FAGERHULTS TORV
Specialerbjudande till Senderöds Koloniförening 2018
Fagerhults Torv har varit sedan 1970-talets mitt varit huvudleverantör till bla. Humus-Börsen.
Fagerhults Torv är ett företag med lång erfarenhet från tillverkning av jord-torv-naturgödsel till
professionella marknaden. År 2013 och efter generationers arbete med torvbrytning och
torvförädling satsar de nu i egen regi och med egen packeteringslinje direktleveranser till den
professionella- och hobbymarknaden. Vi på Senderöd har nu samma möjlighet som tidigare år att
köpa dessa produkter, direkt från tillverkaren, utan några mellanhänder. Vi har valt ut ett sortiment
som visat sig passa de flestas önskemål på kolonin. Har ni egna önskemål om produkter så hör gärna
av er om det.
Så här gör Ni Genom föreningens kontaktperson Gun Jansson koloni 15, beställer Ni per telefon 070517 20 74 alla dagar mellan kl 14.00 –2 0.00 Detta gör Ni senast tisd d 20 mars
Om inget svar erhålles, tala in och lämna tel.nr, så ringer jag upp Er, skicka Sms, eller skicka gärna ett
mail till mollimollan@hotmail.com med Er beställning eller frågor. Svarsbekräftelse kommer.
Villkor Ordern måste omfatta minst 6 pallar tillsammans för hela området .Leverans sker med lastbil
fredag 6 april. Beställningen är bindande och betalas till Gun minst 14 dagar före leverans. Priserna
inkl moms, frakt och leverans till koloniområdet ( vid soprummet.)
Ev. kan priser och tider justeras beroende på vädret.
Säckpackade produkter

_

Pris

80 l Yrkesodlarjord med långtidsverkande näring
special/mer syresatt jord, bra till krukor mm

72 :- (3x80 l=200:-

50 l Plant KRAV

62 :- ( 3x50 l=176:-

40 l Plant Jord Bas

39:- ( 3X40 l= 100:-

50 l Rosjord

61:- (3x50 l= 168:-

50 l Rhododendronjord/Naturtorv

59:-

50 l Kogödsel 80 %

64:- (3x50 l=182:-

50 l Täckbark

51 :- (3x50 l=141 :-

20 kg Kalk kornig

69:-

10 kg NPK 21-4-7 Gödning grönyta gräs mm

110 :-

15 l Hönsgödsel

79:-

1,1 l Benmjöl i spann (18 st/kart ) KRAV

58 :-/spann

Lecakulor 8 l och 40 l

30:- resp 95:-

BENMJÖL
Rekommenderas särskilt till blomsterlök och klematis. Benmjöl är långtidsverkande och avger näringen i takt med
växtens behov.
Benmjöl är rikt på kväve, som ger plantorna god tillväxt och frodigt, grönt bladverk.
Benmjöl avger näringen långsamt och jämnt och risken för övergödsling är minimal.

Passar bra till
lökväxter av alla slag
klematis, som bättre står emot angrepp av mjöldagg och svampsjukdomar
bärbuskar
växterna i kökslandet
alla växterna i rabatten

