
Møllerens Universal-
Gødning, NPK 14-3-15
15 kg
Samgranuleret, chlorfattig universalgødning.
Ideel til alle havens kulturer. Ca. 2,5-3 kg pr.
100 m2  3-4 gange årligt.

Samgranuleret kr.

199,-
Mekanisk blandet
Pr. stk. kr.

179,-

eggersmann
Profi Elektrolyte 
1 kg
Hestens tab af elektrolytter 
ved intensiv træning kan hur-
tigt genoprettes og erstattes 
af Profi Elektrolytter. 
• Ideel til at genoprette
 hestens væskebalance
• Ydeevnen forstærkes
• Lav dosering
Normalpris kr. 169,-

MØLVANG
HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S
MØLVANGVEJ 104 B . 7300 JELLING . TLF. 72 14 70 91

Insektmiddel Trinol 810
700 ml 
Til bekæmpelse af
alle typer insekter i
og omkring boliger.
Normalpris kr. 219,-

Normalpris: 4 kg kr. 159,- / 25 kg kr. 469,-

Med hvidløg
Normalpris:
4 kg kr. 179,-
25 kg kr. 499,-

eggersmann Mineral Bricks
Perfekt til heste på fold. Nem og sikker at tildele. 

25 kg NU  kr.

419,-

25 kg NU  kr.

449,-

4 kg NU  kr.

139,-

4 kg NU  kr.

139,-

Super premium foder til
hvalpe af små hunderacer
5 kg
Danskproduceret
hvalpefoder til
din lille hund
- helt uden korn
og gluten.
Normalpris
kr. 199,-

Super premium foder
til hundehvalpe
12 kg
Danskproduceret
hvalpefoder der
ikke går på kom-
promis med
kvaliteten.
Pr. stk. kr. 369,-

Ferramol
Sneglemiddel
1 kg / 2,5 kg
1 kg bekæmper ca. 10.000 snegle. 
2,5 kg bekæmper ca. 25.000 snegle. 
Effektivt mod snegle og dræber-
snegle. Efterlader ingen døde 
snegle. Regnfast i op til 6 uger.
Kan anvendes i den økologiske 
have. Granulater.

2,5 kg kr.

479,-
myrefri kvik
til udvanding
1 kg
Hurtigt og effektivt mod myrer
i haven, på terrassen, indkørsel, 
langs huset m.m.
Rækker til ca. 25 myrebo.

MyreFri
genopfyldelige
myrelokkedåser
Smarte og effektive genopfylde-
lige myrelokkedåser mod myrer
og myrebo.

1 kg kr.

199,-

1  kg kr.

219,-

Pr. stk.  kr.

139,-

TA’ 2 stk. KUN 

649,-

NU  kr.

159,-

NU KUN kr.

199.-

NU KUN kr.

149.-

eggersmann hønse mash
5 kg
Letfordøjeligt fodertilskud med EMH.
GMO-frit tilskudsfoder, der garanterer frem-
ragende foderoptagelse takket være dets
høje kvalitet. EMH Hønse Mash skal udfodres 
opblødt i vand, er velsmagende og byder på 
en velkommen ændring i fodertruget.
Normalpris kr. 69,-

NU  kr.

59,-
Få en

gratis 
prøve

Møllerens plænegræs
3 kg 
En al sidig græsblanding, som ikke er
plejekrævende og trives både under
tørre og fugtige forhold, samt under
sol og i delvis skygge.
Normalpris kr. 149,-

NU KUN kr.

129.-
Mekanisk blandet

TA’ 2 stk. kr.

330,-

Tilbuddene gælder maj måned 2022

Væksthusgødning, NPK 3-1-4
+ micronæringsstoffer
5 liter
Flydende gødning
til vækst/drivhus.
Særdeles velegnet til
drypvandingsanlæg
i hobbydrivhuse.
Normalpris kr. 79,-

NU  KUN kr.

59,-

FRISKE FORÅRSDAGE

NYHED !


