
L-H FODER
Velkommen til forår

i Østjyllands største specialbutik
med alt til dyr og aktive mennesker... 

Altid
en go’
handel
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Hønsehuse, super modeller - Alle modeller er ubehandlede

Hønsehus Skivholme:
Hønsehus i flot 6-kantet design i 
træ. Hønsehuset har et lille hus 
samt en trappe ned til udendørs 
gårdareal. 
Måler 245 cm i bredden,  
hver enkelt side måler 112 cm
højden er 2 meter.
Bund medfølger ikke.
Leveres samlet.

Hønsehus Lading: 
Hønsehus i rektangulert design. Hønse-
huset har et lille hus med redekasse, samt 
en trappe ned til indhegnet udendørs areal. 
Huset er lavet i slidstærkt træ med tag af 
tagpap og et lille vindue. 
Bund medfølger ikke. 

Måler H:260 (ved huset), 
H: 155 (ved gård) 
længde: 280, 
dybde: 120 cm.

Hønsehus Skjoldelev:
Kvadratisk hønsehus med gård i træ. Med lille 
hus og rampe ned til indhegnet gård.  
Måler 197 x 194 cm. Bund medfølger ikke. 
Leveres samlet.

6.999;

6.999;

6.499;
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Duehus grålak. 50x44x87 cm
Robust duehus. Gråmalet og med sort tagpap. Måler  
50 x 44 x 87,5 cm. Vægt 9,5 kg. Med galvaniseret beslag 
til montering på stolpe. Fremstillet af FSC godkendt  
europæisk fyr. Produceret i Europa. Leveres samlet. 
Duehuset er til flere forskellige duearter, tamduer, skov-
duer og lign. Det bedste sted at placere duehuset er i 
rolige omgivelser, delvist beskyttet, men samtidig med 
mulighed for ugeneret ind og udflyvning for duen. Det er 
vigtigt at duehuset rengøres jævnligt, gerne 1 gang om 
ugen. Monter duehuset på en firkantet stolpe med det 
medfølgende beslag. Stolpen medfølger ikke, men bør 
være ca. 9 cm x 4 m. Sæt stolpen ca. 1 meter i jorden.
FSC mærket: Forest Stewardship Council er en  
international non-profit mærkningsordning til træ og  
papir, som du kan købe med god samvittighed. Det kan 
du, fordi der i en FSC-skov ikke bliver fældet mere træ, 
end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en  
sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at  
de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret  
uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

Hønsehus XL 6, 2m2 usamlet
Hønsehus XL sort. Produceret af 10 mm træpaneler 
og 40 x 40 mm trærammer. I hønsehuset er der 4 
siddepinde og to åbninger med skodder. Udtræks-
bakken i hønsehuset gør rengøringen nemmere. 
Hele gavlen kan åbnes for at lette adgangen til 
huset. Huset og redekassen leveres med asfalt 
belægning på taget. Husets samlede areal er  
på 1 m3. Redekasse med to rum. D 40 cm. B 50 cm.  
H 35 cm. Løbegården er 35 x 30 mm træramme og  
0,9 mm svejset trådnet. Løbegårdens samlede areal 
er 5,2 m3. Skridsikker hønsestige med trin og asfalt 
belægning medfølger.  
Totalmål er 240 x 160 x 160 cm.

Hønsehus usamlet
Stort hønsehus med stige til græsningsbur.  
Redekasse med 1 rum medfølger. Redekassen  
måler L 56 cm. D 47 cm. H 35 cm.  
Bejdset fyrretræ og tagpap tag. 1/2” x 1/2”  
volierenet. L 195 cm. D 85 cm. H 127 cm.  
Anbefales: max. 4 almindelige høns eller 8 dværg 
høns. L.233, D.85, H.127 cm

Hønsehus usamlet
L.187, D.81, H. 103 cm
Lille hønsehus med overdækket 
løbegård og redekasse  
m/ 2 rum. L151 x B70 x H93 cm. 
Evt. til “nybegynderen” med 2-4 
høns. Mange detaljer såsom 
stige, siddepinde, udtræksbakke 
og ventilationsluge. Malet i sort/
hvid og med tagpaptag på løbe-
gård, hus og redekasse. Låger 
til hus og løbegård kan åbnes og 
lukkes udefra.

Redekasse plast 
m/forsvind/skjul
Redekasse til 4-5 høns. Brun plast, for nem rengøring.  
Specielt udformet trappe, forhindre at hønsene skider i reden.  
“Forsvindingsboks” til æg, med gennemsigtigt låg.  
Højde 39 cm. Dybde 69 cm. Bredde 32 cm.

Redekasse 2 rum
Redekasse med 2 rum. Måtte med hul til hver rede. 
Udtræksskuffe med trådvæv til æg. Forsvindingsskuffe 
kan trækkes ud både forfra og bagfra. Huller til ophæng. 
Skråt tag. Passer til 8-10 høns. 
B 60 cm. H 60 cm. D 40 cm.

Redekasse 3 rum
Passer til 12-15 høns.  
B 71 cm. H 53 cm. D 32 cm.

Redekasse 5 rum
Passer til 20-25 høns.  
B 116 cm. H 53 cm. D 32 cm.

Redekasse galv. 
1 rum
Redekasse til høns.  
Galvaniseret med 1 rum.  
Forsvindingsskuffe til æg.  
Til vægmontering og med  
fladt tag. Nem at rengøre. 
H 33 cm, B 31,5 cm, D 45 cm.

Redekasse galv. 2 rum
H 33 cm, B 63 cm, D 45 cm.

Redekasse 5 rum
Passer til 15-20 høns.  
Rum mål B21xD29xH23 cm. 
B120xD50xH40 cm.

Måtte t/ redekasse
Løs måtte til redekasse. 
Passer til redekasse med 
3 rum og med 5 rum.

Måtte til redekasse
Løs måtte til redekasse 
med 2 rum.

389;

449;

229;599;

459;

799;

519;

3999;

2275;

1475;

35;

999;

2950

Hønsehuse, reder og dueslag - alt tilbehør i butikken

Redekasse 3 rum 
Vandfastplade
12 mm vandfast plade og 
krydsfiner. Forborede huller 
til ophæng. Med måtter i 
alle rum. Æg-opsamler  
med trådnet i bunden og  
filt som beskytter mod stød. 
Passer til 9-12 høns.  
Rum B21xD29xH23 cm. 
B70xD50xH40 cm.

639;



Fjerkræfoder

God start for dine høns

GOLD 4 MIX
20 kg
Fuldfoder til
æglæggende høns
Kornblanding med
3 mm æglægningspiller. 
Gives fra det første æg.
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Ardennes
Kornblanding med fine knækkede 
majs, solsikke-
kerner og ærter.

GrA-MIX
20 kg
Tilskudsfoder
til fjerkræ

Fjerkræ &
fasanblanding
Med knækkede 
majs og ærter.

Hønseblanding
Egnet til høns, kalkuner, påfugle,
gæs og svaner. Kornblanding med 
hele majs og solsikkekerner.

Kyllingeblanding
Til kyllinger, vagtler, dværghøns. 
Sorterede og specielt rengjorte frø. 
Kornblanding med meget fine
knækkede majs 
og små frø.

DUCK 1 Crumble
Startfoder
Komplet startfoder til ænder, gæs, 
svaner og små 
vadefugle.

DUCK
20 kg

DUCK 2 Pellet
Vedligehold
Komplet vækstfoder til ænder, gæs 
og svaner fra 3 
uger indtil 12 
ugers alderen.

DUCK 3 Pellet
Fuldfoder til alle vandfugle
F.eks.: Ænder, Gæs & Svaner. 
Gives i perioden fra 13 uger.

DUCK 4 Pellet
2 mm avlspellets til vandfugle
Fuldfoder til ænder, gæs, svaner
og små vadefugle under opdræt og 
den æglæggen-
de sæsonen.

SHOW 1 Crumble
Fuldfoder til prydhøns, så som
fasaner, agerhøns, perlehøns, 
vagtler, dværghøns, dekorative
kalkuner.
Periode:
0-6 uger.

SHOW
20 kg
Fuldfoder

SHOW 2 Pellet
Fuldfoder til prydhøns. 
2 mm vokse piller, der optages
hurtigt og giver en regelmæssig
vækst.
Periode:
7-12 uger.

SHOW 3 Pellet
Fuldfoder til prydfugle. 2 mm ved-
ligeholdelsespiller beriget med 
omega-3 fedtsyrer og naturlige
pigmenter for en optimal farvning 
og skinnende 
fjerpragt.

SHOW 4 Pellet
2 mm avlspellets, stimulerer æg-
lægning og opdræt og sørger for
en optimal skaldannelse på grund
af den afbalancerede kombination 
af protein,
energi og
mineraler.

DINDO 1 Crumble
Startfoder til kyllinger af kalkuner til 
de første 3 uger. Foderet er meget 
rigt på proteiner, som gør at unge 
kalkuner kom-
mer godt fra 
start.

DINDO
20 kg

DINDO 2.1 Pellet
Vækstfoder til kyllinger af kalku-
ner fra uge 4 til uge 8. Rig på pro-
teiner og giver en solid vækst og 
vægtøgning fra 
4. til 8. uge.

DINDO 2.2 Pellet
Vækstfoder til opfedning af kalku-
ner fra uge 9 til uge 12. Denne per-
fekte afbalancerede pille er ideel til 
en hurtig, men 
afbalanceret 
vækst.

DINDO 2.3 Pellet
Vækstfoder til opfedning af kalku-
ner fra uge 13 og frem til slagtning.
Denne perfekt afbalancerede pille 
øger udviklingen 
af   et smukt og 
sundt bryst kød. 

Komplet, 15 kg
Fuldfoder, der anvendes sammen med skaller til 
æglæggende høns, gæs 
m.v. og er dermed det
nemmeste at fodre med. 60;
Fuld-A-Pep, 15 kg
Tilskudsfoder til æglæggende høns. Udfodres
med 50% Fuld-A-Pep
og 50% korn. Skaller
tildeles efter ædelyst. 65;
FjerkræStarter, 15 kg
Granuleret (knækkede piller) startfuldfoder til 
0-28 dage gamle kyllinger.
Tildeles efter ædelyst (til
begyndende fjersætning). 65;
FjerkræVokse, 15 kg
Pilleteret fuldfoder til 28-140 dage gamle
fjerkræ (efter FjerkræStarter). Tildeles efter 
ædelyst (til begyndende 
æglægning). 60;

115;

109; 115;

150;

149;

140;

155;

140;

169;

169;

169;

169;

150;

150;

140;

145;

115;

Dan Shells
Skaller nr.1
15 kg

40;
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Vandautomat
i metal
30 liter
Drikkeautomat til fjerkræ.

Maxi Cup
Multivander
Semiautomatisk vander 
til brug til vandtønder, 
spande eller andre
containere op til
180 cm vanddybde. 

Drikketårn med 
toppåfyldning 
25 liter
Robust plastmateriale,
som kan holde til stød
i koldt vejr. Dia. 43 cm. 
H40 cm. Vægt 1,5 kg. 

279;

Fjerkrævander 
m/tre ben
30 liter
Nem påfyldning i top. 
Drikkeskålen sidder
ca. 15 cm over jorden.
Af slagfast plast.
Ideel til store fjerkræ, som 
ænder, gæs, kalkuner, fa-
saner og store høns.

45;

Fjerkrævander 
bowle
5 liter
Fjerkrævander med
hank. Farve grå.

15;

Fjerkrævander 
cylinder
1,5 liter
Fjerkrævander med
hank. Farve grå.

Bowlevander 
mini - 1,3 liter
Til kyllinger og små-
fugle. Hvid med grøn 
underdel. Dia.145 mm. 
H155mm.

Cylindervander - dobbelt
8 liter
Med dobbelt beholder, for nem opfyldning. 
Fremstillet af kraftigt plastmateriale, kan 
holde til stød i koldt vejr. Med drejelås 
mellem beholder og bund, så den både 
kan bæres og ophænges.

Drikkeautomat til vagtler 
Specialfremstillet til vagtler.
Smal og lav drikkerende.
Professionel kvalitet med
bajonetlukning. Kan
hænges op eller stå.

Universalvander
m/vægbeslag
3 liter
Med drejelås og vægbeslag. 
Fremstillet af kraftigt plast-
materiale, som er gennem-
sigtig, så man kan se vand-
standen. Kan tages af
vægbeslaget og derfor
let at påfylde og rengøre.

24;

Fjerkrævander 
bowle
2 liter
Fjerkrævander med 
hank. Farve grå.

Fjerkrævander 
cylinder
Fjerkrævander med 
hank. Farve grå.

29;

Cylindervander 
8 liter
Kraftigt plastmateriale. 
Med drejelås mellem be-
holder og bund, så den 
både kan bæres
og ophænges.

99;

219;

325;

99;

89;

Cylindervander m/ben
4 liter og 8 liter
Kraftigt plastmateriale, der
kan holde til stød i koldt vejr.
Med drejelås mellem beholder
og bund, så den både kan
bæres og ophænges. Juster-
bar i 3 forsk. drikkehøjder.

119;89;

Bowlevander 
m/ben
Fremstillet af kraftigt 
plastmateriale, kan 
holde til stød i koldt 
vejr. Konstrueret med 
drejelås mellem be-
holder og bund, så 
den både kan bæres 
og ophænges.

2,5 liter

6,5 liter

9 liter

12 liter

89; 179;

149; 199;

Drikkeautomat 
6 liter og 12 liter
Med dobbelt cylinder. 
Robust plast. Bajonet-
fatning i bunden, for 
nem montering. Cylin-
deren er fastspændt i 
bunden. Kan hænges 
op. 

6 liter 12 liter

169; 239;

3 liter

6 liter

11 liter

29;

45;

75;

1,5 liter

3,5 liter

5,5 liter

45;

59;

89;

349;

Fjerkræ-artikler: Drikkeautomater og vandere
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Fjerkræ-artikler: Fodersilo, -trug og -tårne

1,5 kg

3 kg

19;

39;

1,5 kg

3 kg

29;

79;
6 kg

9 kg

59;

99;

5 kg

8 kg

99;

169;

Fodertårn
m/låg
Plast. Grå. Med
hank til ophæng. 

Fodertårn 
Til kyllinger og småfugle. 
Plast. Grøn. Kan stå
eller ophænges.

Fodersilo rottesikker
12 kg og 20 kg
Hygiejnisk fodersilo i kraftig galvaniseret 
jern og plast. Til udendørs fodring. Der 
fodres kun når fjerkræet træder på ram-
pen. Sikker mod rotter, mus og vildfugle. 
Beskytter fjerkræet mod sygdomme og 
bakterier fra vilde dyr. Kan anvendes til 
høns, gæs, ænder, fasaner og kalkuner.

Fodertrug plast
7x36 cm og 7x62 cm
Plast med metalgitter til kyllinger og mindre 
fjerkræ. Spildfri, da der kan ikke skrabes i
foderet. Er forsynet med trådgitter med ribber.

25;

35;
499;

419;

Fodertrug galvaniseret
11x100 cm
Fodertrug af kraftig galvaniseret plade. Med 
trådgitter, som kan vippes til side for rengø-
ring. 4 huller i bunden af gavlene gør det 
nemt at fastgøre fodertruget til underlaget.

299;

Fodersilo
til væg
2,5 kg
B16 x L15 x H25 cm. 
Fremstillet i kraftig
galvaniseret jern.
Til vægmontering.
Ideel til mindre
hønse- eller fuglehold. 
Med vippelåg. 99;

Fodersilo 
rottesikker 
10 kg
Hygiejnisk fodersilo 
i kraftig galvaniseret 
jern og plast. Til 
udendørs fodring. 
Der fodres kun når 
fjerkræet træder på 
rampen. Sikrer mod 
rotter, mus og vild-
fugle. Kan anven-
des til høns, gæs, 
ænder, fasaner
og kalkuner.

299;
Fodertårn u/ låg
15 kg
Kraftigt plastmateriale. Hvid. 
Med indbygget skraberist.
Let at justere fodermængden. 
Skraberisten er faststøbt
på beholderen og vil
derfor altid følge over-
fladen på foderet. 239;

000;

12 kg

20 kg

Fodertrug plast/metal
Gitter i forzinket metal med sort pulverlakeret 
overflade. Gitter kan vippes i den ene side, for 
nem rengøring. Omrullede kanter som mini-
mere foderspild.

7 x 50 cm

10 x 75 cm

10 x 50 cm

20 x 50 cm

109; 139;

179; 199;

Fodertrug galvaniseret m/låg
5 kg
Kraftig galvaniseret jern.
Konisk beholder med sort
plastlåg. Kan stå på jorden
eller hænge ned fra loftet.
Passer til ca. 20 høns.

145;

rugemaskine
m/auto-vending
M/automatisk vending til hønseæg.
Brugervenligt display til indstilling af
automatisk regulering og kontrol af 
temperatur, fugtighed og vending.

12 æg

24 æg

929;

1.049;

8 æg

599;

Låg til fodertårne
3 kg

5 kg

8-15 kg

15;

18;

24;



Spande, kurve, baljer m.m.

149;

99;

99;

23;

119;

Multibox
Multibox uden 
låg. Stabelbar.
50 liter.

Bøtte med låg  Farver: Lilla, pink og blå.

Murerbaljer runde
Let. Med kant og håndtag. Sort.
Indhold 65 liter. Indhold 90 liter.
1 stk. kr. 49; 1 stk. kr. 69;

Murerbalje firkantet
Murerkasse. Sort plast med kraftig kant 
og håndtag.

Indhold 65 liter. Indhold 90 liter.
1 stk. kr. 59; 1 stk. kr. 74,50

Svær. Med bred kant og håndtag. Sort.
Indhold 65 liter. Indhold 90 liter.

Låg til
Multibox
Til hhv. 35 liter
og 50 liter.

Spande:

Plastboks Ergo
Grøn. 35 liter.

Plastkurv
Grøn. 35 liter.
Stabelbar.

Konkurrencespand, sort

Spandholder
Galvaniseret.

Til 20 liters spand.

12 liter.1stk. kr.13;

20 liter.1stk. kr.23;

Til 14 liters spand.

rYOM Vandsæk
70x100 cm.
til 80 liter vand

Drikkekar
450 liter

750 liter

1000 liter (Economic)

Multibox
Multibox uden 
låg. Stabelbar.
35 liter.

129;

49; 65;

99;

rhino spande
Robuste, solide og fleksible letvægtsspande 
med støbte håndtag, der giver nem løft og 
transport. Velegnet til haven, i stalden, på 
byggepladsen m.v.. Fås i mange farver.

12 liter

26 liter

40 liter

39,95

45;

59,95

125;
FOr 3 STK.

49;
FOr 5 STK.

55;
FOr 3 STK.

159;
FOr 3 STK.

45;
2 liter

49;
5 liter

120 liter.
D70/H41 cm.

Miljøspand. Grøn.
15 liter.

Grøn. 7 liter.

Pink eller grøn.
12 liter.

B30 cm/H28 cm.
Sort. 14 liter.

B37 cm/H22 cm.
Sort. 14 liter.

B37 cm/H28 cm.
Sort. 20 liter.

350 liter.
D100/H73 cm.

230 liter.
D80/H55 cm.

150 liter.
D88/H31 cm.

500 liter.
D120/H55 cm.

Flex spande
Plastspande med to håndtag i siderne.
Fødevaregodkendte råvarer, frostsikker og
UV stabiliseret. 12 liter. Flere forskellige farver.

99;
FOr 5 STK.

25;
FOr 1 STK.

175;
FOr 3 STK.

149;
FOr 3 STK.

89;

1.950;

2.175;

1.695;

299;89; 119;

99;

45;

75;

65;

89;

99;

459;

359;

319;

679;

Kæmpe-
baljer
Fremstillet af
ekstra kraftig
sort plast.

KØB
10 STK. og fåEN EKSTrA

GrATIS..!
7



Hjul til multibør
Luftgummihjul med rulleleje til multibør.

Sækkevogn med udfald 
Sort rørstel, måler 260 x 85 mm. Luft-
gummihjul med plastfælge, fast plade og 
udfaldsramme, max. belastning 300 kg.

Staldkærre svær kvalitet 
170 ltr.

Staldkærre galv. m/plastkasse
Med to hjul, Med kraftig grøn plastkasse, 
Indhold 160 liter, Galvaniseret rørstel, med 
vippe bøjle, 4-lags luftgummihjul med kraftig 
plastfælg, Leveres usamlet.

Staldkærre 
Stor model, indhold 250 liter, Med kraftig grøn 
plastkasse, Varmgalvaniseret stålrørsstel,  
2 stk. 4-lags luftgummihjul med kraftige plast-
fælge, Med frontbøjle der letter arbejdet ved 
tip med kærren, Længde 175 cm. Højde  
85 cm. Bredde 90 cm, Leveres usamlet.

Multibør galv. kasse/stel 
Multibør / mørtelbør / trillebør, galvaniseret stel 
med tipbøjle, galvaniseret kasse, luftgummi-
hjul, indhold 100 liter, max. belastning 200 kg. 
Leveres usamlet.

Havekærre 
Med to hjul, Grøn plastkasse 61 x 70 cm,  
22 mm. pulverlakeret grønt stel, med skum-
isoleret håndtag, Med 2 luftgummihjul 13” 
x 3,50-6, med plastfælge, Indhold 60 liter, 
leveres usamlet.

Havekærre 
Grøn plastkasse 92 x 64 cm., 28 mm. 
pulverlakeret grønt stel, med skumisoleret 
håndtag, med 2 luftgummihjul 16” x  
4,00-8, med plastfælge. Samlet vægt 
12 kg. - størrelse 135 x 72 cm. Indhold 
80 liter. Max. belastning 150 kg. 
Leveres usamlet.

Havekærre 
Grøn plastkasse 102 x 69 cm., 28 mm. 
pulverlakeret grønt stel, med skumisoleret 
håndtag. Med 2 luftgummihjul 16” x 4,00-
8, med plastfælge. Samlet størrelse  
141 x 79 cm. Højde 77 cm. Indhold  
120 liter. Max. belastning 150 kg.  
Leveres usamlet.

Hjul 
Til staldkærre

Punkterfri hjul m/plastfælg
Massivt punkterfrit gummihjul  
med rulleleje til trillebør.

Nødvendigt redskab 
  til mange gøremål... 

1269;

2875;

1499;

559;

Multibør grøn plastkasse 
Trillebør smal model, 32 mm. pulverlakeret 
grønt stel, luftgummihjul størrelse 16” x 
4,00-8, med tipbøjle, kraftig grøn plastkasse, 
Indhold 100 liter. Leveres usamlet.

429;

175;

219;

125;

479;

399;

399;
369;

KUN

Ekstra
robust

125;

Hjul punkterfri 
20 mm aksel 3.00x4”

Staldkærre, havekærre, trillebør, sækkevogn og tilbehør

8 



Sphagnum  
Natur 
80 ltr.
eller
Plante- 
skolejord
50 ltr.

9

Komuld  
m/organiskgød-
ning
50 ltr.

Rosenjord  
m/organiskgød- 
ning
50 ltr. 65;

65;

Kaktus-og  
stiklingsjord
5 ltr.

2975
Blomstermuld 
20 ltr.

Så & prikle 
20 ltr.

Orchidejord 

Giv haven pleje, jord og 
næring! og få fornøjelse af den i mange måneder

50 ltr.

1.799;
ta’ 18 forGartnerens 

Grovgode 
300 ltr.

kæmpe udvalg i butikken ud over det viste!

129;

2450

35;

Pyntebark 
De Luxe 
5 ltr.

70 ltr.

13975

3950

39;
5 LTR. KUN

5975 4950 2450

99;

Sphagnum  
BERIGET
80 ltr.

150 ltr.

Rhododendron 
sphagnum
80 ltr.

5950

150 ltr.

9950

4950

frit Valg

Dækbark
70 ltr.

Plantesæk 2450

Kaktus- og stiklingsjord fra Hor-
num er en mildt gødet muldjord, 
der er tilsat kalk. På den måde 
opnår jorden den perfekte pH-
balance, der giver optimal næring 
til kaktus og stiklinger. Jorden 
er iblandet sand for at sikre 
den optimale dræningseffekt. 
Også velegnet til sukkulenter og 
bonsai.

Planteskolejord er til 
alle planter i krukker, 
altankasser, plantekummer 
eller i haven.

Hjul punkterfri 
20 mm aksel 3.00x4”



Alt til haven - Hornum har et kæmpe udvalg - spørg os endelig ...

Kartoffel- 
gødning 
5 ltr. Rækker  
til 250 m2

14-3-15 Plænegødning
15 kg. Rækker til 650 m2

Have- og grønt-
sagsgødning 
5 ltr. ORGANISK
Rækker til 50 m2

Havegødning
10 kg ORGANISK
Rækker til 250 m2

Hæk- og  
Stedsegrøn 
5 kg. Rækker  
til 50 m2

Jernvitriol 
5 ltr. Rækker  
til 500 m2

Kalksalpeter 
5 kg. Rækker  
til 200 m2

Kogødning 
15 kg - rækker til 250 m2

Naturlig 
Gødning 

15 kg 

Plænegødning
10 kg ORGANISK
Rækker til 300 m2

Rhododen-
drongødning
5 ltr. Rækker til  
40 m2

Rosengødning
5 ltr. Rækker til 40 m2

Økologisk  
Have-Grønt
5 ltr. Rækker  
til 25 m2

189;

9975

4725

9475

49;

13950

4975

8975

5975

199;

1197513475

Bio-Kalk
20 kg. Rækker til 200 m2

12975

Forvandler mos og græsafklip til næringsrig humus. Justerer plænens pH 
balance. Ud over det meget letoptagelige kalk er hvert granulat dækket 
med en unik biologisk bakterie (MO-Bacilus subtilis ssp) der praktisk taget 
æder det kalkafsvedne mos samt filt.

6975

BILLIGT

175;

Supermix 
15 kg m/kalk.  
Rækker til 180 m2

Recover 
plænegødning
15 kg. Rækker til 150 m2

259;
Gødningen er tilsat komposterende bakterier og Magnesium, som giver 
den eftertragtede flotte, dybgrønne farve på græsset. Den høje koncentra-
tion af Kalium (K) svider såvel mos som mossets rødder uden at græsset 
tager skade. Mosset vil efter ca. 3 uger ”tørre ud” og blive gult. Græsafklip, 
dødt græs og mos danner et lag af uomsat organisk materiale, som hæm-
mer græssets vækst - men her vil de komposterende bakterier i Hornum 
Recover Plænegødning træde til og omdanne laget til næring.

NYHED

HORNUM® Kogødning er 
en ren organisk naturgød-
ning, langtidsvirkende og 
uden tilsætningsstoffer. 
Den frigiver næringsstoffer 
i takt med planternes behov. 
Ideel til roser. Ved tilsætning af kogødning forhøjes 
humusindholdet i jorden - lige noget som roserne 
har brug for. HORNUM® Kogødning kan anvendes i 
køkkenhaven, frugthaven, blomsterhaven, i krukker 
og til græsplænen.

10 
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Blodmel
1 ltr.

Chili gødning
350 ml.
Gød chiliplanten ved hver 
vanding og få et veludviklet 
rodnet, stor bladmasse og 
dannelse af store frugter.
Rækker til 70 ltr.

Rosen gødning
350 ml.
Rækker til 70 ltr.

Næring 
De Luxe 
750 ml.
Rækker til  
150 ltr.

Tomat- 
gødning 
1 ltr. Rækker til  
200 ltr.

45;55;55;

2,5 ltr. Rækker til  
500 ltr.

1 ltr. Rækker til  
200 ltr.

Næring  
flydende 
5 ltr.
Rækker til  
1000 ltr.

155;

95;

35;
4975

frit Valg

3750
3450 3995

Drue- og 
bærgødning
350 ml.
Giver et kraftigt vel-
udviklet rodnet,flere 
blomsterknopper,  
mere frugt med  
længere holdbarhed  
og selvkonservering 
efter høst. Samt  
mere smagfuld.

Orkide 
gødning
350 ml.
Rækker
til 140 ltr.

Citrus 
Gødning
350 ml.
Rækker
til 70 ltr.

Hortensia  
Blå Kur 
1 ltr.

Krukkegødning
1 ltr.

Løggødning
1 ltr.

Gødning 
1 kg 14-3-23
Giver 1000 ltr.
Totalgødning til drivhus, 
køkkenhave og krukker

2 kg 14-3-23
Giver 2000 ltr.
Totalgødning til drivhus, 
køkkenhave og krukker

2950

4475
7995

99;

179;

Vi har over 300 forskellige frø varianter  
på stativerne nu!
Kom ind og se udvalget

5;
BILLIGT

Priser 
fra

Gødningspinde  
til blomst

Benmel
1 ltr.

35;35;

Blod- og Benmel forbedrer næringsværdien i bestående jord ved 
stauder, bærbuske, frugttræer og også i køkkenhaven ved kvælstof-
grådige planter som f.eks. kål, salat og selleri. Blod- og Benmel har 
været brugt i generationer og er et velkendt, godt organisk alternativ  
til alm. mineralsk gødning.

Alt til haven - Hornum har et kæmpe udvalg - spørg os endelig ...

Plænegødning
10 kg ORGANISK
Rækker til 300 m2

11975

Alt til haven - når den skal plejes og gøres forårsklar ...

11 
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Kongerslev står for kvalitet og har et stort udvalg

Havekalk Alm. 
15 kg
1 ps.

Alt i et 14-3-10 
15 kg. Rækker til 375 m2

Havekalk granuleret
650 kg BIGBAG

Naturgødning 
12 kg. Må bruges økologisk.

Rhododendrongødning 
2 kg. Rækker til 20 m2

Rosengødning
2 kg. Rækker til 20 m2

grokraft flydende 
gødning 
5 ltr.

669;
650 KG

20;
99;

129;75;69;

45;
ta’ 3 for

Jernvitriol 
5 kg “TØR”. Rækker til 500 m2

14-3-15 m/S klorfattig
15 kg. Rækker til 600 m2

3975

3975 3975

12

Kongerslev står for kvalitet og har et stort udvalg
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Kalk og gødning

Havekalk Perle
15 kg

Havekalk dolomit
15 kg

Højt indhold af vækstgivende 
magnesium – ca. 10%.
Magnesium er særdeles 
vigtigt tilskud til ernæring 
af alle planter. Kalken er 
samtidig en vigtigt faktor til 
jordforbedring samt neutra-
lisering af jordens surhed.
Handelsgødning har i dag 
et minimalt indhold af mag-
nesium hvorfor det er nød-
vendigt at tilføre det via
Dolomitkalk. Brug Dolomit-
kalk med et naturligt højt 
indhold af magnesium 
dannet for flere millioner 
år siden bl.a. i alperne - 
"Dolomitterne".
Kan gives hele året, med 
fordel især forår og senere 
efterår og anbefalet dose-
ring er ca. 20 kg til 80 m2.
Dolomitkalk har en lang-
tidsvirkende effekt, da det 
nedbrydes langsommere 
end f.eks. havekalk.
Ønskes en kombination
af begge egenskaber
anbefales magnesiumkalk 
i enten pulver eller granu-
leret form.

Biologisk Kakao-Flis®

50 liter

50;
3 x 15 kg

75;
3 x 15 kg

v/1stk.

79,75
v/42stk.

66;

DrÆBErSNEGLE

Kakao-Flis® hæmmer 
dræbersneglen
• Kakao og chokolade indeholder 

koffein (ca. 17%) og theobrom 
(ca. 1,45%) - en stimulans for 
mennesker, men gift for dræber-
snegle, myrer og biller osv.

 Dræbersnegle kan derfor ikke
 lide at kravle over og gøre ophold 

i Kakao-Flis®.
• FORÅR: Undgå disse snegle 

med et tyndt lag 2-3 cm Kakao- 
Flis® oven på dine blomsterbede, 
køkken-/urtehave, højbede, potter 
og under jordbær og frugtbuske.

• EFTERÅR: Dræbersnegle lægger 
æg fra september til november. 
Undgå snegleæg med et tyndt

 lag Kakao-Flis® på ca. 2 cm.
 Især oven på barkflis, som de
 elsker at lægge æg i.

29;20;

Kalksalpeter
15 kg
Hurtig og kraftfuld virkende 
gødning. Fremmer både 
græsvækst , og planterne i ur-
tehaven og prydhaven bl.a. 
roserne på effektfuld vis. Et 
rigtig godt starttilskud i begyn-
delsen af sæsonen og hen 
over sommeren.
Kongerslev Kalksalpeter er en 
gødningstype baseret på kal-
ciumnitrat som kan hjælpe 
planterne til at producere de 
bedste resultater af god kvali-
tet til glæde for forbrugerne.
Den indeholder hurtigvirkende 
nitratnitrogen, kombineret 
med vandopløselig kalcium, 
som styrker planternes celle-
vægge og sammen gir disse 
to næringsstoffer en god og 
varig vækst i planterne.
Kongerslev Kalksalpeter er 
også en gødning, som har en 
positiv effekt på pH-tilstanden 
i jorden. Den har en svag al-
kalisk reaktion og modvirker 
forsuring af jorden.

10 liter

30;
50 liter

75;

Leca nødder
10-20 mm

Leca ærter
4-10 mm

NPK 18-3-8 
25 kg

NPK 18-3-8
Big Bag
750 kg

Svovlsur Ammoniak
15 kg

Ren kvælstofgødning, der er 
velegnet til surbundsplanter som 
rhododendron og azalea samt til 
tomater, kartofler m.fl. og på 
særligt kalkrige jorder. Svovlsur 
ammoniak reducerer reaktions-
tallet i jorden. Reaktionstallet er 
vigtigt for, at planterne kan opta-
ge næringsstofferne i jorden 
Fordele: Svovlsur ammoniak er 
groft granuleret, der gør det 
nemt at sprede.

99;

3.275;

119;
v/40stk.v/1stk.

150;
v/4stk.

175;

89;



Spagnum Grov 
rhododendron
300 liter

Spagnum 
Gødet
300 liter

Gartner
Spagnum fin
300 liter

1.675;
18 stk.

1.799;
18 stk.

1.599;
18 stk.

1 stk.

99;

1 stk.

109;

1 stk.

99;

Dækbark
50 liter

Sphagnum
Natur
80 liter

Sphagnum
Gødet 
80 liter

Såjord
20 liter

Såjord
50 liter

Blomster-
muld
50 liter

Plante- og
Krukkejord
50 liter

Planteskolejord
50 liter

75;
3 stk.

65;
3 stk.

29,75
1 stk.

1 stk.

43,75

1.199;
48 stk.

1.159;
54 stk.

44,75

49;

Sphagnum 
rhododendron-
jord, 80 liter

49;

14,75

29,75

24,95

29,75

Få det optimale ud af din have med BEST GREEN

49;
3 stk.

Plantesæk
40 liter

Forår i haven... det spirer og gror

14
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Skadefugle- 
skræmmer ugle 
40 cm

Skadefugleskræmmer  
med 2 drager
Teleskop fiberstang på max. 7 meter. Jordspyd. 
2 stk. drager 

Drage til høg 
Løs drage “Høg” 140 cm. Udskiftningsdrage 
til skadefugleskræmmer. Til montering på 
teleskopskaft. 

Drage med hale
Løs drage til at bytte/afveksle  
med, så fuglene ikke vænner sig til dem. 60 cm 
bred. 

Skadefugleskræmmer  
med 1 drage
Teleskop fiberstang på max.  
4 meter. Jordspyd. 1 drage

Skadefugleskræmmer  
med 2 drager
Teleskop fiberstang på max. 10 meter. Jord-
spyd. 2 drager (Høge) på 140 cm. Skræmmer 
generende fugle som f.eks. stære, måger, al-
liker, krager, råger, duer m.fl. Man må forvente 
løbende udskiftning af dragen og snoren da de 
bliver slidt af vejr og vind. Ved kraftig vind, bør 
drage og teleskopstang tages ned, da de ellers 
vil blive ødelagt.

Skræmmer flyvende rovfugl
B 54 x L 36 x H 9 cm

                  

Skræmmer  
fiskehejre 
H 72 cm

Skadefælde dobbelt 
B 38  H 46 L 92 cm

Skade-/Kragefælde  
3 rum 135x42
L 135 x B 42 x H 46 cm

Mosegrise- 
fælde trådvæv 
Længde 46 cm

Muldvarpesaks  
Lang

Muldvarpesaks  
svær m/håndtag

Muldvarpesaks  
rustfrit stål

Muldvarpesaks  
supercat rustfri

Ultralydskræmmere

Hold de større skadefugle og andre skadedyr væk fra have og lign.

99950

75950

34375

23950

89;

89;

109;
299;

175;

1179;

3950

5950

199;
KUN

139;

199;

569;

249;

75;

289;239;

155;

Med alarm, 
ultralyd, pir sen-
sor og blitz. Mod 
hunde,katte, fugle, 
ræve og vildt.

Muldvarpeskræmmer  
til batteri

Med dobbelt funktion. Vibrerer og 
udsender lav frekvens lyd. 

Muldvarpeskræmmer
Med solcelle. Udsender lav frekvens lyd.

Med solcelle. Inkl. 
batt. og USB til  
opladning. Mod 
hunde, katte, fugle 
og ræve.

145;

Den rigtige fiskehejre tror at  
pladsen er optaget og vil søge andre 
steder hen.

Kunstig ugle reflekterende  
øjne. Livagtigt hoved som  
bevæger sig i vinden. Holder duer, 
måger og andre skade- 
fugle på afstand. Skræmmer også 
mindre fugle væk fra området.

Karbid 
(calciumkarbid). Dåse med 500 g

De uønskede dyr undgår området hvor  
skræmmeren er placeret, da de generes af  
de ubehagelige ultralyde og den skarpe blitz.  
Skræmmeren aktiveres kun når der er  
bevægelse i området. Dyrene vil aldrig vænne 
sig til lyden og lyset, og bliver skræmt hver 
gang. Rækkevide 70 m2

Skræmmer  
siddende rovfugl
B 17 x L 17 x H 42 cm
Sættes på stolpe eller lign. eller 
fyldes med f.eks vådt sand for 
pacering på plant underlag.  
Skal kunne ses fra oven.

Hænges i træ eller lign. 
Så den kan ses fra oven.

15 
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Rottefælde smæk
Plast

Trådfælde m/faldlem
Med 2 indgange. 1/2” x 1” masker. Trådtykkelse 2,0 mm. 
Pulverlakeret - grøn. Faldlem i begge ender. Bærehånd-
tag med bidebeskyttelse

Mår-ilder-lækatfælde prof. jæger
Trådfælde til levende fangst af mår, ilder eller lækat. 
Fanger et dyr ad gangen. Fremstillet af ekstra kraftigt 
trådgitter. Punktsvejst og galvaniseret trådgitter med 1 
indgang. Indgangshulmål bredde 31 cm. 
Højde 22 cm. Med ekstra forstærket 
faldlem, en rigtig prof. jæger- 
model. Med håndtag til trans-
port. Længde 77 cm. Højde  
29 cm. Bredde 32 cm.

Rævefælde trådvæv 
Trådfælde til levende fangst af ræve. Fremstillet af kraf-
tigt trådgitter. Punktsvejst og galvaniseret med ekstra stor 
indgang/faldlem. Indgangshulmål højde 40 cm. Bredde 
32 cm. Med 2 bærehåndtag til transport. 
Længde 140 cm.

Minkfælde trådvæv 
Trådfælde til levende fangst af 
mink. Med fjederlukning i top-
pen, for sikker og effektiv lukning. 
Produceret af varmgalvaniseret, 
svejst tråd. Hul mål 15,5 x 15,5 cm. 
Længde 77 cm.

Mår-ilder-lækatfælde XL
Trådfælde til mår, ilder og lækat. 
Med to indgange. Måler 93 x 25 x 
26 cm. Fremstillet af varmgalvan-
iseret svejst tråd på 1” x 1/2”. Tung 
faldlem i hver ende sikrer sikker 
fangst. Frontforstærket u-ramme 
i hver ende. To bærehåndtag. 
Udløses via trædeplade.

Mår-ilder-lækatfælde 
2 indgange
Trådfælde til levende fangst af mår, 
ilder eller lækat. Med to indgange - 
stilles hvor dyrene færdes. Fanger  
et dyr ad gangen. Fremstillet af 
kraftigt trådgitter. Punktsvejst og 
galvaniseret med 2 indgange/fald-
lemme. Indgangshulmål bredde  
20 cm. Højde 15 cm. Med håndtag 
til transport. Længde 92 cm.

Mår-minkfælde 
Konkurrencetype. Trådfælde til 
levende fangst af mår eller 
mink. Fanger et dyr ad 
gangen. Fremstillet 
af kraftigt trådgitter. 
Punktsvejst og galva-
niseret trådgitter med 
1 indgang. Indgangshul 
bredde 15 cm.  
Højde 23 cm. Faldlem og 
kødkrog til ophængning af  
lokkemiddel. Med håndtag til  
transport. Længde 77 cm.

Rævefælde prof
Rævefælde ekstra stor. Til levende fangst af ræve. 
Professionel jægermodel med svejst minktråd. 
Med to indgange. Låge til 
anbringelse af 
lokkemad. 
Længde 198 cm.

Trådfælder og hjælp til uønskede dyr på ens ejendom

219;

599;

169;

339;

999;

229;

329;

Trådfælde m/faldlem 
Mårfælde med faldlem. Med 2 
indgange. Længde 103 cm (103 
x 25 x 25 cm). 3/4” x 3/4” masker. 
Trådtykkelse 2,0 mm. Pulverlak-
eret - grøn. Faldlem i begge ender. 
Bærehåndtag med bidebeskyttelse

Minkfælde trådvæv 
Trådfælde til levende fangst af mink. 
Fremstillet af kraftigt trådgitter. 
Punktsvejst og galvaniseret trådgitter 
med 1 indgang. Indgangshul bredde 
20 cm. Højde 14 cm. Faldlem og 
kødkrog til ophængning 
af lokkemiddel. Med 
håndtag til transport. 
Længde  
77 cm.

1399;
KUN

Længde 53 cm 
(53 x 19 x 19 cm)

Længde 64 cm  
(64 x 21 x 23 cm)

249;

259;

419;

Mår-ilder-lækatfælde
Trådfælde til levende fangst af mår, ilder 
eller lækat. Fanger et dyr ad gangen. 
Fremstillet af kraftigt trådgitter. Punktsvejst 
og galvaniseret med 1 indgang/faldlem. 
Indgangshul bredde 20 cm. -  
højde 18 cm. Med håndtag til  
transport. L 92 cm. H 26 cm. B 20 cm.

399;

16 
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Rottegiftskasse plast 
30x25x16 cm
Rottegiftkasse med nøgle. Materialer af 
sort kraftig plast. Med to låse for ekstra 
sikkerhed.

Rottekasse plast m/smækfælde
Ingen fare for kæledyr og børn, med 2 me-
talpinde til anbringelse af fælden, kan også 
bruges til madding eller til giftblokke/poser.

Mosegrise- 
fælde super-cat

Smækfælde, hurtig  
og nem at bruge.  
Fungerer i begge 

retninger i gangen.

Hulskærer & spyd 
Bruges inden opsætning af Super-Cat mose-
grisefælde.

Mosegrisefælde trådvæv 
Trådfælde til levende fangst af mosegrise. 
Fremstillet af kraftigt trådgitter. Punktsvejst 
og galvaniseret med 1 indgang/faldlem. 
Indgangshul 12,5 x 12,5 cm. Med håndtag til 
transport. Længde 46 cm.

Rottegiftskasse m/skrue
Rottegiftkasse af galvaniseret plade med 2 
indgange. Med gulvbelægning og sepa-
rat giftafdeling med 2 stifter til giftblokke. 
Skydelåget er sikret med skrue der låser 
låget fast. Længde 350 mm.

Rottefælde trådvæv
Konkurrencetype til levende fangst af rotter. 
Fanger et dyr ad gangen. Let og handy tråd-
fælde. Punktsvejst og galvaniseret med 1 
indgang. Indgangshul bredde 9,5 cm. Højde 
11,5 cm. Håndtag til transport.  
Længde 46 cm.

Rottefælde trådvæv “enkelt”
Trådfælde til levende fangst af rotter. Fanger 
et dyr ad gangen. Fremstillet af kraftigt 
trådgitter. Punktsvejst og galvaniseret med 
1 indgang. Indgangshulmål bredde 20 cm. 
Højde 15 cm. Kødkrog til ophængning af  
lokkemiddel. Med håndtag til transport.  
Længde 46 cm.

Rottefælde trådvæv “familie”
Trådfælde til levende fangst af rotter. Kan 
fange flere dyr ad gangen. Fremstillet af 
kraftigt trådgitter. Punktsvejst og galvaniseret 
med 1 indgang. Indgangshulmål 7,5 x 7,5 
cm. Kødkrog til ophængning af lokkemiddel. 
Med håndtag til transport. Længde 46 cm.

Rottefælde “familie”
Rottefælde til fangst af flere rotter. Maske 
str. 1/2” x 1/2”. Grøn pulverlakeret 2 mm 
tråd. Mål: 40 x 24 x 18 cm (LxBxH).

Trådfælder og hjælp til uønskede dyr på ens ejendom

45;

39;

79;

15;

20;

20;

55;

14950

89;

169;

9750

249;

79;

7950

219;

259;

79;
Rottefælde supercat 

Rottefælde smæk
Plast

Rottefælde  
powersnap

Rottefælde 
Giljotti 

Rottefælde smæk 

Rottefælde snap

Rottefælde  
smæk metal

Rottefælde trådvæv m/ håndtag
Trådfælde til levende fangst af rotter. Fanger  
et dyr ad gangen. Fremstillet af galvaniseret 
tråd. Med håndtag for nem indstilling.

99;
Måler 31 x 10 x 10 cm.

129;

Måler 21 x 10 x 10 cm. 

229;

419;

17 

Trådfælder og hjælp til uønskede dyr på ens ejendom
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Ultralysskræmmer  
230 V
Rækkevidde 50 m2. Mod mus, rotter og mår.

Ultralydskræmmer 230 V
Rækkevidde 200 m2

Mod mus, rotter og mår.

Musefælde super-cat 
T/levende mus

Musefælde  
smæk 
Super-cat 
2 stk.

Musefælde smæk 
“rapp-2” 2 stk.

Musefælde 
Giljotti 

1 stk.

Musefælde 
smæk 
2 stk.

Musefælde super-smæk
2 stk.

Musefælde  
powersnap 
2 stk.

Musefælde  
smæk metal 
2 stk.

Musefælde  
kasse med smæk

Mus & rotte hjælp - mange forskellige muligheder

99;
KUN

70;
KUN

35;

69;

275;

45;

49;

55;

10;

19;

45;

35;

25;

59;

25;
Musefælde Alive 
2 stk.

Musegiftkasse med skrue
Giftkassen har 2 indgange

Musekasse plast 
M/ smækfælde

Trinol Alfa korn 
Mod mus 
150 gram

Trinol Alfa pasta 
Mod mus 60 g

Victor tin cat  
musefælde

60;

75;

4450

99;

149;
KUN

Med gennemsigtigt låg, giver dig mulighed 
for at fange op til 30 mus levende. Når 
musene går i fælden, kan de ikke slippe 
ud igen. Det gennemsigtige låg gør det 
nemt og hurtigt at tjekke fælden. For at 
øge effektiviteten og forenkle betjeningen 
af fælden, kan man lægge Alfa korn/pasta 
i fælden, sådan at musene bekæmpes 
skånsomt og hurtigt i fælden. Fælden kan 
genbruges.

Victor elektrisk 
musefælde
Effektiv fælde, som hurtigt dræber 
musen med et kraftigt stød. Kan 
dræbe 1 mus pr indstilling og 
100 mus pr sæt af 4 AA batterier. 
Dødelighed på 100%.

Musefælde  
snap plastik 
2 stk.

135;

Trinol Alfa pasta 
3 stationer x 10 g. Klar til brug.

150 g

18 
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Mejsebolde
i net
100 stk.
9 kg

Mejsebolde 
u/net
100 stk.
9 kg

75;

75;

25;

7;

149;

10;

Mejsebolde i net
25 stk.
Mejsebolde stor
1 stk./500 gr.

Mejsebolde store
24 stk./500 gr.

Mejsebolde
6 stk.

Fedtblok
300 gr.
Fås i to varianter:
insekter&bær
insekter&melorme

12,50

Fedtkage
350 gr.
Fås i to varianter:
insekter&bær
insekter&melorme

22;

Kokosnød m/fedt
380 gr.

20;17;

Fedtkogle

140; 179; 199;

Wildbirds
LUXUS
15 kg

Wildbirds
MIX
20 kg

Wildbirds
Terrace Mix
15 kg

Lækker vildtfugleblanding til havens fugle

Det tager ikke
lang tid at vænne 
havens fugle til at 
besøge foderbræt-
tet. Hvis du hele
året fodrer med en 
god frøblanding, 
øger du chancen
for at få glæde af en 
livlig trafik i haven. 
Særligt hen på for-
året, når alt i haven 
spirer, er det vigtigt 
med et varieret
udbud af foder så 
fuglene fastholdes
i yngletiden.

Holder til
fedtstave

99;

299;

149;

599;

Solsikke
stribet,15 kg
Normalpris kr. 129;

Hampfrø
15 kg

Solsikke
afskallet,15 kg
Normalpris kr. 210;

Jordnødder
u/skal, 25 kg
Normalpris kr. 665;

159;68;

209; 259; 239;

4-Birds
LUX
20 kg
Luksus vildfugle-
blanding med
12 frøsorter og
anisolie.

4-Birds
L-H LUX
20 kg
Vildfugleblanding
med 13 frøsorter,
jordnødder, anisolie 
og afskallet solsikke.

4-Birds
SuperLUX
20 kg
Vildfugleblanding
med 13 frøsorter,
jordnødder og
anisolie.

Ved
køb af 1 pose 
L-H LUX med-
følger GRATIS 

100 mejse-
bolde!

(med eller uden net)

Jord-
nødder
u/skal
5 kg

Foder til havens vilde fugle



IGLO HOUSE
- helårs hundehus i unikt design
Iglo hundehuset har flere unikke fordele, der har gjort 
det til vores mest solgte hundehus. Den runde form 
passer perfekt til hundens naturlige adfærd. Når hun-
den lægger sig til hvile, er der ikke noget spildplads, 
og temperaturen holdes bedre inde i huset.
Fås i 3 forskellige størrelser:

Tilbehør til Iglo House
Dør til Iglo House
Medium ................................................................. Kr. 310,00
Large  .................................................................... Kr. 310,00
XLarge .................................................................. Kr. 310,00

Termopude til Iglo House
Medium .................................................................. Kr. 370,00
Large ...................................................................... Kr. 560,00
XLarge ................................................................... Kr. 620,00

Hundehus 1
H89 x B124 x D70 cm

Hundehus 2
H111 x B169 x D92,5 cm

Hundehus
L116 x B84 x H84 cm. Bejdset fyrretræ 
med tagpap tag og plast lameller i døren.

Hundehus
L82 x B100 x H90 cm.
Bejdset fyrretræ med tagpap tag.

Hundegårde og løbegårde 
fra Poda giver både
dig og din hund tryghed
i hverdagen...
Poda hegn til hunde giver tryghed i hverdagen, 
og derfor er Poda® den foretrukne leverandør 
til kenneler og private hundeejere. Det skyldes 
vores fokus på robust og langtidsholdbar kvali-
tet samt sikkerhed for hunden.
Det er især, når hunden bliver ivrig og springer 
op af hegnet eller forsøger at springe over, at 
der kan opstå farlige situationer, hvor hunden 
kan komme til skade. Derfor er det vigtigt, at 
hegnet har den rigtige højde og er monteret 
uden skarpe kanter og punkter, hvor hundens 
klør kan hænge fast.

Sidesektioner
100x180cm standard ........... stk. Kr.    780,00
150x180cm standard ........... stk. Kr. 1.045,00
200x180cm standard ........... stk. Kr. 1.435,00
300x180cm standard ........... stk. Kr. 1.935,00

Lågesektioner
150x180cm standard ........... stk. Kr. 1.435,00
200x180cm standard ........... stk. Kr. 1.995,00
300x180cm standard ........... stk. Kr. 2.355,00

Foderskåle
2 liter  ............................................ stk. Kr.   85,00
4 liter  ............................................ stk. Kr. 105,00

Foderskål holder
til 2x2 liter galvaniseret  .......... stk. Kr. 405,00
til 2x4 liter galvaniseret  .......... stk. Kr. 405,00

All Year Hundehuset
Isoleret i super kvalitet og med mulig-
hed for at personliggøre det, i form af 
farvevalg og navneskilt. Huset er lunt 
om vinteren og svalt om sommeren. 
BEMÆRK:  Alle husene er ubehandle-
de, men kan males mod et farvetillæg.

2.495;

3.395;

3.620;

Hundehus 3
H120 x B201 x D111 cm

1.299;

999;

Happy House
- praktisk og charmerende
Et moderne og praktisk hundehus. Den helstøbteplastic-
konstruktion er særligt hygiejnisk. Huset skilles nemt ad 
for hurtig rengøring. Fås i 3 forskellige størrelser.

Tilbehør til Happy House
Dør til Happy House
Small  .................................................................... Kr. 245,00
Medium  ................................................................ Kr. 245,00
Large ..................................................................... Kr. 245,00

Termopude til Happy House
Small  ..................................................................... Kr. 310,00
Medium .................................................................. Kr. 310,00
Large ...................................................................... Kr. 310,00

Medium

1.995;
Large

1.245; 2.245;
XLarge

Small

870;
Medium

745; 995;
Large

Hundehuse og -hegn
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SPECIALITY Line

CHICKEN
POLLO

active light
salmone all breeds

salmone all breeds pollo all breeds maiale all breeds

anatra all breeds
coniglio all breeds hypoallergenic

SPECIALITY Line

First Ingredient

SALMON
SALMONE

SPECIALITY Line

SPECIALITY Line SPECIALITY Line

CHICKEN
POLLO

SPECIALITY Line

First Ingredient

PORK
MAIALE

SPECIALITY Line

First Ingredient

DUCK
ANATRA

SPECIALITY Line

First Ingredient

RABBIT
CONIGLIO

SPECIALITY Line

SALMON
AND TUNA
SALMONE E TONNO

QUALITY
HIGH

First Ingredient

SPECIALITY Line

CHICKEN
POLLO

active light
salmone all breeds

salmone all breeds pollo all breeds maiale all breeds

anatra all breeds
coniglio all breeds hypoallergenic

SPECIALITY Line

First Ingredient

SALMON
SALMONE

SPECIALITY Line

SPECIALITY Line SPECIALITY Line

CHICKEN
POLLO

SPECIALITY Line

First Ingredient

PORK
MAIALE

SPECIALITY Line SPECIALITY Line

First Ingredient

RABBIT
CONIGLIO

SPECIALITY Line

SALMON
AND TUNA
SALMONE E TONNO

QUALITY
HIGH

First Ingredient

Monge Natural Superpremium med frisk kød.. 
- fordi dine trofaste venner fortjener den bedste mad !
Monge Superpremium produkter  er din garanti for optimal trivsel
og ernærings mæssig sundhed hos din hund eller kat.
Garantien kommer fra den mest avancerede tør- og vådfoder fabrik i
Europa - som helt tilbage i 1963 satte sig det mål og den opgave, at 
producere den absolut bedste ernæringsmæssige og sunde mad til
hunde og katte. 
Siden den nye tørfoder fabrik åbnede i 2013, har produktionen og 
kvaliteten af    tørfoder således nået nye højder. 
Monge Natural Superpremium er udviklet i samarbejde med dyrlæger
og ernæringseksperter. Produkterne er under konstant kvalitetskontrol.
Det er din garanti for, at vores foder altid indeholder nøjagtig de 
ingredienser, der skal til, for at din hund eller kat fungerer optimalt
– uanset dens alder og aktivitetsniveau. 

TILBUD I APRILKøb en pose- få en GRATIS..!
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15 kg

699;
15 kg

799;

2 kg

299;

15 kg

799;

2,5 kg

299;

Monge KORNFRI ADULT
AND & KARTOFFEL
Kornfri fuldfoder fra Monge Super Premium lin-
jen, er et lækkert foder der skaber velvære og et 
naturligt miljø for hunden, da det er rig på pro-
tein og uden korn samt meget letfordøjeligt og 
velsmagende. Det indeholder and og kartofler
og har et højt proteinindhold.

Monge KORNFRI MINI
AND & KARTOFLER
Et eksklusivt foder til voksne hunde af lille race. 
Rig på protein, helt uden korn og let fordøjeligt. 
Indeholder kød af den højeste kvalitet, som ikke 
anvendes i andre serier. Har ingen farve- eller 
konserveringsmidler. Indeholder omega-3 og -6 
og tang. Det optimale foder til din hund.

Monge KORNFRI PUPPY & JUNIOR
AND & KARTOFFEL
Et eksklusivt foder til hvalpe i alle størrelser.
Rig på protein, helt uden korn og let fordøjeligt. 
Indeholder kød af den højeste kvalitet, som ikke 
anvendes i andre serier. Har ingen farve- eller 
konserveringsmidler. Indeholder omega-3 og -6 
og tang. Det optimale foder til din hund.

Monge KORNFRI
ANSJOS, KARTOFFEL & ÆRTER
Kornfri fuldfoder fra Monge Super Premium
linjen, er et lækkert foder der skaber velvære og 
et naturligt miljø for hunden, da det er rig på pro-
tein og uden korn samt meget letfordøjeligt og 
velsmagende. Det indeholder ansjoser, kartofler 
og ærter og har et højt proteinindhold.

Monge ADULT
LAM, RIS & KARTOFFEL
Monge Natural Superpremium Adult med lam, ris 
og kartofler er et komplet og afbalanceret foder til 
alle racer voksne hunde, der kræver letfordøjelige 
fødevarer.
Produktet er yderst velsmagende og indeholder 
kun en type kød - LAM !

Monge ADULT
AND, RIS & KARTOFFEL
Monge Natural Superpremium  med and, ris og 
kartofler er et komplet og afbalanceret foder til
alle racer og voksne hunde, der kræver letfordøje -
lige fødevarer. Foderet  garanterer at din hund
trives - takket være foderets meget høje kvalitet
af vigtige næringsstoffer. Produktet er yderst vel-
smagende og indeholder kun en type kød - AND!

15 kg

799;

2 kg

299;

15 kg

699;

3 kg

199;

2,5 kg

299;

HUND
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Monge MEDIUM PUPPY/JUNIOR
KYLLING
Komplet luksusfoder indikeret specielt til mel-
lemstore hvalpe og unghunde op til 12 måne-
ders alderen samt for drægtige og ammende 
tæver. Det høje indhold af proteiner fra fersk
kylling og kulhydrater fra ris gør produktet let-
fordøjeligt og giver energi. 

Monge SPECIALITY ADULT
LAKS & RIS
Monge Natural Superpremium Speciality Adult 
med laks og ris er et komplet foder til voksne 
hunde i alle størrelser. Foderet er let fordøjeligt.

15 kg

669;

15 kg

599;

Monge HYPOALLERGENIC
LAKS & TUN
Glutenfri og Soyafri 
INGREDIENSER: Fiskemel, gær, vegetabilsk olie,
fiskeolie, tørrede roesnitter, pulveriserede hele 
tørrede æg, Yucca Shidegera, fructooligo-saccha-
rider, gær og dele heraf, Bio MOS, chondroitinsul-
fat, glucosamin, methylsulfonylmethan m.m..

15 kg

729;

15 kg

649;

Monge MAXI ADULT
KYLLING
Et luksusfoder, der er udviklet specielt til daglig 
næring af store voksne hunde med et normalt
fysisk aktivitetsniveau. Det har et afbalanceret 
proteinindhold. Det friske kyllinge indhold garan-
terer fremragende smag og god fordøjelighed, 
kombineret med et højt niveau af cholinchlorid 
samt vitamin- og mineral. 

Monge MEDIUM ADULT
KYLLING
Et luksusfoder til mellemstore hunde med nor-
malt fysisk aktivitetsniveau. Det har et afbalance-
ret protein- og energiindhold. Det friske kyllinge 
indhold garanterer frem ragende smag og god 
fordøjelighed, kombineret med et højt niveau af 
cholinchlorid samt vitamin- og mineral indhold. 

Monge MAXI PUPPY/JUNIOR
KYLLING
Komplet luksusfoder baseret på kylling og ris til 
hvalpe op til 12 måneder samt drægtige hunde af 
store racer. Det høje indhold af fersk kylling og ris, 
kulhydrater og proteiner gør produktet letfordøje-
ligt samt imødekommer det høje energibehov der 
skal til for en sund udvikling i de første vigtige
måneder i opvæksten.

3 kg

199;
15 kg

599;

3  kg

199;

TILBUD I APRILKøb en pose
- få en GRATIS..!
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Monge ADULT
KYLLING
Monge Natural Superpremium ADULT er et fuld-
foder til indendørs og udendørs voksne katte.
Sikrer din kats trivsel med en meget høj kvalitet 
næringsstoffer. Hovedbestanddelen er kylling og 
foderet er beriget med XOS (xylo-oligosaccharider), 
naturlige præbiotika som holder tarmen sund.

10 kg

599;

1,5 kg

199;

400 g

49;

Monge INDOOR
KYLLING
Monge Natural Superpremium Indoor er et
komplet foder til voksne katte, som bor indenfor.
Kyllingekødet er beriget med XOS (xylo-oligosac-
charides). Naturlige probiotika hjælper til en sund           
tarmfunktion. Foderet af balanceret til mindre
aktive katte.

Monge URINARY
KYLLING
Monge Natural Superpremium Urinary til voksne 
katte. Foderet bidrager til at holde sunde urin-
veje. Hovedingrediensen er kylling. Det lave pro-
teinindhold bidrager til en god nyrefunktion og 
til et sundt PH-niveau, som mindsker risikoen for 
nyresten.

Monge NATURAL
mange lækre smagsvarianter...
80 g pr. dåse
Disse produkter er 100% naturlige.
Uden tilsætningsstoffer, farvestoffer og er gluten-
fri. Bidrager til at holde din kat i sund form, ener-
gisk og frisk.
Fisk/skaldyr/kylling, Tun/kylling, Tun/kylling/laks, 
Tun/kylling/majs m. fl.

Monge HAIRBALL
KYLLING
Monge Natural Superpremium Hairball er et
komplet foder til voksne katte, som lider mere 
end andre katte af hårboldeopkast. kyllingekødet 
er beriget på XOS (xylo-oligosaccharides). Natur-
lige probiotika til en sund tarmfunktion. Hjælper 
også med at mindske produktionen af hårbolde. 

Monge KITTEN
KYLLING
Monge Natural Superpremium Kitten er et
komplet foder til killinger fra 1-12 måneder.
Hovedingrediensen er kylling, som er beriget med 
XOS (xylo-oligosaccharides), naturlige prebiotika 
som holder din kat sund. Indeholder et afbalan-
ceret kalcium og fosfor indhold til en god vækst. 

KAT

10 kg

599;

10 kg

599;

10 kg

599;

10 kg

599;

1,5 kg

199;

1,5 kg

199;

1,5 kg

199;

1,5 kg

199;

400 g

49;

400 g

49;

24 dåser

259;
1 dåse

18,75

400 g

49;

400 g

49;

SUPER TILBUD..!
ta’ 24 stk. KUN

14950
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TILBUD I APRILKøb en pose- få en GRATIS..!

GEMON  - High Premium Quality
- velsmagende og sund kvalitet med fersk kød
til din hund eller kat.

Gemon High Premium kvalitet er fremstillet af fersk kød med de fineste 
kvalitets ingredienser for at sikre en sund daglig kost til dine firbenede 
venner. Produkterne, i denne serie, er sammensat af råvarer og ingredienser 
af meget høj kvalitet, der giver et stort indhold af alle væsentlige proteiner, 
vitaminer og mineralsalte, som sikrer din trofaste vens daglige ernæring 
og udvikling. Opskrifterne er nøje sammensat efter dyrets størrelse, vægt, 
livsstil og alder, så foderet dækker alle særlige ernæringsmæssige behov. 
Gemon High Premium kvalitet tørfoder indeholder fersk kød. 

25



Gemon ADULT COMPLETE
+ 12 måneder
KYLLING & KALKUN
Komplet fuldfoder til både inde- og udekatte 
med lavt indhold af magnesium, der beskytter 
kattens nyrer. Foderet er tilsat Yucca Schidigera, 
som reducerer lugten af afføring.

Gemon HAIRBALL
+ 12 måneder
KYLLING & RIS
Komplet fuldfoder til katte, der lider af ophob-
ning af hår i mavesækken samt foderet hjælper 
med at bekæmpe Allergiske reaktioner. Foderet
er tilsat Yucca Schidigera, som reducerer lugten
af afføring.

Gemon ADULT COMPLETE
+ 12 måneder
TUN & LAKS
Komplet fuldfoder til både inde- og udekatte.
Tilsætningen af kvalitetsfisk giver en optimal 
Omega-3 og Omega-6 Balance.
Foderet er tilsat Yucca Schidigera, som reducerer 
lugten af afføring.

Gemon INDOOR + 12 måneder
KYLLING & RIS
Komplet fuldfoder til indendørs katte. En optimal 
balance mellem Omega-3 og Omega-6 giver din 
kat en god hjælp mod allergiske reaktioner. Fode-
ret er tilsat Yucca Schidigera, som reducerer lug-
ten af afføring.

1,5 kg

99;

1,5 kg

99;

4 kg

199;

4 kg

199;

4 kg

199;
4 kg

199;

20 kg

599;

20 kg

599;

400 g

49;

400 g

49;

400 g

49;
400 g

49;

KAT
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Gemon STERILIZED  + 12 måneder
KALKUN
Komplet fuldfoder baseret på magert kalkunkød
- som er ideel til steriliserede katte.
Foderet er sammensat så det beskytter kattens 
leverfunktion.
Foderet er tilsat Yucca Schidigera, som reducerer 
lugten af afføring.

Gemon URINARY  + 12 måneder
KYLLING & RIS
Komplet fuldfoder specielt sammansat til katte 
der døjer med urinering. Et lavt mineralindhold 
hjælper med problemet, idet der ikke dannes 
krystaller i urinen. 
Foderet er tilsat Yucca Schidigera, som reducerer 
lugten af afføring. 

Gemon KITTEN  1 til 12 måneder
KYLLING & RIS
Komplet fuldfoder til killinger optil 12 måneder. 
Foderet er rigt på proteiner, som sikrer killingens 
immunitet Og giver en sund opvækst. Lavt ind-
hold af magnesium beskytter killingens nyrer.
Foderet er tilsat Yucca Schidigera, som reducerer 
lugten af afføring.

Gemon SENIOR  + 11 år
KYLLING & RIS
Komplet fuldfoder til ældre katte med reduceret 
energi og mindre fysisk aktivitet.
Foderet er sammensat så det giver katten en 
sund og velfungeren tarm.
Foderet er tilsat Yucca Schidigera, som reducerer 
lugten af afføring. 

4 kg

199;

4 kg

199;

20 kg

599;

400 g

49;

400 g

49;

4 kg

199;

4 kg

199;

20 kg

599;

400 g

49;

400 g

49;

TILBUD I APRILKøb en pose
- få en GRATIS..!
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HUND

Gemon MAXI Maintenance ADULT
1-8 år og 32-80 kg
KYLLING & RIS
Komplet fuldfoder til store voksne hunde.
Det indeholder let fordøjelig kylling og ris. Dets 
formel sikrer god lever funktion og sunde led.

20 kg

449;

3 kg

129;

Gemon MEDIUM ADULT
1-8 år og 12-30 kg
LAM
Komplet foder med lam og ris til voksne hunde af 
medium størrelse race. Indeholder let fordøjeligt 
lam og mineraler der beskytter leverfunktionen. 

Gemon MINI ADULT
1-8 år og 2-10 kg
KYLLING & RIS
Komplet foder med kylling og ris til voksne hunde 
af lille race, med normal aktiv livstil. Let fordøje-
ligt samt bidrager til at holde leveren sund på 
lang sigt.

Gemon MEDIUM  PUPPY & JUNIOR
6 uger til 12 måneder
KYLLING
Fuldfoder til daglig næring af hvalpe fra 6 uger til 
12 måneder for de medium racer. God kvalitet og 
let fordøjelig kylling, udarbejdet til at opfylde 
hvalpenes energibehov og sikre en stærk og sund 
vækst.

Gemon MEDIUM ADULT
1-8 år og 12-30 kg
KYLLING
Komplet foder med kylling til voksne hunde af
medium-størrelse race, med en normal aktiv
livsstil. Hjælper med at holde leveren sund,
beskytter leddene og indeholder L-carnitin
for at styrke kredsløbet. 

Gemon MEDIUM ADULT
1-8 år og 12-30 kg
TUN & RIS
Komplet foder med tun og ris til voksne hunde af 
medium størrelse race, med en normal aktiv livs-
stil. Bidrager til at holde leveren sund. 

Gemon MINI  PUPPY & JUNIOR
6 uger til 12 måneder
KYLLING & RIS
Komplet foder med kylling og ris til hvalpe fra
6 uger - 12 måneder af lille race. Høj kvalitet, let-
fordøjelig kylling samt lavet til at imødekomme 
hvalpes energibehov og sikre en sund vækst. 

3 kg

129;
20 kg

399;

20 kg

449;
10 kg

399;

1 kg

49;

20 kg

449;

3 kg

129;

1 kg

49;

12 kg

399;

20 kg

449;
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Hundesenge, hundepuder, kattehuler og kradsetræer

SPAR
25%

på alle hundesenge,
-puder, kattehuler

og kradsetræer
i april..!
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Simba tør- og vådfoder til hunden og katten ... mange smagsvarianter!

Tørkost Simba hund
Kylling - 20 kg

Vådfoder - Simba kat
Fisk, kalkun, kanin, kylling, kød eller 
Perlehøns/And
24 x 415 g i dåser

299;
frit Valg

125;
frit Valg

59;
frit Valg

Kat Simba 
Okse eller kylling
20 kg

Kat Simba 
Okse eller kylling
2 kg

299;
KUN

125;
frit Valg

Hund Vådfoder 
Kylling/tun eller Lam
24 x 415 g i dåser

KøB 20 Kg HUNDEfoDEr og få 
24 DåSEr VåDfoDEr MED GRATIS

KøB 20 Kg KattEfoDEr og få 24 
DåSEr VåDfoDEr MED GRATIS
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Klippeolie
Glads syrefri olie. Velegnet til 
smøring af f.eks. klippemaskí-
ner. Flaske med 1 liter.

horizont klippeolie
500 ml

250 ml

60 ml

175;

59,50

90;

Hesteklippemaskine
horizont N65
Ekstrem kraftig 65W magnetmotor. Leveres 
komplet i robust kuffert med kamsæt
1,4 mm snitlængde, børste,
olieflaske, filter og betje-
ningsvejledning.
Farver:

2.495;

Hesteklippemaskine
horizont AN55
Kraftig batteridrevet hesteklipper. Leveres 
komplet i robust kuffert med kam-
sæt 1,4 mm snitlængde, gen-
opladeligt batteri, børste,
olieflaske, filter
og betjenings-
vejledning.

3.459;

Heininger Style Midi
Lav vægt. Ergonomisk. Inkl.: Kamsæt,
5 afstandskamme (4, 8, 12, 16, 20 mm), 
batteri, 230V kabeladaptor, olie,
rengøringspensel og manual.
Effektiv klippetid: Ca. 100 min.
Opladningstid: 60 min.

1.795;

Hundeklippere m/batteri:
Heininger Style Mini
Lav vægt. Ergonomisk. Inkl.: Kamsæt,
5 afstandskamme (4, 8, 12, 16, 20 mm), 
batteri, olie, rengøringspensel og manual. 
Effektiv klippetid: Ca. 100 min. 
Opladningstid: 60 min.

1.095;

Hesteklippemaskine
Heiniger Progress Style
Kraftig permanent 80W magnetmotor.
Let og støjsvag. Egnet til klipning af 
nervøse heste. Klippehastighed:
2200 klip/min. Inkl. kuffert,
kamsæt, skruetrækker,
olie og børste.

2.100;

Hesteklippemaskine
Heiniger Xperience
200W, stærk, støjsvag, ergonomisk og let 
maskine. Har ”soft” start så den
starter blødt og roligt. Klippe-
hastighed: 2500 klip/min.
Inkl. kuffert, kamsæt,
skruetrækker,
olie og børste. 

2.895;

3.995;

Hesteklippemaskine
Heiniger Xplorer 
Genopladelig 10,8 V Lithium-Ion klipper
med udskiftelig batteri. Ca. 2 timers uafbrudt 
klipning. Oplades på ca. 2 timer. Komplet 
med plastikkuffert, kamsæt 31/23 tænder, 
oplader, skruetrækker, olie, børste, brugs-
anvisning og hhv.
1 batteri:

2 batterier:
3.595;

459;

Moser klippemaskine
til små dyr

Moser klippemaskine
Professional
230V

2.495;

Saphir Style
Højtydende 35W-permanent magnet-
motor. Lydsvag. Leveres i kuffert
med 1 kamsæt, oplader, 1 batteri,
olie, rengøringsbørste og manual. 
Effektiv klippetid: Ca. 90 min.
Opladningstid: 60 min.

2.295;

Saphir Cordless 
En kraftfuld lille klippemaskine.
Inkl. kuffert, 1 batteri, oplader, olie, 
børste og brugsanvisning.
Effektiv klippetid: Ca. 90 min.
Opladningstid: 60 min.

Fåreklipper Heiniger Xpert
200W motor med soft start. Leveres i

kuffert med standard kamsæt
4/13 tands, skruetrækker,

olie og rensebørste.

3.360;

Fåreklipper Heiniger Xtra
320W kraftfuld maskine.
Leveres i opbevaringskuffert,
med kamsæt 13/4 tands,
skruetrækker, olie og
rensebørste.

3.995;

Kreaturklipper horizont N150
150W ekstremt kraftig permanent magnetmotor. 
Leveres komplet i en robust kuffert
med kamsæt 1,4 mm snit-
længde, børste, olie,
filter og betjenings-
vejledning.

2.829;
Kreaturklipper
Heiniger Xperience
200W, stærk, støjsvag,
ergonomisk og let maskine.
Med ”soft” start. Inkl.
kuffert, kamsæt,
skruetrækker,
olie og børste. 2.895;

Klippemaskine Farming
200W kraftfuld motor. Lav vibration
og støj. Leveres i kuffert med 2
skæresæt, rengøringsbørste,
olie, skruetrækker og
betjenings-
vejledning.
Vejer 1500 g. 1.599;

Fåreklipper Farming
Fåreklipper fra Horizont.
Bruger 230 V.
Vejer 1300 gram.

1.699;

1.875;

Klippere til kreaturer, heste, får og hunde 
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Havehegn galvaniseret eller grøn - giver mange muligheder

Havehegn grøn
Havehegn, grønt PVC belagt.,  
maskestørrelse 5 x 10 cm. 

Højde 25 mtr.
60 cm 189,-
80 cm 299,-
100 cm 349,-
120 cm 399,-
150 cm 499,-

Højde 10 mtr.
60 cm 69,-
80 cm 89,-
100 cm 109,-
120 cm 129,-
150 cm 159,-

Havehegn grøn
Havehegn, grønt PVC-belagt,  
maskestørrelse 10 x 10 cm.

Højde 25 mtr.
60 cm 149,-
80 cm 199,-
100 cm 249,-
120 cm 299,-
150 cm 349,-
180 cm 399,-

Havehegn galv.
Havehegn galvaniseret, med firkantede  
masker, maskestørrelse 5 x 10 cm.

Højde 25 mtr.
60 cm 99,-
80 cm 149,-
100 cm 179,-
120 cm 199,-
150 cm 249,-
180 cm 299,-

Havehegn galv.
Havehegn, med firkantede masker,  
maskestørrelse 10 x 10 cm.

Højde 10 mtr.
60 cm 45,-
80 cm 65,-
100 cm 75,-

Havehegn galv.
Havehegn galvaniseret, med firkantede 
masker, maskestørrelse 10 x 10 cm.

Højde 25 mtr.
60 cm 149,-
80 cm 189,-
100 cm 229,-
120 cm 269,-
150 cm 359,-

Havehegn grøn
Havehegn, grønt PVC belagt., 
maskestørrelse 10 x 10 cm. 

Trådnet t/beskyttelse af træer
Beskrivelse: Beskyttelses trådnet. Til beskyttelse af 
nyplantede træer mod vildt og lign. Galvaniseret  
2 mm tråd. Med 1 x 2” masker. Ø max. 220 mm.

Opbindingssæt t/træer jute
Beskrivelse: Opbindingssæt komplet. Til opbinding af 
nyplantede træer. Med 50 mm x 3 meter jute natur-
bånd. 3 gummiklodser og 10 galv. papsøm. Jutebånd 
er naturvenligt og forgængeligt.

75;

65;
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Alt til haven - når den skal plejes og gøres forårsklar ...

Volieretråd
Volieretråd, galvaniseret efter færdiggørelse. Højde 1 mtr.

Ringclips
til samling af trådnet og lignende,  
varmgalvaniserede. Fåes i størrelserne: 3/8” og 1/2”. 

Tang til 
ringclips

Dyrehegn 
Dyrehegn haretæt, snoet  
og varmgalvaniseret med  
220 - 240 gram zink pr. m2.
Trådtykkelse 2,0 mm.  
Kanttråde 2,5 mm. 

Hundehegn 12 tråde- 120 cm  
30 meter. 
Hundehegn, hvalpetæt, højde  
120 cm., trådtykkelse 2 mm., 
maskebredde 10 cm., med 12 tråde i 
maskehøjder fra neden: 4 stk  
3” masker, 2 stk. 4” masker, 2 stk  
5” tråde og 3 stk. 6” masker. 
Rulle med 30 meter.

Kaninhegn 
Trådtykkelse 1,6 mm. og 2 mm. kanttråde, 
maskebredde 10 cm, med 17 tråde i maske-
højder fra neden: 12 stk 1” masker, 2 stk.  
2” masker og 2 stk. 4” masker. 

Fårehegn 
Fårehegn, snoet og  
varmgalvaniseret med 
220 - 240 gram zink pr. m2. 
Trådtykkelse 2,0 mm,  
kanttråde 2,5 mm.

Hundehegn
Hundehegn, hvalpetæt, højde 180 cm., 
trådtykkelse 2 mm., maskebredde 10 cm.,  
med 16 tråde i maskehøjder fra neden: 4 stk  
3” masker, 2 stk. 4” masker, 2 stk 5” tråde og  
7 stk. 6” masker. Rulle med 30 meter.

289;

199;

389;

Trådvæv 10 mtr. 30 mtr.
16 x 300 mm 65,- 179,-
16 x 450 mm 89,- 259,-
16 x 600 mm 119,- 339,-
16 x 750 mm 149,- 409,-
16 x 900 mm 169,- 489,-
25 x 450 mm 69,- 169,-
25 x 600 mm 99,- 229,-
25 x 750 mm 119,- 269,-
25 x 900 mm 139,- 299,-

25 x 1200 mm 189,- 399,-
50 x 600 mm 69,- 139,-
50 x 750 mm 89,- 199,-
50 x 900 mm 109,- 199,-

50 x 1200 mm 135,- 319,-
50 x 1500 mm 169,- 399,-
50 x 1800 mm 199,- 429,-

Kaninhegn 15 mtr.
17 tråde 60 cm 109,-
21 tråde 100 cm 149,-

Ringeclips
3/8 ca 900 stk 0,5 kg 87,50
3/8 ca 1800 stk 1 kg 150,-
1/2 ca 750 stk 0,5 kg 87,50
1/2 ca 1500 stk 1 kg 150,-

Dyrehegn 50 mtr.
16 tråde 120 cm 879,-
18 tråde 148 cm 999,-
24 tråde 200 cm 1279,-

Fårehegn 50 mtr.
6 tråde 80 cm 359,-
8 tråde 100 cm 469,-

Volieretråd 10 mtr. 25 mtr.
0,9 mm 13 x 13 mm 279,- 649,-
0,9 mm 13 x 25 mm 219,- 459,-
1,2 mm 13 x 25 mm 359,- 839,-
1,6 mm 19 x 19 mm 599,- 1339,-
1,6 mm 25 x 25 mm 469,- 1069,-
2,0 mm 25 x 25 mm 679,- 1529,-
2,5 mm 50 x 50 mm 539,- 1189,-
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Trykimprægneret cylinderdrejet pæl. God kvalitet og super holdbarhed

Kl. 1 pæle Pris v/1 stk. Pris pr. stk. ved flere Pallepris
Pæl Kl. A Ø5 120 cm Pris v/1 stk. 9,- Pris v/50 stk. 8,- Pris v/375 stk. 7,-
Pæl Kl. A Ø5 150 cm Pris v/1 stk. 14,- Pris v/50 stk. 13,- Pris v/375 stk. 11,-
Pæl Kl. A Ø5 175 cm Pris v/1 stk. 18,- Pris v/50 stk. 15,- Pris v/375 stk. 13,-
Pæl Kl. A Ø5 200 cm Pris v/1 stk. 20,- Pris v/50 stk. 17,- Pris v/375 stk. 15,-
Pæl Kl. A Ø6 120 cm Pris v/1 stk. 20,- Pris v/50 stk. 17,- Pris v/241 stk. 15,-
Pæl Kl. A Ø6 150 cm Pris v/1 stk. 22,- Pris v/50 stk. 20,- Pris v/241 stk. 17,-
Pæl Kl. A Ø6 175 cm Pris v/1 stk. 25,- Pris v/50 stk. 21,- Pris v/241 stk. 19,-
Pæl Kl. A Ø6 200 cm Pris v/1 stk. 32,- Pris v/50 stk. 27,- Pris v/241 stk. 24,-
Pæl Kl. A Ø7 120 cm Pris v/1 stk. 25,- Pris v/50 stk. 21,- Pris v/168 stk. 18,-
Pæl Kl. A Ø7 150 cm Pris v/1 stk. 29,- Pris v/50 stk. 26,- Pris v/168 stk. 23,-
Pæl Kl. A Ø7 175 cm Pris v/1 stk. 37,- Pris v/50 stk. 32,- Pris v/168 stk. 28,-
Pæl Kl. A Ø7 200 cm Pris v/1 stk. 36,- Pris v/50 stk. 35,- Pris v/168 stk. 31,-
Pæl Kl. A Ø7 220 cm Pris v/1 stk. 46,- Pris v/50 stk. 39,- Pris v/168 stk. 34,-
Pæl Kl. A Ø7 240 cm Pris v/1 stk. 42,- Pris v/50 stk. 40,- Pris v/168 stk. 37,-
Pæl Kl. A Ø7 300 cm Pris v/1 stk. 55,- Pris v/50 stk. 46,- Pris v/168 stk. 41,-
Pæl Kl. A Ø8 150 cm Pris v/1 stk. 41,- Pris v/50 stk. 31,- Pris v/130 stk. 28,-
Pæl Kl. A Ø8 175 cm Pris v/1 stk. 44,- Pris v/50 stk. 38,- Pris v/130 stk. 32,-
Pæl Kl. A Ø8 200 cm Pris v/1 stk. 55,- Pris v/50 stk. 46,- Pris v/130 stk. 40,-
Pæl Kl. A Ø8 240 cm Pris v/1 stk. 65,- Pris v/50 stk. 55,- Pris v/130 stk. 50,-
Pæl Kl. A Ø10 200 cm Pris v/1 stk. 85,- Pris v/25 stk. 70,- Pris v/90 stk. 63,-
Pæl Kl. A Ø10 240 cm Pris v/1 stk. 88,- Pris v/25 stk. 75,- Pris v/90 stk. 65,-
Pæl Kl. A Ø10 300 cm Pris v/1 stk. 110,- Pris v/25 stk. 95,- Pris v/90 stk. 82,-
Pæl Kl. A Ø10 350 cm Pris v/1 stk. 195,- Pris v/25 stk. 170,- Pris v/90 stk. 140,-
Pæl Kl. A Ø10 400 cm U/spids Pris v/1 stk. 225,- Pris v/25 stk. 185,- Pris v/90 stk. 160,-
Pæl Kl. A Ø10 500 cm U/spids Pris v/1 stk. 240,- Pris v/25 stk. 200,- Pris v/90 stk. 175,-
Pæl Kl. A Ø12 200 cm Pris v/1 stk. 108,- Pris v/25 stk. 90,- Pris v/56 stk. 80,-
Pæl Kl. A Ø12 250 cm Pris v/1 stk. 155,- Pris v/25 stk. 130,- Pris v/56 stk. 115,-
Pæl Kl. A Ø12 300 cm Pris v/1 stk. 162,- Pris v/25 stk. 135,- Pris v/56 stk. 120,-
Pæl Kl. A Ø14 200 cm Pris v/1 stk. 155,- Pris v/10 stk. 130,- Pris v/46 stk. 115,-
Pæl Kl. A Ø14 240 cm Pris v/1 stk. 180,- Pris v/10 stk. 155,- Pris v/46 stk. 135,-
Pæl Kl. A Ø14 300 cm Pris v/1 stk. 230,- Pris v/10 stk. 195,- Pris v/46 stk. 175,-
Pæl Kl. A Ø14 350 cm Pris v/1 stk. 270,- Pris v/10 stk. 225,- Pris v/46 stk. 200,-
Pæl trykimprægneret Ø10 halvskåret 
300 cm.

Pris v/1 stk. 60,- Pris v/50 stk. 50,- Pris v/180 stk. 40,-

Pæl trykimprægneret kantskåret 6/8 3M Pris v/1 stk. 85,- Pris v/50 stk. 75,- Pris v/100 stk. 70,-

Robinia Ø12-14 Rund 200 cm Pris v/1 stk. 140,- Pris v/25 stk. 105,-
Robinia Ø24-32 Flækkede 180 cm Pris v/1 stk. 35,- Pris v/50 stk. 25,-
Robinia Ø6-8 Rund 200 cm Pris v/1 stk. 45,- Pris v/50 stk. 35,-
Robinia Ø8-11 Rund 220 cm Pris v/1 stk. 90,- Pris v/25 stk. 65,-

Robinia træet er ofte set på legepladser, men faktisk er træsorten også meget egnet på  
mange områder til privat brug. Holdbarheden på robinia er en klasse for sig og den eneste tempererede 

træsort der ligger i eliteklassen med tropiske træsorter.
I jordkontakt bliver robinia karakteriseret som nr. et og det ses ofte at træet nemt klarer 40 år og nogle  
gange længere. Det skyldes bl.a. at robinia træet har en meget høj kerneandel og en tæt struktur, der  
giver meget lidt adgang til vand og fugt, som sikrer at træet bibeholder sin fugtighed stabil året rundt.  

Den gode holdbarhed gør at robinia træet nu ofte bliver brugt til hegnspæle, højbede mm. 
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Trykimprægnerede pæle - 2.sortering

Stor oprydning
i trykimprægnerede
pæle til mark og have

Cylinder drejede trykimprægnerede pæle

Ø5 pr. stk.

120 cm   7,50

150 cm   9,00

175 cm 10,00

200 cm 12,00

220 cm 12,50

Ø6 1 stk.

120 cm   9,00

150 cm 12,50

175 cm 13,00

200 cm 15,00

Ø7 1 stk.

120 cm 12,00

150 cm 14,00

175 cm 17,00

200 cm 19,00

240 cm 25,00

300 cm 29,00

Ø8 1 stk.

150 cm 20,00

175 cm 22,00

200 cm 25,00

Ø10 1 stk.

200 cm 33,00

250 cm 50,00

300 cm 57,00

Cylinder drejet LÆrK

1 stk.

Ø8    150 cm 27,00

Ø8    175 cm 30,00

Ø14  240 cm 125,00

Halvskåret LÆrK
1 stk.

Ø10    240 cm 35,00

Cylinder drejet EGE

1 stk.

Ø8    175 cm 55,00

Flækket EGE

1 stk.

125 cm 30,00

150 cm 35,00

240 cm Ø24 105,00



Ledhåndtag

L-H FODEr HAr ALT I HEGN…
- her blot vores udvalg af LEDHÅNDTAG

Ledhåndtag
m/skjult fjeder
Almindelig. Sort.

1stk. 15,00

Ledhåndtag
m/skjult fjeder
Svær. Blå.

1stk. 49,00

Gallagher
Ledhåndtag
Sort.

1stk. 13,00

Ledhåndtag
til tape

1stk. 28,75

SPE
Ledhåndtag
Heavy Duty. Rød.

1stk. 35,25

Ledhåndtag
God isolation.
Sort.

1stk. 35,00

SPE Ledsæt
m/fjeder
8 meter.

1stk. 129,00

Ledhåndtag
Ekstremt isoleret/
brudsikkert.

1stk. 45,00

SPE Ledsæt
Bungy
3,5-7 meter.

1stk. 182,50
5,5-11 meter.

1stk. 219,75

Elastikled
m/beslag
3,2 meter.

1stk. 149,00
4,9 meter.

1stk. 169,00

SPE
Ledhåndtag
m/fjeder

1stk. 61,50

SPE Fjederled
8 meter.

1stk. 84,00

Happy
Ledhåndtag
Fås i farverne:
Grøn, lilla, sort og turkis.

1stk. 20,00

Fjederled
Galvaniseret. 5 meter.
Vælg mellem 22 mm eller 
50 mm fjeder.

1stk. 59,50

Løs fjeder
galv. til fjederled.

1stk. 39,50

Ledsæt
Komplet m/elastik.
4,9 meter.

1stk. 199,50

Fjederled
Komplet m/galvaniseret
fjeder.

1stk. 69,00

Løs fjeder
til fjederled. Hvid.

1stk. 49,50

Led
Reb m/automatisk oprul.
6 meter.

1stk. 249,50

Ledhåndtag
Slagfast. Gult.

1stk. 9,75
1O stk. 79,00

Ledhåndtag
Kvalitet. I farverne:
Neon-Pink
Neon-Gul,
Neon-Grøn
Neon-Orange

1stk. 19,00

Gallagher
Ledhåndtag
Fås i farverne:
Orange og sort.
1stk. 19,00

Gallagher
Soft touch
ledhåndtag
Farver: Orange og Terra

1stk. 31,00

Poda
Ledhåndtag
Fås i farverne:
Orange, sort og hvid.

1stk 29,00

Gallagher
Soft touch
ledhåndtag
Farver: Orange og Terra

4stk. 92,00

Gallagher
Soft touch
ledhåndtag
Terra

1stk. 44,00

Gallagher
Fjederled
Galvaniseret.

1stk. 87,00

Gallagher
rebled elastik
Hvid. 3-6 meter. 

1stk. 226,00
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El-hegn

ELHEGN - Forårskampagne
Vi producerer sikkerhed og giver impulser

horiSMART: Power i kontrol
For den professionelle! Ekstremt kraftfuld og yderst intelligente elhegn!• 
horimax patenteret teknologi skaber en enorm og effektiv power!• 
Optimal sikkerhed, selv ved dårligt isolerede hegn på baggrund af den   • 
patenterede Turbo-effekt!
“Time-Delay elhegn” garanterer en optimal sikkerhed!• 
Udstyret med en intern akustisk og visuel alarm funktion!• 

Køb en horiSMART - og du får et hegnskompas  
GRATIS
Værdi: 1.240,-

hotSHOCK
hotSHOCK serien er en speciel serie, der yder et højt output niveau – selv ved 
ekstrem belastning (læs: afledning og kortslutning). 
På grund af den smalle impulsform, virker impulserne meget aggressive på 
hegnet – og dermed afskrækkende på dyrene – og dermed velegnet til dyr med 
kraftig pels – eller hvor der er meget vegetation. hotSHOCK serien har et ideelt 
forhold mellem pris og ydelse.

Køb en hotSHOCK - og du får en hegnstester  
GRATIS
Værdi: 180,-

ranger
Ekstremt kraftige og alsidige elhegn• 
Den typiske brede puls form garanterer en høj udgangsspænding• 
Er anvendelig hvor der er tør jordbund og dyr med tyk pels• 
LED indikation af spændingen på hegnet• 
Indbygget kontrol af jordforbindelse• 

Køb en ranger - og du får en digitaltester  
GRATIS
Værdi: 450,-

GRATIS

6.520,00 Kr.
5.730,00 Kr.
4.985,00 Kr.
5.745,00 Kr.

GRATIS

3.390,00 Kr.
.
3.480,00 Kr. med solcelle (5.880,00 Kr.)

3.165,00 Kr.
2.525,00 Kr.

GRATIS

2.775,00 Kr.
2.810,00 Kr.
1.865,00 Kr.
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Køb mere - SPAR mere ... 

M2800i+ fjernbetjening
Ekstremt kraftfuld spændingsgiver med 21 joule 
lagret energi, egnet til hegn på op til 53 km. 

GRATIS FJERNBETJENING 
til at igangsætte eller slukke spændingsgiveren hvor som helst langs hegnslinjen

KØB MERE - SPAR MERE
Batteri 175 Ah 1 stk. 479,- 2 stk. 719,-
Vario plastpæl hvid eller terra 10 stk. 210,- 20 stk. 266,-
Turbo line reb 200 mtr. hvid eller terra 1 rl. 1030,- 2 rl. 1445,-
Turbo line reb 500 mtr. hvid eller terra 1 rl. 2245,- 2 rl. 3145,-
Videoflex polytråd 200 mtr. hvid eller terra 1 rl. 392,- 2 rl. 558,-
Videoflex polytråd 400 mtr. hvid eller terra 1 rl. 701,- 2 rl. 982,-

9995;
KuN
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Ridebanehegn

Flotte
hegn til
ridebanen
og folden

ranch ridebanehegn
Ranch ridebanen er en komplet løsning til 
at bygge ridebane på enten 20x40 meter 
eller 20x60 meter. Ranchhegnet består
af: lægter der måler 8 cm i bredden og
3 meter i længden, pæle Ø14 cm der er
2 meter lange og hjørnestolper på Ø16 cm 
med en længde på 2 meter. Hegnet består 
af 2 rækker og er inkl. beslag m.m. 

ridebanehegn
af 1/2 skårne lægter
Komplet løsning til at bygge ridebane af halv-
skårne lægter på enten 20x40 meter eller 
20x60 meter. Hegnet er A-imprægneret,
således at det har en lang holdbarhed.
Pakken bestående af: Ø10 1/2-lægter med 
en længde på 3 meter og pæle Ø10 cm
med en længde på 2 meter. Hegnet består 
af 2 rækker og er inkl. beslag m.m.

ridebanehegn
af kantskårede lægter
En komplet løsning til at bygge ridebane af 
kantskårede lægter på enten 20x40 meter 
eller 20x60 meter. Lægterne er 6x8 cm, 3 
meter i længden og fremstår som høvlet 
flad på begge sider.
Pælene er A-imprægneret og måler Ø10 
med en længde på 2 meter. Hegnet består 
af 2 rækker og er inkl. beslag m.m.

Farmerlåge
Farmerlåge i oliehandlet træ, leveres
med beslag som komplet løsning.
Låge måler 300 cm. 

Jydelåge
Flot og billig lågeløsning. Låge udført i tryk-
imprægneret fyrretræ. Smuk til indkørsel 
eller hestefold. Kræver ikke vedligeholdelse, 
men lågerne har godt af behandling med 
træbeskyttelsesolie. H120 cm. B300 cm. 
Lågen leveres med beslag. 

9.999;

8.999;

7.999; 9.999;

2.899;

1.995;

12.999;

10.999;

20x40 meter

20x40 meter

20x40 meter

20x60 meter

20x60 meter

20x60 meter
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Hos os finder du alt til hesten

Dækkener fra                          - tjek lige prisen!
rambo Micklem
Multi trense

rambo Duo
100 g yderdækken 
med aftagelig hals 
og 300 g liner.

Mio Lite
regndækken 

Mio Medium
200 g
Udedækken

Amigo
Føldækken
200 g
Udedækken

Amigo Bravo 
Wug Lite
regndækken

Amigo 3-i-1
Vamoose
insektdækken
Perfekt til skiftende
sommervejr. Vandtæt
på ryggen. UV beskyt-
tende. Vamoose be-
handlet mod insekter.

1.069;

2.399;

449;

389;

359;

859;

799;
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Sliksten
KNZ Får
10 kg
Uden kobber.
Med mikroernæ-
ringsstoffer.

Sliksten
KNZ Standard
Med salt, kvadratisk.
Til heste og kvæg.

Sliksten
KNZ Vildt
10 kg
Indeholder alle væsent-
lige mineral- og mikro-
ernæ ringsstoffer. Anbe-
fales til vilde dyr og indhegnede dyr.

Sliksten
KNZ 100
2 kg
Med rent salt til alle slags husdyr.

v/1stk.

312,50
v/5stk.

75; 1000;
v/20stk.

1 stk.

125;
6 stk.

25;

1stk.

65;

10 kg

25;
2 kg

39;

22,5 kg

999;
80 kg

299;

Crystalyx
Cattle
High-Mag
Vitamin- og
mineralfoder
baseret på dehydreret melasse.
100% vejrbestandig.
Bruges til goldkøer (200g/dg), amme-
køer (100-200g/dg), kvier (75g/dg).

22,5 kg

999;
80 kg

299;

Crystalyx
Extra High
FÅR
Tilskudsfoder til
får, som giver
dyret de ekstra vitaminer
og mineraler som det mangler. 

Organyx Plus
Økologisk
22,5 kg
Må bruges af
økologer. Inde-
holder vigtige
mineraler til
græssende ungdyr
og får. 449;

Horslyx Garlic
GUL
Vitaminer, mine-
raler samt hvidløg.

Horslyx respiratory
GrØN
100% naturligt
produkt med
mentol,
eukalyptus
og anisfrø. 

650g

195;
5 kg

49;

650g

199;
5 kg

49; 339;
15 kg

Horslyx MINI Licks
650 g
Mineraltilskudsfoder
med alle de nødvendige
vitaminer, mineraler
og spormineraler.

Horslyx Original Stabel
Hestesliksten
med vitaminer
og mineraler. 

650g

159;
5 kg

49;

49;
650g

Horslyx holder til 5kg  
Beregnet til brug i stalden, på marken 
eller under trans-
port. Leveres
med aftagelig
spærre, der er
med til at undgå
overforbrug.

rockies sliksten, 2 kg
Fås i smagsvarianter: Carrot, hvidløg og æble.

HorseWare Ireland Nutrilick 
Lavt sukkerindhold.
Helt igennem naturlige
ingredienser.
Vælg mellem Æble,
Hvidløg, Mint
eller Spice.

35;

Easylick Cattle
High-Mag, 20 kg
Komplet mineral- og vitamintilskud 
med 12% magnesium til kvæg.

Easylick High-
Energy Sheep, 20 kg
Mineral- og vitamintilskud uden 
kobber til får. 

Easylick Standard
20 kg
Mineral- og vitamintilskud uden 
kobber til får. 

299;

Equipro Icelandic
15 kg
Komplet vitamin- og mineral-
tilskud til alle typer heste.

Equipro + Bite Ban
15 kg
Indeholder hvidløgssulfater
der modvirker sommereksem. 299;

Equilicks, 15 kg
Koncentreret mineral- og vitamintilskud.

259;

rockies Pure Salt
2 kg
Saltsliksten
til din hest
eller pony.

20;

39;

Himalaya Sliksten 
Sliksten sørger for at dække dyrets behov for supplerende 
tilskud af makromineraler i sommerperioden, på græs.
Relativt vejrbestandig. Fås i flg. str.:
Runde:

Firkantet:

1-1,5 kg

25;
2 kg

15; 29;
3-3,5 kg

75;
5 kg

99;
5 kg

Kæmpe udvalg i sliksten
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AgrowGrass 24
10 kg
Til afgræsning af kvæg. 
Permanent og velegnet 
på varierende jordtyper. 
Varig.

AgrowGrass 25
10 kg
Til afgræsning af kvæg. 
Permanent og velegnet 
på tørre jordtyper. Varig.

DLF · Tlf. 63 17 16 00 · agro@dlf.dk · www.dlf.dk

Gurli Klitgaard
Produktchef, DLF

Flere foderenheder og mere protein
Ved rettidig etablering af kløvergræs i første halvdel af august giver du kløveren de 
bedste betingelser for etablering. Det giver dig en større kløverandel i græsmarken og 
du vil opleve at du høster fl ere foderenheder næste år. Med kløver i græsmarken kan 
du avle mere af dit eget protein, samt opnå en højre foderoptagelse og mælkeydelse. 

Rene græsblandinger med alm. rajgræs, hybridrajgræs og rajsvingel af rajgræstypen 
kan sås hen først i september, mens strandsvingel med dens langsomme vækst 
senest bør sås midt i august.

 - Startgødning til græs

-  Mere sikker etablering af strandsvingel
Med ProNitro er græsfrøet coatet med en kombination af hurtigt og langsomt virkende 
kvælstof – nok til at sikre en bedre vækst af de helt unge planter i etableringsfasen og 
dermed en forbedret tolerance overfor stress. Med gødningen placeret i rodzonen får 
du en bedre udnyttelse af kvælstoffet, som kommer græsfrøet til gode 
– ikke ukrudtet.

Tre blandinger med ProNitro 2016
I 2016 kan man bestille følgende blandinger, hvor indholdet af strandsvingel er coatet:

ForageMax 36 

ForageMax 49

HorseMax 60S 

- fordi strandsvingel er en forholdsvis langsomt etablerende græsart, som derfor tit 
kommer bagud i starten sammenlignet med f.eks. rajgræs og kløver. 
Ved at give strandsvingel en ”madpakke” med i form af ProNitro, bliver denne forskel i 
etableringshastighed mindre.

HUSK - Med coatede frø, som er tungere, skal der afhængig af blanding sås 5-8 kg mere ud 
pr. ha for, at få sammen antal planter pr ha.

Det faglige hjørne

RE T TIDIG E TABLERING I AUGUST 

Eksempel 
på blanding

Græsblanding 
 med Agerjord

ForageMax 20, 45 og 46 Rajsvingel af rajgræstypen - HOSTYN

15 - 20. August
ForageMax 22 og 35 Almindelig rajgræs  eks. HUMBI 1 

ForageMax  42 og 43 Hybridrajgræs – LAMPARD

ForageMax  Robust Rød og Hvid Strandsvingel Hybrid – FOJTAN

ForageMax 36 og  49 Strandsvingel – TOWER 8. August

Strandsvingel Tower med og uden ProNitro sået 20. april - billedet taget 17. maj 2016.

med 
ProNitro

uden 
ProNitro

Ved rettidig etablering af kløvergræs i første halvdel af august giver du kløveren de 
bedste betingelser for etablering. Det giver dig en større kløverandel i græsmarken og 
du vil opleve at du høster fl ere foderenheder næste år. Med kløver i græsmarken kan 
du avle mere af dit eget protein, samt opnå en højre foderoptagelse og mælkeydelse. 

AgrowGrass 26
10 kg
Til afgræsning af kvæg. 
Permanent og velegnet 
på fugtige jordtyper. 
Varig.

AgrowGrass 45 
10 kg
Til slæt på arealer i om-
drift. Varighed 1-3 år på 
almindelig, god jord.

Græsfrø til hestemarken

Græsfrø til kvægmarken

HorseMax 60
10 kg
Uden kløver. Blandingen 
indeholder rødsvingel og 
engrapgræs, der med 
deres udløbere danner 
et slidstærkt tæppe.

HorseMax 60s 
ProNitro
10 kg
Græsfrø til folden. Tilført 
gødning for hurtig vækst. 

HorseMax 60S
Struktur
10 kg  
Især velegnet til pony-
er og islandske heste. 
Blandingen anvendes 
både til afgræsning, hø 
og wrap. Nedsat suk-
kerindhold i græsset.

HorseMax/
AgrowGrass 61, 
10 kg
Indeholder moderate 
mængder småbladet 
hvidkløver og anven-
des, hvor man kan 
håndtere hvidkløver i 
afgræsning til heste, 
der ikke bør afgræsse 
en ration, der er over
25 pct. kløver.

449;

459;

469; 499;

459; 459;

429; 499;

459;

HorseMax 62
10 kg
Uden kløver og næsten 
uden græsser med højt 
indhold af sukker. F.eks. 
til ponyer og andre racer, 
der ikke tåler højt ind-
hold af sukker i foderet.

HorseMax
Solfaxi, 10 kg
Uden kløver. Med en 
række græsser med lavt 
sukkerindhold og høj 
strukturværdi. Derudover 
er der tilført 8 arter af
urter, bælgplanter og 
græsser, så blandingen 
kan give et meget al sidigt 
foder. Kan anvendes til 
alle typer af heste, men 
er især tiltænkt dyr med 
tendens til forfangenhed.

459;

Græsfrø til fåremarken

459;469;

ForageMax 52
10 kg
Indeholder hvidkløver 
for at øge foderopta-
gelsen hos dyrene. 
Blandingen har des-
uden et stort indhold 
alm. rajgræs, der giver 
en stor foderoptagelse.

ForageMax 53
10 kg
Rajsvingel af rajgræs-
typen og timote af af-
græsningstypen. 35 pct. 
tetraploid alm. rajgæs, 
som styrker afgræsning-
en og produktionen sene-
re i afgræsningsperioden.

Dette erkun et udplukaf vores lageraf markfrø…

Stort udvalg af græsfrø til markerne
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En vildtager er med til at forbedre levevilkårene for hele den vilde fauna, og med en velfungerende 
vildtager får vildtet en ekstra mulighed for føde og/eller dækning. En forudsætning for en vellykket 
vildtager er et kendskab dels til de forskellige vildtarters krav og dels til de mulige afgrøder og de-
res indpasning under forskellige forhold.

AFGRØDE KG UDSÆD
PR.1.000 M2 

HJORTE-
VILDT

 HARE FUGLEVILDT PAKNINGS-
STR. KG

PRIS

ENÅRIGE ARTER
Honningurt ANGELIA 1 • • •• 2 219,00
Boghvede LILEJA 10,0 ••• •• ••• 2 69,00
Boghvede LILEJA 10,0 ••• •• ••• 10 299,00
Solsikke, ubejdset 1,5 • •• 2 115,00
Gul lupin* MISTER (husk podemiddel) 16,0 ••• ••• 10 269,00

OVERVINTRENDE ARTER

Fodermarvkål GRÜNER ANGELITER 0,5 ••• ••• •• 1 129,00
Foderraps LICAPO, lav vintertype 0, ••• ••• •• 2 150,00
Stubturnips BARKANT (rodtype) 0,4 •• •• •• 1 110,00
Stauderug 11,0 ••• ••• • 2 65,00
Stauderug 11,0 ••• ••• • 10 269,00

VILDTBLANDINGER
Sommermix til hjortevildt 8,5 ••• •• •• 10 539,00
Helårsmix til hjortevildt 3,5 ••• •• •• 2 150,00
Helårsmix til hjortevildt 3,5 ••• •• •• 10 699,00
Skoveng og vildtager 3,5 •• •• • 10 569,00
Kyllingemix til forårssåning 4 •• ••• ••• 10 325,00
Markvildt, dækning og føde 3,6 •• •• ••• 10 749,00
Insektvold/redeskjul 1,6 • ••• ••• 2 159,00
Pollen og nektar - blanding 1,5 • •• ••• 2 379,00
Blomsterblanding - 17 forskellige énårige arter 2 •• 1 359,00

YOUR COUNTRYSIDE-BLANDINGER
Traditional Game Cover Mixture 2,5 •• ••• ••• 10 629,00
Decoy Game Mixture 2 •• ••• ••• 10 499,00
Late Cover Mixture 1,25 •• ••• ••• 5 299,00
Boost Mixture 0,6 •• ••• ••• 5 825,00
Millgame Millet Mix 1,25 • • ••• 10 519,00

* Bælgplante - samler kvælstof fra luften • Egnet, •• Velegnet, ••• Meget velegnet

Vildtager - til glæde for dyr og mennesker



Moultrie
Panoramic 180i
14 megapixel. 180 grader 
vidvinkel. Farvebilleder 
og video om dagen, infra-
røde natbilleder og video.

Moultrie A20i 
12 megapixel. Farvebil-
leder og video om dagen, 
infrarøde natbilleder og 
video.

Moultrie M-888i
No glow (usynlige dio-
der).14 megapixel.
Kameraet kan også 
med fordel bruges til 
overvågning af diesel- 
og olietanke.

Moultrie
Game Spy
6 megapixel. Farve-
billeder og video om 
dagen, infrarøde nat-
billeder og video.

Moultrie Trace
12 megapixel. 36 dioder.
Er IKKE et vildtkamera, 
men er blevet optimeret 

til overvågning 
af tyveri.

Skyde-/
udsigtstårn
• Platform brædder:
 30x120x1400 mm
• Tårnet med 5 ben
• Med ekstra kryds-

forstærkning på
 siderne.
• Stige med 5 trin
• Flytbar sæde.
• Mål 1,8x1,8x
 3(4)(5) mtr.
• Leveres usamlet.

Octowood
skyde-/ udsigtstårn
udført i absolut høj kvalitet.
Totalhøjde: 3 meter. Bredde: 1x1 meter.
Leveres usamlet, men incl. udendørs
specialskruer og dansk brugsanvisning.

Failsworth
Caps i enestående kvalitet
Siden 1903 har Failsworth Hatte været 
en af verdens førende producenter af 
hovedbeklædning. Med en Failsworth 
får du en klassisk, moderne cap i eks-
trem god kvalitet.             

 Priser fra:

Møllerens
Vildt Æg,15 kg
Æglægningsfoder til
fasaner og agerhøns

Møllerens
FasanStart,15 kg
Startfoder til
fasaner og agerhøns

Møllerens
FasanVokse, 15 kg
Voksefoder til
fasaner og agerhøns

Fodertønde til fasaner 
komplet
60 liter
Kraftig mørkegrøn plast med
sort skruelåg. Leveres med
foderspiral og tre
ben med bolte.
Leveres usamlet.

Vildtkameraer
- hvis du vil vide hvad 
der sker på dit jagt…
Med et vildtkamera kan du nøje følge 
vildt og andre ting på din jagt, også om 
natten ved anvendelse af infrarød blitz. 
Der er mulighed for både videoopta-
gelse og stilbilleder - valget er op til dig. 

119;

Skydetårne
i trykimprægneret træ

2.999;

3.499;

3.999;

Højde: 3 meter

Højde: 4 meter

Højde: 5 meter

1.870;

75;
v/52stk.

88,50
v/1stk.

79;
v/5stk.

80;
v/52stk.

95;
v/1stk.

85,50
v/5stk.

76;
v/52stk.

89,50
v/1stk.

80;
v/5stk.

Slikstenholder 
Til 10 kg sliksten.
Med låg, som beskytter
mod vind og vejr.

Løs foderspiral
til fasaner og vildfugle
Kan monteres på alle
plastfodertønder.

Foderindsats
til montering på fodertønde
Til fodring af fasaner, vild-
fugle og høns. Bruges
til bl.a. majs og korn.

399;
Foderautomat
m/vandopsamler
70 liter
Til fasaner, vildfugle og høns. 
Kraftig UV-stabiliseret sort 
plast. Leveres
usamlet.

Foderautomat
til råvildt
75 ltr
Foderautomat i træ. Vandfast 
topplade som kan vippes og 
låses. Leveres usamlet.

1.099;

119;

49;

999;

129;

1.870;

870;

996;

2.120;

3.745;

Jagt og vildt
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Foderhæk
L237 x B84 x H213 CM. Foderhæk
i kraftigt træ af god kvalitet.
Kan justeres i foderhøjde.

Træbord og
to bænke

Træbænk
Bænk i 40 mm solidt og slid-
stærkt træ. Et robust og holdbart 
møbel til haven, terrassen m.v. 
Leveres usamlet og ubehandlet.

Bord med bænke i 40 mm solidt 
og slidstærkt træ. Med disse sæt 
får du robuste og holdbare møb-
ler til haven, terrassen m.v. 
Leveres usamlet og ubehandlet.

L180 x B45 x H90 cm

L195 x B86 x H77 cm

6.549;

12.495;

999;

675;

L170 x B70 x H75 cm

3.750;
L180 x B80 x H78 cm

3.975;

Læskur
3 x 6 meter. Lavet af kraftige
50 mm bjælker med stålpladetag.

Blokhus
H232xB250x250 cm
6.25 m2. Lavet af kraftige
50 mm bjælker med undertag.
Tilbehør: Tagsten 1000 kr.
eller Shingels tagpap 1000 kr.

2.975;

Højbed/blomster-/
sandkasse
1 x 1 m. Perfekt til blomster, som 
en lille urtehave eller sandkasse.

Højbed/
blomster-/
sandkasse
1 x 2 meter

Shelter
2 x 4 x 2,55 meter.
Shelter i træ af høj kvalitet.
Lavet af 50 mm bjælker
med Shingles tagpap.

Bord/bænke sæt
L150 x B70 x H76 cm

17.999;

19.995;

2.499;

Tegn og bestil
dit eget ønske-hus

og vi leverer
et godt tilbud !

Borde og bænke - og andre trævarer

549;



Viking
Fåremineral
25 kg
Vejrbestandig granuleret 
mineral- og vitamintilskud 
til får. Er tilsat en unik 
coating der gør produktet 
vejrbestandigt.

rabbit royal
15 kg
Specielt udviklet til kaniner. 
Lavt indhold af stivelse og 
øget indhold af lange fibre
og et bredt udvalg af urter. 

v/1stk.

183,00
v/65stk.

199,00

VL Zero Classic
20 kg
Et foder til alle gnavere og 
kaniner. Indeholder ikke 
komprimerede piller.
For en optimal indtagelse 
uden spild. 

v/1stk.

179,00
v/5stk.

199,00

3,5 kg

249;
20 kg

50;

Crispy Muesli
Guinea Pigs
20 kg
Marsvin kan ikke selv frem-
stille C-vitamin. Derfor an-
befales det at anvende et 
særligt foder tilsat C-vitamin.

275;

Crispy Pellets
Chincilla/degu
25 kg
Velsmagende, fiberrigt og
komplet pellet foder til alle
chinchillaer og deguer.

v/1stk.

70;
v/5stk.

75; 60;
v/52stk.

Møllerens Kaninguf
15 kg
Undgå sortering!
Fuldfoder i pilleform til kaniner.

1 kg

45;
2,5 kg

19; 69,50
5 kg

Prestige
Premium Hø
1 kg
2,5 kg
5 kg
Rent og tørret hø. 
Et 100% naturligt 
produkt som
passer til alle
gnavere.

German Hay
10 kg
Foder til kæledyr - velsmagende og
naturligt, soltørret på engen, forsigtigt
høstet, renset, forarbejdet, presset og 
pakket i plast.

85;

Brogaardens
urtegræshø
2,5 kg
I samarbejde med en innovativ Sjæl-
landsk landmand tilbyder vi som noget
nyt til gnavere - BROGAARDENS URTE-
GRÆSHØ! En superkvalitet hø fremstillet 
af urtegræsblanding der er varmlufttørret. 
Dermed bevares den flotte grønne farve 
og den fine duft.

59;

NYT !
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399;

Kanin- og
græsningsbur
Med galvaniseret
trådvæv i bunden.
Str. 100 x 50 x 41 cm.

Pet Pig Muesli
17 kg
Fuldfoder til mini- og 
hængebugsvin. Blanding 
af piller med poppede 
korn og grøntsager. 

125;

Caprina 3&4
Pellet
20 kg
Tilskudsfoder til geder, dværg-
geder, hjorte, alpaka og lamaer. 
Vedligeholdelses- og drægtig-
hedspiller, der også stimulerer 
mælkeproduktionen.

VM Fåremineral 
25 kg
Vitfoss har et alternativt 
”typemineralprogram” til 
økologer, hvor de vege-
tabilske bærestoffer er 
fjernet og erstattet med 
mineraler.

v/1stk.

192,75
v/5stk.

199; 187,70
v/25stk.

Caprifloc 2
Muesli
15 kg
Voksenfoder. En blanding af 
bl.a.majsflager og bygflager.

v/1stk.

139,50
v/4stk.

149,50

Fårefoder LH
15 kg
Fuldfoder til får, som er 
udviklet i samarbejde med 
Midtjydske Fåreavlere,
efter forespørgsel på en 
fårefoder uden indhold
af korn. 

v/1stk.

78;
v/6stk.

84; 72;
v/30stk.

245;

279;

Kanin, får og ged



1.199;
18 stk.

90;
1 stk.

395;
5 stk.

Spåner Goldspan
24 kg
Rent naturprodukt lavet af nåletræer uden bark 
og uden brug af kemi eller tilsætningsstoffer. 
Sorteret, varmebehandlet og kontrolleret efter 
anerkendt metode. Varmebehandlingen nedsætter 
antallet af bakterier og risikoen for svampespore.

Pets Dream
Classic spåner
60 liter
Et rent naturprodukt,
fremstillet af 100%
plantefibre, uden
kunstige og kemiske
tilsætningsstoffer.

25;
Chipsi Citrus
spåner
60 liter
Den enkle basisløs-
ning til bundstrøelse
hos gnavere.

29;

Chipsi Extra
Medium
bøgeflis
15 kg
Naturlig strøelse,
særligt egnet til krybdyr
og fugle. Str. 1-4 mm.

109;

Dengie fresh bed for chickens
Et snittet strukturprodukt tilsat fyrnåleolie 
som antibakteriel komponent.
Ideel til hobby hønseholderen for en høj 
hygiejnestandard og for et godt og varmt 
leje for hønsene. Er let nedbrydelig og 
komposterer hurtigere end spån og træpil-
ler danner tilmed en super kompost til 
køkkenhaven.

115;
1 stk.

198;
2 stk.

Spåner Vida 
24 kg
Almindelige spåner i 
baller som nemt kan 
håndteres. Disse er 
meget fordelagtige til 
hestehold, da de er 
støvfrie og med god 
sugeevne.
Afhentningspris

999;
18 stk.

1.350;
18 stk.

90;
1 stk.

425;
5 stk.

Tørvestrøelse i baller
300 liter
Tørvestrøelse har en fantastisk evne til at absor-
bere væske, faktisk 10 gange dens egen vægt, 
og er særlig velegnet som stabilt underlag.

35;
16 kg

1.699;
56x16 kg

Ekman træpiller
8 mm
- nemt og bekvemt i stalden
Træpiller i HP-kvalitet er 
fremstillet af 100% rent træ 
uden fremmedlegemer 
(sand m.v.). Ideel til stalden.
 

1.699;
30 stk.

95;
1 stk.

425;
5 stk.

1.799;
30 stk.

99;
1 stk.

445;
5 stk.

Hampbed Hampstrøelse
120 liter
Meget stor sugeevne. Sparsomt i forbrug og sam-
tidig giver det et godt staldklima, idet ammoniak-
lugten bindes. Meget skånsomt mod hovene. 
Hampbed - neutral

Hampbed - med eucalyptus

Biospan
spåner
22-23 kg
Spåner til strøelse. 899;

21 stk.
Afhentningspris

Strøelse - tørt og godt hos dyrene
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FORÅRS-
KONKURRENCE..!
Vind et 2-dags luksusophold 

med 1 overnatning for
2 personer incl. morgenbuffet 

på NØRRE VOSBORG
HERREGÅRD.

Sådan deltager du:
ALLE der klipper kuponen ud og afleverer

denne i butikken og ALLE der bruger
Rabatkoden på www.lhfoder.dk

deltager i konkurrencen om et 2-dags
ophold på Nørre Vosborg Herregård.
Konkurrencen er ikke købsbetinget.

Vinderen trækkes mandag d. 1. maj 2017
og får direkte besked.

Vind!GAVEKORT
Kr. 100,00

Dette gavekort kan bruges i Butikken
i hele april måned i forbindelse med køb

på over 500,00 Kr.
Klip gavekortet ud og medbring dette i butikken.

EKSTRA ÅBENT I PÅSKEN!
Skærtorsdag: 10-14
Langfredag: 10-14

Navn:

Adresse:

Telefon:

Email:
Jeg accepterer at modtage nyhedsbreve på mail eller sms.
Dette kan til enhver tid afmeldes igen.

✁
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Randers
30 min.

Århus
20 min.

Skanderborg
23 min.

Silkeborg
28 min.

Viborg
45 min.

L-H Foder
Sabro

Vi er tæt på dig...

- Brug også GAVEKORTET online -når du handler på www.lhfoder.dk Brug rabatkoden:  L-HAPrILVed køb på over Kr. 500,00- gives Kr. 100,00 i rABAT i hele april.KODEN kan kun bruges EN GANG pr. kunde ogman skal være logget ind for at kunne bruge koden.

Vi er i forårshumør..!




