
NYT I DANMARK
- kom og oplev mobile løsninger til landbruget!

Mød også:

ROAD SHOW Nr. 1

3. juni kl. 11.00 - 15.00

hos Anders Moseholt, Torsbjergvej 3, 8350 Hundslund

3 mobile firmaer VISER VEJEN til 
fleksible løsninger i forbindelse med et 
Road Show i Jylland, på Fyn og Sjælland

ROAD SHOW Nr. 2

4. juni kl. 11.00 - 15.00

hos Per Nordtorp, Lammehavevej 8, 5750 Ringe

ROAD SHOW Nr. 3

5. juni kl. 11.00 - 15.00

hos Lars Nobel, St. Ladegaardsvej 5, 4180 Sorø

Mobile såsædsfabrikker

Vi kører i dag 
med 9 komplette 
mobile fabrikker til 
kornforædling, og 
en enkelt til raps

www.turbodan.dkI   N   T   E   R   N   A   T   I   O   N   A   L

T U R B O D A N  D A N M A R K
DK - 6330 Padborg . Tlf. 74 67 5100 . 4020 9620 . turbodan@turbodan.dk

Huggetvej 27, 5400 Bogense, tlf. 64 83 12 75, www.cr-f.dk

FODERSERVICE K.S.

Visti Møller ● Buurholtvej 11 ● 9700 Brønderslev ● Tlf. 96 45 91 99 ● www.buurholt.dk

Vil du også være godt forberedt til næste høst?

Konkurrence-
dygtigt alterna-
tiv til fabriks-
fremstillet og 
hjemmeblandet 
foder...

Vi serverer
ægte 
Sønder-
jyske 
ringridder- 
pølser, 
øl/vand 
og kaffe...

Vel mødt til 
en indholds-
rig dag i 
marken!

SIDSTE CHANCE FOR 
AT KØBE TERN!
Slår du til nu, kan du blande en effektiv og bred 
løsning til bekæmpelse af svampesygdomme ved de 
første to sprøjtninger i dit korn 

- til en særdeles fornuftig pris!

Tern er effektiv til bekæmpelse af meldug, og har effekt 
mod de mest almindelige sygdomme i korn. Tern øger 
optagelsen af andre svampemidler i tankblandinger.

HUSK! Tern bliver kun solgt frem til 23. januar - så vil 
du være klar med effektiv svampebekæmpelse i 2014, 
skal du købe ind snart! 
Tern* indeholder fenpropidin, som har knock out effekt mod meldug, og Maredo* er et triazol (epox-
iconazol) som alle øvrige betydende midler til svampebekæmpelse i korn. Husk, at Tern skal bruges 
inden 15. januar 2015. Ved at blande de to midler og bruge dem til de to første sprøjtninger i vinter-
hvede opnås en sikker bekæmpelse af de almindelig forekommende bladsvampe. Kombinationen 
kan også med fordel anvendes i vinter- og vårbyg samt i rug, triticale og havre.

LFS-kemi
Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N
 
Tlf: 7612 3370
Mail: sales@lfs-kemi.dk

Deltager 3. juni Deltager 4. og 5. juni
Deltager 4. og 5. juni 

Vi tilbyder tre modeller: 15/18/25 ton


