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Hjemmemøde hos Lis Nordgaard
tirsdag den 21. april kl. 19.00
Vi mødes hos Lis Norgaard, Thorsvej 40, 4200 Slagelse.

Vi skal besøge Lis Nordgaard. Hun har både et selskabsakvarie og
et havebasin vi skal kikke lidt på. Vi skal muligvis også se på billeder fra DM i hjemmebedømmelse hvis vi kan fremskaffe billeder.
Tilmelding senest 19. april på mail: Bjarne_larsen@live.dk eller
tlf./sms på 28820657.

Udflugt med Havebassingruppen til ...

2. pinsedag den 25. maj
kl. 9.30 fra Bilka Slagelses P-plads. Klubben betaler entreen
Vi skal på en forhåbentlig spændende
tur til Lolland, hvor vi skal besøge et
stort privat haveanlæg med et par meget forskellige havedamme, og ikke
mindst en kæmpe stor samling af
rhododendron. Der er i alt 30.000 m2
have, og det er en af Nordeuropas
største privatejede plantesamlinger.
Der er også et lille plantesalg i tilknytning til haven.
Et par citater fra deres hjemmeside:
Den gamle afdelings midtpunkt er en
sø forbundet med en grøft som passeres over en træbro. På søbreden
vokser et hav af frodige planter som

hører hjemme i det fugtige miljø.
Et afsnit rummer havens store samling af Rhododendronarter, medens
der i et andet afsnit er en stor samling
rhododendronhybrider.
Bakkesøen er et usædvanligt spændende område, bestående af et meget
kuperet terræn, hvor der i dalen af
dette ligger en stor to-delt sø. Søbredden er også her fyldt med utallige frodige og spændende planter.
Tilmelding til turen senest 22. maj til:
John Pærremand, sms/tlf. 61 11 22 71
eller mail paerremand@atix.dk
Tag madkurv og drikkevarer med.

Forårets andre havebassinmøder

www.akvariestuen.dk

Merkurvej 4b, 4200 Slagelse
Telefon 58 52 05 68

Da vi stadig har besvær med at finde
besøgssteder til Havebassingruppens
møder så tidligt på året, vil møderne
blive offentliggjort på klubbens hjemmeside; en kort meddelelse på forsiden, og uddybende meddelelse i Års-

kalenderen.
Har du/I ikke adgang til Internettet,
kan du/I bede om at blive ringet op,
når der er møde i gruppen.
Henvendelse om møder til
John Pærremand, tlf. 61 11 22 71

Forårsturen er blevet
til en sommertur
Traditionen tro arrangerer vi en tur ud i det grønne i første halvdel af året. I år består det grønne i farven på de
krokodiller, der opholder sig i Krokodille Zoo på Falster,
nærmere betegnet Ovstrupvej 9, 4863 Eskilstrup.
Vi plejer at tage af sted i det tidlige forår, men Havebassingruppen har sat sig
på en tidlig weekend-dato (se mere på side 3 i bladet), så vi har omdøbt vores
forårstur i år til en sommertur.
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Vi mødes søndag den 28. juni kl. 9.30 på Bilka Slagelses P-plads
Klubben køber ind til Brunch som vi spiser et sted på vejen til Krokodille Zoo
Tilmelding på tlf./sms/mail senest 26. juni til Mette Pærremand (se s.15).
Sommeren 2013 var epokegørende
for Krokodille Zoo og krokodillefans
i Danmark. Krokodille Zoo har både
åbnet for deres hidtil største satsning,
Hujambo Mamba, og ikke mindst
kan de nu som de første og eneste i
verden nogensinde, vise dig alle 23
nulevende arter af krokodiller under
samme tag.
Orinoco i naturen

Alverdens krokodiller
Orinocokrokodillen er nu endelig ankommet til Krokodille Zoo som den
sidste af verdens 23 nulevende krokodilearter. Orinocoen, opkaldt efter
den sydamerikanske Orinocoflod, er
verdens sjældneste krokodille i zoos.
Den findes i enkelte zoos i USA, som
alle udspringer fra Dallas Aquariums
avlsprogram, hvor også Krokodille
Zoos første gruppe kommer fra.
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Vores
online butik
er åben hele året
Se vores åbningstider på www.superkoi.dk
Mød os også på:

Facebook.com/superkoiroskilde

IKEDA godbidder til akvarieog havedamsfisk
Orinocoer 6 stk. - Gå ikke glip af det spændende liv i en stor gruppe af denne
utroligt smukke krokodille.
Hertil modtager Krokodille Zoo dog
tre hanner direkte fra Venezuelas regering. Med de to grupper har de
også to adskilte genpuljer og dermed
en markant styrkelse af det globale
avlsprogram for Orinocokrokodillen
i fangenskab. Krokodille Zoo bliver
nu en af blot to zoos i verden, hvor
der findes avlspar af denne art.
Krokodillerne trives i deres nye hjem,
Hujambo Mamba, så kom med på
turen og nyd dem!

Panserkrokodiller avlspar
Afrika er et kontinent i tæt kontakt
med krokodillerne, som har spillet en
rolle for mennesker i årtusinder. De
har været (og er) frygtet, de er elsket,
ja de er endda blevet opfattet som guder af de gamle egyptere.
Derfor er det også helt på sin plads, at
Krokodille Zoo har taget hul på en
udstilling, hvor de afrikanske krokodiller er i kikkerten. Blandt de afrikanske arter er først og fremmest den
store nilkrokodille en ekspert i tilpasning, der spreder sig
over det meste af
kontinentet
samt
Madagaskar.
Panserkrokodille.

Frysetørrede naturlige fødeemner til
akvariets og havedammens fisk.

Artemia - Krill - Mysis - Tubifex m.m.
Ikeda indeholder en velafbalaceret form for ernæring
til alle akvarie- og havedamsfisk. - Fiskenes naturlige
farver fremmes bl.a. grundet indholdet af astaxanthin.

Fås i forskellige varianter:
1 liter med én af ovennævnte slags . . . . . . kr.
4 varianter i en 6 liters spand . . kr.

299,-

Koldekildevej 15 - 4000 Roskilde
Telefon: 4675 6595 - Email: info@superkoi.dk

79,-
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De små søde Corydoras sterbai
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af animalsk foder i en størrelse som
passer til den lille fisk.
Selskab
Artsfæller i stimevis., hvilket betyder
mindst 6, men gerne flere. Ingen
Corydoras må gå alene eller som ensomt par.
Andre fisk i akvariet skal være små
og fredelige fra samme biotop. aldrig
store og aggressive fisk

© JJPhoto.dk

Tekst: @quarium - AkvaNets elektroniske akvarieblad - Foto: JJPhoto.dk
En »perlerække« af Corydoras sterbai
Corydoras mallerne tilhører slægten
Callichthyidae. Der findes >150 kendte corydoras + x antal ukendte.
Alle Corydoras stammer fra Sydamerika. Der findes Corydoras fra Colombia i nord til Argentina i syd.
Fælles for alle Corydoras er deres beskedne størrelse som er ml. 2½-7 cm.
Fælles er også deres fredelige temperament og selskabelige forhold til
artsfæller.
De lever sammen i stimer på bunden
af floder og vandløb. Enkelte arter lever dog i de mellemste vandlag.
Alle Corydoras er velegnede til selskabsakvariet.
I denne artikel beskæftiger vi os med
Corydoras sterbai der på mange måder repræsenterer Corydoras mallerne
som en fællesnævner.

Vildfangede Corydoras sterbai forekommer næppe i handelen da den
masseproduceres fra Østeuropa til
Østasien. Man skal ikke kimse af de
opdrættede. Som regel er de mere robuste og tilpasningsvillige end deres
slægtninge fra naturen, hvis sådan
nogen skulle komme i handelen

Udbredelse
Bolivia og Brasilien. Den først beskrevne blev fanget i Rio Guaporé
mellem de to lande.

Foder
Altædende og let at fodre. Mallepiller, af god kvalitet, som synker til
bunds er ok, men giv et supplement

Biotop
Biotopen er små vandløb, vandhuller
og oversvømmet skov.
I akvariet
Et akvarium på omkring 50 liter er
stort nok til at huse en lille stime.
Den egner sig også til større akvarier.
Se afsnittet om selskab.
Temperatur 24-28 °C.
PH 6,0-7,67 DH 1-15 .

Han eller hun?
Hunnen er lidt større og rundere i
kropsform end hannen og det er jo
ikke sjældent blandt fisk.
Leg og opdræt
Corydoras sterbai er en af de
Corydoras som er lettest at opdrætte
og også på det område en god begynderfisk.
Legeakvariet skal være rummeligt.
Bunden kan være bar eller dækket
med sand eller fint grus.. Akvariet
forsynes med Java mos.
Temperatur 23 °C. Ph 6,5.
Filtrering over tørv, og du skal sikre
at ungerne ikke bliver suget i filteret.
I legeakvariet skal der gå en flok.
Kønnene skal være fordelt i forholdet
2 hanner : 1 hun.
De får en god og varieret diæt af tørfoder og animalsk foder.
Når hunnen er blevet rognsvær skifter du 50-70 % vand og det gøres dagligt til fiskene har været i leg. Du skal
simulere tropisk regntid og det tilførte vand skal have en lavere temperatur end akvariets øvrige vand.
Mange Corydoras arter er sæsonlegere. Det betyder at de leger på bestem-


te tider af året, som hovedregel ved
regntidens begyndelse, thi da er der
sikkerhed for føde til såvel forældre
som unger. Du kan selv skabe en kunstig regntid ved at skifte vand som
nævnt i dette afsnit.
Det kan i øvrigt fremme sagen hvis
du tilsætter dit skiftevand lidt vand
fra et akvarium hvor et andet par netop har leget. Sandsynligvis vil der
være nogle resterende hormoner i
vandet
Hvis en hun vil lege viser hun hannerne interesse og hvis han er rigtig
interessant får han lov til at røre ved
hendes føletråde. I akvariet vil hun
ofte lægge sine æg på ruden det sted
hvor der er mest gennemstrømning.
Forældrene æder æggene hvis de kan
komme til det så du må enten fjerne
de voksne fisk eller æggene.
Æggene er forbløffende robuste.
Klækketiden er 3-5 dage
Når ungerne har fortæret deres blommesæk fordres de med et varieret foder der passer til deres størrelse.
Generelt
Som alle Corydoras er Corydoras sterbai en taknemmelig malle som er velegnet til det sydamerikanske selskabsakvarium.
Den forekommer almindeligt i handelen, 2 stk. for kr. 150,- er set i en
forretning nær Århus, men vær opmærksom på krydsninger.
OBS: Flere steder advares der mod
krydsninger mellem Corydoras sterbai og andre Corydoras.
Derfor skal du være særdeles forsigtig
med at give selskab af dens slægtninge.
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En flyvende ræv
Palzeorhynchos kalopterus

Tekst oversat og bearbejdet af Per
Kyllesbech Petersen.
Kilde: Wikipedia. Foto: JJPhoto.dk

Den flyvende ræv har en karakteristisk lang krop med en flad maveregion. Dens rygområde har en farve
spændende fra oliven til mørkebrun.
Den nederste halvdel af kroppen har
en gullig hvid nuance. En brunlig-sort
linje går fra munden, over øjne og ender i rygfinnen. Over den brunlig-sorte linje er der en gullig stribe. Øjnene
på en flyvende ræv kan have en rødligt iris. Langs forkanten af dens finner, er der et sort bånd og en hvidlig
kant.
Selvom man har set størrelser op til
godt 15 cm, får den en gennemsnitlig
længde på ca. 12 cm i akvariesammenhæng.

Akvarie krav
Et 120 til 600 liters akvarium eller
gerne større, med et finkornet bundlag er velegnet til en almindelig størrelse flyvende ræv. Epalzeorhynchos
kalopterus foretrækker et akvarium
beplantet med bredbladede planter,
dekoreret med sten og rødder, der kan
tjene som skjulesteder. Fordi den flyvende ræv er en kendt alger-æder, må
akvariet være forsynet med en god
lampe med tilstrækkelig kraftig belysning. Flyvende ræve foretrækker
en vandkvalitet, der har en pH på 6
til 7,5 og en hårdhedsgrad i intervallet fra 2 til 12 dH. Temperaturer holdes på 23-27 °C.

Udbredelse og levesteder
Den flyvende ræv, Epalzeorhynchos
kalopterus. er en bundfisk der trives i
hurtigt strømmende floder og vandløb i Thailand, Malaya,Borneo, Java
og Sumatra, altså i Sydøstasien.

Adfærd
Epalzeorhynchos kalopterus egner sig
godt til et almindeligt selskabsakvarium med almindelige selskabsakvariefisk.
Nogle gange kan den flyvende ræv

© JJPhoto.dk
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være lidt aggressiv over for andre
mindre akvariefisk, hvis den er sulten; hvilket godt kan resulterer i
dødsfald blandt de små, da de kan risikere at blive spist af »ræven«.
Flyvende ræve kan holdes som solitære fisk, men de kan så udvikle en
territorial adfærd; de bør derfor holdes sammen med flere artsfæller, som
den flokfisk den er.
I akvariet kan flyvende ræve blive fra
8 til 10 år.
Foder
Selv om Epalzeorhynchos kalopterus
er algeæder, tager flyvende ræve også
gerne flagefoder og andet der tilbydes
i form af mallepiller/-tabletter, leven-

de og frysetørret foder o.lign.. Den er
kort sagt altædende.
Formering
Det er vanskeligt at bestemme kønnet
blandt flyvende ræve, dog vil kønsmodne hunner ofte være kraftigere
end hanner. Der kendes ikke til opdræt i fangenskab af denne art. De
opdrættes dog i stort tal i Østen ved
hjælp af hormonindsprøjtninger.
Lignende arter
Den flyvende ræv ligner den siamesiske algeæder (Crossocheilus oblongus)
og falsk flyvende ræv (Garra cambodgiensis), specielt de unge individer.


Siden sidst:

Lidt om mødet hos Jimmy
Sidste gang vi mødtes til et hjemmemøde var den 10. marts hos Jimmy
Steiner.
Jimmy var interesseret i hvordan en
hjemmebedømmelse former sig, og
hvilke kriterier der skal opfyldes for
at få et godt resultat.
Det fik undertegnede til at gå »akvarie-gemmerne« igennem for at finde
det hæfte, vi for snart mange år siden
fik og arbejde med af Jan Lyngdorf, i
den periode han var formand for
klubben.
Det er hæftet »Bedømmelseskursus
for Akvarie-holdere«.
I hæftet gennemgås meget nøje hvilke
kriterier der skal opfyldes for hvert
enkelt af 100 point i en bedømmelse.
Vi gennemgik Klasse 2 overfor Jim-

mys flotte og
store akvarium.
Jeg
håber
ikke Jimmy
syntes at vi
kom og
»rakkede«
hans akvarium
ned, men jeg håber til
gengæld, at dem der var med til mødet, fik noget ud af at gennemgå et ellers pænt og velholdt - akvarium
efter bedømmelsesreglerne.
Efter min mening var det et rigtig
godt og meget hyggeligt møde, hvor
vi tilmed havde noget konkret at
snakke om.
Per
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Sommerfest 7. august

Københavns Akvarieforening fylder 100 år

kl. 17.30 på Skælskør
Landevej 69 i Lundforlund

Stort jubilæumsarrangement
lørdag den 9. og søndag den 10. maj 2015
i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 2500 Valby - ved Toftegårds Plads
Foredrag af akvarister fra ind og udland, som fortæller om deres oplevelser med akvariefiskene og deler ud af deres store viden og erfaring.
DM i Aqua-Quiz 2015
Gallamiddag i Valby Kulturhus lørdag aften kl. 19.00.
Alle med interesse for akvarier er velkomne.
Programmet:
Lørdag den 9. maj 2015
Kl. 10.00 Diasserie med musik sættes i gang, F. Ingemann Hansen
Kl. 10.15 Formanden Sven Erik Riedel byder velkommen
Kl. 10.20 Poul Petersen: KA i 100 år
Kl. 10.45 Mogens Juhl, SKS: I Scheels
fodspor på jagt efter Killies i Ækvatorial Guinea
Kl. 11.45 Pause
Kl. 12.00 DM i Aqua-Quiz ved Benny
B. Larsen
Kl. 12.30 Frokostpause
Kl. 13.45 Hans Ole Kofoed, Holbæk
Akvarie Klub: Vores deltagelse i jubilæumsudstillingen Fisk & Fugle i Forum 1990
Kl. 14.45 Pause
Kl. 15.00 Hans Georg Evers, Tyskland: Corydoras (Foredraget holdes
på engelsk)
Kl. 16.00 Pause
Kl. 16.15 Peder Bach, Ølstykke Akvarieforening: Historier og annekdoter
fra mit liv som akvarist
Kl. 17.15 Formanden afslutter dagen
Kl. 19.00 Jubilæumsmiddag

Søndag den 10. maj 2015
Kl. 10.00 Formanden byder velkommen
Kl. 10.05 Christian Jørgensen, KAK:
Hvordan får jeg et smukt og spændende stueakvarium?
Kl. 11.05 Pause
Kl. 11.20 Hans Georg Evers, Tyskland: Karpelaks (Foredraget holdes
på engelsk.
Kl. 12.20 Frokostpause og indskrivning af auktionsvarer
Kl. 13.30 Auktion over indleverede
akvariefisk, -planter og –udstyr
Kl. 15.00 forventes auktionen afsluttet. Oprydning.
Gallamiddagen
Pris: 250,- kr. pr. person. Tilmelding
senest den 1. maj 2015: Pr. e-mail:
kasserer@kobenhavnsakvarieforening.dk eller på tlf. 40 10 00 41.
Se mere om arrangementet på KA’s
hjemmeside:
www.københavnsakvarieforening.dk

Sommerfesten er er et af de arrangementer der er med til at gøre sammenholdet i klubben så godt som det
er, og der er lagt op til en aften med
god mad, med sjov og hygge sammen
med vennerne i klubben.
Det er i år Mette og John, der lægger
omgivelser til festen, og vi håber selvfølgelig på tørvejr og en lun sensommeraften.
Deltagerne betaler selv for maden, og
tager selv drikkevarer med.
Der vil igen i år blive købt mad udefra, og prisen for deltagelse i sommerfesten
er:
pr. deltager.

150,- kr.

Prisen afspejler indkøb af mad, kaffe/
te, småkager og snacks m.v.
Øl/vand/vin kan evt. købes til rimelige priser hos John og Mette.
Af hensyn til indkøb til festen er tilmelding nødvendig og bindende.
Betaling via NetBank til klubbens
konto: 9383 4568686115
(evt. kontant på dagen).
Sidste frist for tilmelding er
søndag d. 2. august.
Tilmelding til:
Mette Pærremand
Skælskør Landevej 69, Lundforlund
4200 Slagelse,
på tlf./sms 61 11 22 56 eller
mail: paerremand@atix.dk
Billeder fra sidste års sommerfest.
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Slut op om DAU’s opdrætskampagne 2015
Vi har igen i år fået en opfordring fra
Dansk Akvarie Union om at medvirke til
at gøre det at lave egne opdræt, til en væsentlig og oplevelsesrig del af hobbyen.
I klubberne har vi gode muligheder for at
udveksle de opdrættede fisk, så det at
komme af med fiskene ikke bliver for besværligt. Vi har et tæt samarbejde med de
fleste klubber/foreninger i regionen.
I VATK vil vi gerne være med til at gøre
opdræt af egne fisk til en del af medlemmernes tilgang til hobbyen, så vi støtter
fuld op om DAU’s bestræbelser.
Derfor opfordrer vi klubbens medlemmer
til at anmelde deres opdræt til DAU’s opdrætskonkurrence ...
Det er opdrætteren selv der anmelder opdrættet - efter det er blevet godkendt af et
bestyrelsesmedlem i den klub, du repræsenterer. I VATK’s tilfælde er det Bjarne

Larsen, der er klubbens opdrætskontrollant.
Opdrættet anmeldes i en formular på
DAUs hjemmeside:
http://danskakvarieunion.dk - (klik
Opdrætskonkurrencen / Anmeldelsesformular).
To opdræt pr. art tæller med, så ...
1. Lav et opdræt.
2. Bed Bjarne godkende det (6-8 uger
efter klækning/fødsel).
3. Anmeld opdrættet til DAU.
4. Se resultatet på DAUs hjemmeside
(når det er godkendt af DAU) på:
http://danskakvarieunion.dk - (klik på
Opdrætskonkurrencen / Resultater).
Læs også konkurrencereglerne under
http://danskakvarieunion.dk - (klik Opdrætskonkurrencen).
Se Bjarnes kontaktoplysninger på s. 15.
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Formand: John Pærremand
Skælskør Landevej 69,
Lundforlund, 4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 71
Mail: paerremand@atix.dk

Næstformand: Jens Bjarne Larsen
Opdrætsregistrator
Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 28 82 06 57
Mail: bjarne_larsen@live.dk

Kasserer: Mette Pærremand
Skælskør Landevej 69,
Lundforlund, 4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 56
Mail: paerremand@atix.dk

Bestyrelsesmedl.: Frank Johansen
Overdrevsvej 11, Sørbymagle
4200 Slagelse
Tlf. 50 46 97 00
Mail: helleogfrank@atix.dk

Sekretær / Red. af medlemsblad og hjemmeside:
Per Kyllesbech Petersen,
Skovagervej 14, Bringstrup, 4100 Ringsted
Tlf. 25 88 33 54
Mail: per@kyllesbech-petersen.dk
Suppleanter:
Birthe Petersen
Lis Norgaard

Tlf. 57 61 70 41
Tlf. 58 52 02 19

birthe@kyllesbech-petersen.dk
lisnordgaard@yahoo.dk

Klubbens postadresse er formandens

Kontaktpersoner/ansvarsområder:

Annonce:

Koordinering – Udlån – Havebassinmøder – Terrarieområdet:
John Pærremand
Skælskør Landevej 69, 4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 71 - Mail: paerremand@atix.dk

Aktiviteter - Opdrætskontrol - Ferskvandsområdet:
Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 28 82 06 57 - Mail: bjarne_larsen@live.dk
Nye medlemmer - Indmeldelse - Saltvandsområdet:
Frank Johansen
Overdrevsvej 11, Sørbymagle, 4200 Slagelse
Tlf. 50 46 97 00 - Mail: helleogfrank@atix.dk

Johnny Jensen’s Photographic Library
”Johnny Jensen has been an outstanding partner for us at PlanetCatfish.com
contributing over 1200 of the 9000 images that are in use at the time of writing
and has been contributed the largest number of images to the site since its
inception in 1996. He is particularly adept at “on the fly” photography either in
the wilds of nature or without the aid of a prepared photo tank and regularly
supplies new images often of new species in consistently high quality.
Johnny has also personally photographed a number of my own fish in my home
and is very easy and flexible to work with. Johnny continues to be our first
choice for featured fish photography.”
Julian G. Dignall, Owner of Planetcatfish.com

Økonomi (ind- og udbetalinger) – Regnskabsføring:
Mette Pærremand
Skælskør Landevej 69, Lundforlund, 4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 56 - Mail: paerremand@atix.dk
Registrering/arkiv/referater – Hjemmeside - Nyhedsbreve
Medlemsblad – PR – Hjemmebed. - DAU og Regionen:
Per Kyllesbech Petersen, Skovagervej 14, 4100 Ringsted
Tlf. 25 88 33 54 - Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Kontingent 2015
Voksne. . . . . . . . . . .  : kr. 200 pr. år Pensionist par. . . . . .  : kr. 190 pr. år
Junior/pensionist. . .  : kr. 130 pr. år Familiekontingent*. . .  : kr. 275 pr. år
Alle er velkommen til at deltage et par møder før man bestemmer sig for
medlemskab.
* alle familiemedlemmer i samme husstand
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Scan qr-koden og se
vatk.dk i browseren
på din smartphone
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VELKOMMEN i

PRAGTSMERLINGEN NR. 4

Fuld af dyr
Fisk - Fugle - Pattedyr - Krybdyr og padder

Vi har altid et godt tilbud
til dig og dine dyr . . .

Stort ÅBNINGSTILBUD
udvalg i dyr og tilbehør
Akvarier

Fugle

Terrarier

Stort antal arter
af akvariefisk

Slanger/snoge

Finker

Anoler/agamer

Kanariefugle

Gnavere
Kaniner/marsvin
hamster/mus
Bure og legetøj

Planter
Farvefrøer

Undulater

Dekorationsmaterialer

Edderkopper

Papegøjer

Pumper m.v.

Alt i udstyr

Bure og legetøj

Hund og kat
Foder og
tilbehør
Altid
kompetent
og personlig
betjening

John
Nikolaj

Se vore super gode tilbud på www.fuldafdyr.dk

Fuld af dyr
v. John og Nikolaj Pærremand

Skælskør Landevej 69, Lundforlund, 4200 Slagelse
Telefon: 5858 4476 • Mail: info@fuldafdyr.dk • Web: fuldafdyr.dk

Åbningstider:

Ma.-fr. 10-17.30 -

Lø.-sø. 10-15

