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Tid til indkøb af plantebeskyttelsesmidler til efteråret 2022 
Vi har hermed fornøjelsen at indbyde til deltagelse i VKST Indkøbsklub vedr. køb af planteværnsmidler 
til sæsonen efteråret 2022. Vi har i år sat d. 9. august 2022 som tilbagemeldingsfrist for at kunne nå at 
få bestillingerne sat i udbud og få planteværnsmidlerne leveret til rettidig brug. Det er derfor tid til at 
gøre lager op, overveje sprøjteplanen og udfylde bestillingssedlen. Vi har nedenfor kort beskrevet 
nogle punkter, der er relevante at tage stilling til i forbindelse med deltagelse i Indkøbsklubben. 
 
Tidsbesparelse: 
Som deltager slipper man for det tidskrævende arbejde med at opstille handelskonditioner samt at 
indhente/sammenligne priser fra forskellige planteværnstilbud. 
 
Gebyrer og rabatordninger: 
Da det er nettoprisen, som danner grundlag for tilbuddet, kendes hverken begreber som 
udleveringsgebyr, dunkafgift eller tilsagn om rabatsatser, (fx sæsonbonus) når sæsonen er gået. Dvs. 
den fakturerede pris svarer til den endelige pris. 
 
Tryghed: 
Via Indkøbsklubben, opnår man tryghed – dels via lave markeds priser, men også i forhold til 
godkendelsen. Optræder der kopi-produkter i leveringen, oplyses dette til deltagerne, samt eventuelle 
begrænsninger i anvendelsen. 
 
Du får det, du bestiller: 
Som udgangspunkt kan de ønskede midler kun erstattes af andre, hvis koncentration og aktivstof-
sammensætning er identisk. Er aktivstofferne identiske, men koncentrationen (og dermed 
normaldoseringen) forskellig, kan det ønskede middel dog erstattes, idet kvantum reguleres med 
forskellen i normaldoseringen. 
 
Lavest mulige priser: 
Mulighed for returret og fragtfri levering af suppleringskøb har vi fravalgt. Dette af hensyn til at opnå 
de lavest mulige priser på planteværnsprodukterne. 
 
Planlægning af kemikalieindkøbet: 
Da der ikke er returret og et givet middel kan være forbudt at anvende efter 12 mdr., er det vigtigt at 
et planlagt indkøb senest kan bruges efteråret 2023. 
Vi anbefaler ikke at købe planteværnsmidler til lager! 
 
HUSK: Jo flere deltagere, jo lavere pris vil klubben kunne opnå på 
planteværnsprodukterne. 
Efter modtagelse af bestillingslister, indhenter vi tilbud hos relevante leverandører. Billigste og bedste 
tilbud accepteres. Så snart aftalen er indgået får de deltagende landmænd besked om leverandør, 
forventet levering samt andre relevante detaljer for udbudsrunden. 
 
Bindende tilmelding: 
Tilmelding til VKST Indkøbsklub enkelte udbudsrunder er bindende og kan derfor ikke annulleres. 
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 Handelsbetingelser: 
Nedenstående betingelser vil lægge til grund for det samlede udbud, når den samlede mængde 
planteværnsmidler er kendt: 
 
• Dette er en bestillingsrunde for efterårskemi med levering primo september 2022. 
• Command/Centium og andre midler anvendt i forbindelse med – eller lige efter såning af raps skal 

bestilles i forårs runden, da en forventet levering primo september vil være for sent i forhold til 
såning af raps – under normale omstændigheder. 

• Græsmidler til det tidlige forår kan med fordel bestilles i efterårsrunden. 
• Round Up til anvendelse før eller lige efter høst skal ligeledes bestilles i forårets bestillingsrunde. 
• Suppleringskøb: Til samme priser som hovedtilbuddet. Afhentes i lokal afdeling, eller levering, 

mod betaling af fragtomkostninger. 
• Ingen returret. 
• Levering af produkter:  Primo september. 
• Nettopriser på tilbudsprodukter oplyses til deltagerne op til betalingstidspunktet. 
• Priser: Der gives bud på nettopriser, inkl. planteværnstillæg, håndteringsgebyr og alle mulige 

andre afgifter/gebyrer. 
• Fakturering: Det er nettopriserne, som faktureres, direkte til landmanden. 
• Betalingstidspunkt – indgår i vurderingen af indkommende tilbud 
• Pris for deltagelse i planteværnsrunden: 1.045 kr. 
 
 
Udfyld den elektroniske bestillingsliste - gerne med det samme, hvilket vil være en stor hjælp for os -  
senest:  
 

Tirsdag, den 9. august 2022 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Anders T. Tobiasen 
Tlf. 5484 4143 
att@vkst.dk 
 
 


