ende 
har stor betydning for bundlinjens resultatet.

For at optimere din bedrift tilbyder vi løbende 
faglig sparring med en planteavlsspecialist.

HVORFOR ‘DANMARKS BEDSTE AFTALE’?
Hornsyld Købmandsgaard A/S har igennem en 
årrække med stor succes tegnet ”rammeaftaler” 
på plantebeskyttelse.

Dette skyldes den store fleksibilitet, der er ved 
aftalen. Vi er en del af et af Europas største ind-
køb, hvilket betyder, at vi kan tilbyde plante-
beskyttelse til konkurrencedygtige priser.

Vi prioriterer meget højt, at den relevante råd-
givning følger med ved køb af planteværn.

DERUDOVER FÅR DU: 
• Betaling 14. august 2023
• Årsbonus krediteres i juli 2023
• Mulighed for justering af sprøjteplanen hvis alternative midler er billigere 
• Ugentlig opdatering af afgrøderne i vækstsæsonen gennem MarkNyt, som sendes på e-mail
• Fri levering af hovedordre og suppleringsordrer (Dag til dag levering ved bestilling inden kl. 10.00)
• Lokale lagre med bredt sortiment til løbende afhentning 
• Adgang til kampagnevarer og ”spotpartier”
• Håndbog med relevante planteværns-strategier
• Automatisk udsendelse af leverandør-brugsanvisninger
• Fuld returret leveret til HK lager indtil 28. juni 2023 (Dog ikke produkter der udfases enten på  

EU– eller landsplan, samt produkter med orange faresymboler)

PLANTEVÆRN - RAMMEAFTALE
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HK Mølvang 
Mølvangvej 92
7300 Jelling

HK Ejstrupholm
Nørholmvej 15
7361 Ejstrupholm

HK Baastrup
Baastrupvej 26
8722 Hedensted

HK Gødstrup
Vildbjergvej 55
7400 Herning

HK Aller
Aller Møllevej 17
6070 Christiansfeld

VIL DU HAVE DEL I DE GODE VILKÅR? 
- Ring til os på tlf. 7568 7300

HER FINDER DU  
HK PLANTE-
VÆRNSLAGRE

Niløsegården 
Dianalundvej 1
4293 Dianalund

Førslevgård Gods 
Førslevvej 54
4250 Fuglebjerg

EN TROVÆRDIG 
SAMARBEJDS-

PARTNER TIL DET 
MODERNE, DANSKE 

LANDBRUG


