
KWS Scandinavia A/S
Kongensgade 16
4800 Nykøbing F.
Mob: 2020 1516 / 4040 7085
Åben dagligt 7.30-8.30 

Rågeskovgård
Jacob Jensen
Maglehøjvej 188
4983 Dannemare
Mob: 3058 8064
Åben dagligt 7.30-8.30

Egebjerggård
Henning Buhl-Madsen
Slots Bjergbyvej 13
4200 Slagelse
Mob: 2096 4594
Åben dagligt 7.30-8.30

Holmegård Gods
Thomas Larsen
Rødebrovej 2
4684 Holmegaard
Mob: 4050 6109
Åben dagligt 7.30-8.30

Brakilde
Stig Fabricius
Brakildevej 3
4780 Stege
Mob: 3050 8558
Åben dagligt 7.30-8.30

Du bedes venligst ringe til indehaveren af det aktuel-
le frødepot inden afhentning af dine frøpakker. 
Udenfor de angivne åbningstidspunkter kan frø 
afhentes de enkelte steder fra 8.30-16.00 mod et 
ekstragebyr på 250,- kr.  
Hos KWS Scandinavia A/S tilbyder vi i såperioden 
døgnekspedition (24/7), hvor frø kan afhentes døgnet 
rundt, igen mod et ekstragebyr på 250,- kr. 
På søn- og helligdage betales ligeledes et ekstra- 
gebyr på 250,- kr. Vi kan desuden ikke garantere, at 
alle frødepoter vil være åbne på søn- og helligdage.

Frøpakker tages ikke retur.
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Kontakt:
Annemette Hansen Tilsted: 4040 7085
Elo West Larsen: 2020 1516

KWS Scandinavia A/S  |  Kongensgade 16
4800 Nykøbing F.  |  Tlf: 5484 3211 | www.kws.dk

Lokale KWS-frødepoter 
sæson 2023 Tjek din  

roefrøleverance 
Vi ønsker dig god fornøjelse  
med roeåret 2023



Kontrollér din KWS-frøleverance
Det er med stor glæde at vi har leveret dine frø til den kommende 
roesæson.

Når du har modtaget dine roefrø er der et par ting der er vigtige, at 
du gør med det samme eller den første dag.

Tjek venligst at dine frø er modtaget i god tilstand

n Kontrollér, at du har fået de rigtige frø  
 - sammenlign med følgesedlen.

n Tjek at alle pakker er hele og i god tilstand.

n Kontakt KWS hvis der er noget, som ikke er som det skal være.
 
Vær også opmærksom på, at der er sortsforskelle med hensyn til 
såtidspunkt og frøets fremspiringshastighed. Vær altid omhyggelig 
med såbedsforberedelserne.
 
Vi kommer som altid gerne forbi i vækstsæsonen.
 
Rigtig god fornøjelse med din roesæson 2023.

Husk at tjekke 
at dine frø er modtaget 
i god tilstand.

Igen i år tilbyder KWS Beet Seed Service. Beet Seed Service er  
en forsikring der dækker en hvilken som helst skade dine frø eller 
spæde roeplanter måtte være udsat for i etableringsfasen. Vi  
dækker også hvis du ved en fejl får sprøjtet planterne væk. Skulle 
uheldet være ude og du har registeret dine nyindkøbte KWS-roefrø 
på myKWS.dk i Beet Seed Service, deler vi udgifterne til de nye  
roefrø. Du får altså frøene til halv pris.
 
Det er nemt (og hurtigt) at tilmelde sig ordningen. På myKWS.dk 
skal du ”bare” klikke dine marker og vælge sort og frøparti, samt 
angive hvornår frøene blev sået.

Se mere på www.beetseedservice-dk.com
Husk at registrere dine marker på myKWS.dk under sukkerroer  
og Beet Seed Service. 

Beet Seed Service

Beet Seed Service 
dækker skader dine frø/roeplanter 
måtte være udsat for.

TILMELD

PÅ myKWS.DK


