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Medlemstur til Dyndet ved Borup
søndag den 4. oktober kl. 13.00
Efter mange måneders mere eller mindre indespærring, trænger vi til 

at være lidt sammen igen. Derfor har vi arrangeret en tur ud i det fri.
Vi kører hver især ud til dyndet ved Borup, hvor vi vil gå en tur i det særprægede 
landskab ved resterne af Køge Ås.
Efter gåturen er der mulighed for at besøge Mosehusets købmandshandel.
Ved tilmelding til turen vil du blive spurgt om du sidst på turen vil deltage i fælles 
kaffebord på Malerklemmen (for egen regning). Så hvis der er tilslutning, slutter 
vi turen af med kaffe på Malerklemmen.
Vi mødes på Dyndetvej 30, 4140 Borup kl. 13.00.
Tilmelding til John Pærremand senest søndag den 27. september kl. 18.00 
på tlf./sms 6111 2271 eller mail: paerremand@atix.dk.


I november har vi planlagt et hjemmemøde hos Birthe og Per. 
Det bliver tirsdag den 10. november kl. 19.00. - Vi mødes på Skovagervej 14, 
Bringstrup, 4100 Ringsted.
Se mere i næste nr. af Pragtsmerlingen eller på https://vatk.dk.

Ved redaktionens slutning, har bestyrelsen besluttet at lukke al aktivitet ned 
for resten af året. - Ovennævnte møder og årets julefrokost er hermed aflyst.
Vi beklager meget, men udmeldingerne fra SSI er nu af en sådan karakter, at 
vi anser det for tilrådeligt og nødvendigt.

Andres aktiviteter i 2020-2021 - oversigt
(med forbehold for ændringer i forhold til Coronavirus-restriktioner).
27./9. 2020 Hjemmebedømmelse i DAU Region Sjælland
3./10. 2020 AFLYST - Reptil- og Terrariemesse i Rødovre
3./10. 2020 UDSAT - DAU markerer 75 års jubilæum
3.-4./10. 2020 AFLYST - Viborg Akvariemesse
11./10. 2020 DAU afholder DM i hjemmebedømmelse
24./10. 2020 AFLYST - Aqua Auktion Aarhus
31./10.-1./11. AFLYST - Køge Akvariemesse i Køge Hallerne
7./11. 2020 AFLYST - Reptil- og Terrariemesse i Hedenstedcentret
31./1. 2021 AFLYST - Sydsj. Reptilmesse i Herlufsholm Idrætscenter
27.-28. feb. 2021 AFLYST - Vejle Akvariemesse 
28. feb. 2021 FLYTTET - DAU’s generalforsamling, Hældagerhallen, Vejle

Se mere på 
https://www.vatk.dk/index.php/aktuelt/aktiviteter-i-hobbyen

http://akvariestuen.dk
https://vatk.dk
http://www.langsom.dk/
https://www.vatk.dk/images/filer/annonceprisliste.pdf
https://vatk.dk
https://www.vatk.dk/index.php/aktuelt/aktiviteter-i-hobbyen
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SMS tjeneste
Som medlem af Vestsjæl-
lands Akvarie- og Terrarie 
Klub kan du få en sms til-
sendt når en tilmeldings-

frist er »op over«, vi må aflyse, eller vi 
har et arrangement, som f.eks. en fo-
dertur eller lignende, der ikke kan nå at 
blive annonceret her i medlemsbladet.
Send en sms til Per på tlf. 25 88 33 54, 
hvis du vil være med i denne tjeneste. 

Flere aflysninger. . .
Corona-krisen ser ud til at fortsætte et 
godt stykke tid endnu.
Endnu engang må vi beklage, at vi ikke 
har kunnet gennemføre planlagte akti-
viteter.

Egne aktiviteter lukkes ned 
Senest har vi måttet aflyse det planlagte 
hjemmemøde den 15. september hos 
Bjarne Larsen i Skælskør; og som det 
fremgår af side 3, har vi efterfølgende 
besluttet at aflyse alle fysiske klub-akti-
viteter resten af året.
Vi havde tre arrangementer mere på 
bedding i år, nemlig turen ud i det fri, 
endnu et hjemmebesøg og en julefro-
kost.
Hvis vi senere må træffe nye beslutnin-
ger vil vi, som tidligere, melde ud gen-
nem udsendelse af nyhedsbreve, og til 
vores med lemmer via sms, hvis de er 
tilsluttet klubbens sms-service.

Hjemmebedømmelser udsat
Også DAU’s hjemmebedømmelses-
konkurrencer blev i foråret aflyst.
Det drejer sig om DAU Region Sjæl-
lands fælles klub- og regionsbedøm-
melser der fra marts var blevet udsat til 
søndag den 27. september, og DM i 
hjemmebedømmelse, der fra april var 
udsat til den 11. oktober. 

Dansk Akvariedommer Sammenslut-
ning (DAS), der er dem der arrangerer, 
har besluttet at afvente evt. tilmeldinger 
før de tager stilling til om konkurren-
cerne for i år skal aflyses helt.

Andres aktiviteter
Som det fremgår af oversigten på side 
3, er stort set alle akvarie- og terrarie-
aktiviteter blevet aflyst i dette efterår, 
det gælder bl.a. Køge Akvariemesse. 
Ifølge DAU’s hjemmeside er Vejle 
Akvariemesse og DAU’s generalfor-
samling i februar 2021 hhv. aflyst og 
flyttet.
Da der er meget stor usikkerhed om 
hvorvidt arrangementer gennemføres 
eller aflyses, vil vi følge det nøje og 
melde ud på vores hjemmeside på 
https://vatk.dk. (se under Aktuelt) □

SKS Killishow i Herlufmaglehallen
Lørdag den 5. og søndag den 6. septem-
ber havde Skandinavisk Killi Selskab 
(SKS) trodset Corona-situationen og 
gennemførte deres planlagte udstilling i 
Herlufmaglehallen på Midtsjælland.
Hele efterårs-sæsonens akvarieaktivite-
ter, helt frem til og med Vejlemessen i 
februar 2021, er ellers blevet aflyst.
På SKS-udstillingen havde man sørget 
for at der var god plads mellem akva-
rie reolerne, og man havde derfor delt 
udstillingen op i to dele. Den ene del 
med fire reoler foregik i Jagtstuen, og 
den anden del med to reoler var blevet 
stillet op i »Pokalstuen« overfor Jagt -
stuen.
Der var masser af akvarier at se på i de 
ialt seks reoler med akvarier på begge 
sider.
Her er et lille udsnit af udstillingen og 
fire af de mange udstillede killifisk.

Aphyosemion louessense.

Nothobranchius lucius.

Fundulophanchax
scheeli.

Aphyosemion australe 
Gold.

https://vatk.dk
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Denne artikelserie er lånt af @quarium, Danmarks eneste akvarieugeblad (©). Skriv til 
ib.aquarium2@gmail.com og få bladet som pdf hver uge gratis og uforpligtende.
 I serien handler det om de rødder du kan købe i akvarieforretningerne. I et af de sidste 
afsnit kommer vi til de rødder som du ikke kan købe og dem som du ikke må bruge 
fordi de er giftige.
Hvis du køber din rod i en forretning er du sikker på at roden er i orden og egnet til 
akvarieformål.
Denne artikel, som er inspireret af et samarbejde mellem @quarium og netbutikken 
akvarieroden.dk, blev til og udsendt i foråret 2016. I den forbindelse skal vi gøre op-
mærksom på, at omtalte netbutik som var en specialforretning for akvarierødder, i mel-
lemtiden er lukket.

Nede i den dybe mose ligger der gamle 
egetræer.
De har ligget i mosens tørvelag i årtu-
sinder og der kunne de blive liggende, 
men så blev der gravet tørv i mosen og 
så kom de gamle ege frem.
Efter de mange år i mosens tørvedynd 
er veddet oftest farvet blåligt sort, men 
kan også være grønligt.
Farven skyldes den kemiske forbindel-
se mellem træets garvesyre og mosens 
jernsalte. Veddet er smukt uregelmæs-
sigt farvet og varierer i felter og årer.

Moseegen i akvariet
I handelen kaldes moseeg for Moorkien 
så det gør vi også i denne artikel.

Billedet herunder viser en stor flot be-
vokset Moorkien rod i et stort akvari-
um, men de kan fås i flere størrelser så 
du kan sikkert finde en Moorkien der 
passer til dit akvarium.

Moorkien og maller
Som vist på side 8 er træ i akvariet et 
krav fra mange maller. Træet er relativt 
blødt, hvilket i særlig grad giver mal-
lerne noget at arbejde med.

Farver Moorkien vandet?
Som andre akvarie rødder indeholder 
Moorkien rødder garve– og humussyre.
Disse syrer kan farve vandet og/eller 
ændre dets kemi.

En rod fra den dybe mose

Rod i akvariet
- Vi bringer her en artikelserie fra @quarium om 

hvilke rødder  der er egnede, eller ikke-egnede til 
akvariebrug. Artikelserien er her samlet i ét nummer 

af Pragtsmerlingen

Billedet herover viser en akvarierod og 
den virkning den har i akvariet. En min-
dre rod kan gøre det - dét kan et mindre 
akvarium også, men uanset hvad du 
vælger vil en rod i akvariet, måske bort-
set fra et akvarium fra Malawi-søen el-
ler Tanganyika-søen, være en væsentlig 
detalje til glæde for fiskene, planterne 
og helheden. 

Maller og rødder
Man kan ikke sige maller uden at sige 

akvarierod. Mange maller gnaver i træ 
fordi de har et behov for at optage træ-
stof.

Billedet herunder viser en flok Baryan-
cistrus xanthellus som gnasker på en 
rod. Der er flere teorier om hvorfor 
nogle malle arter gnaver i træ.
En teori siger at de behøver det som er-
næring.
En anden at de behøver træstof som et 
ernærings-tilskud.

mailto:ib.aquarium2%40gmail.com?subject=
mailto:ib.aquarium2%40gmail.com%20?subject=ib.aquarium2%40gmail.com%20
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Før du søsætter din Moorkien rod
Hvis din Moorkien rod er købt våd og 
indpakket i folie skal du gøre så lidt 
som muligt.
Du skal være sikker på at Moorkien ro-
den ikke er forbehandlet.
Et eksempel på denne behandling kan 
være behandling med salt til forebyg-
gelse mod skimmel.
I nogle tilfælde kan det være nødven-
digt at din Moorkien rod skal have vand 
i længere tid for at den kan synke til 
bunds. 
Hvis du skal have den i blød før den 
kommer i akvariet skal du løbende skif-
te vandet så humus– og garvesyre og 
evt. skadestoffer udvaskes. Helt at fjer-
ne disse stoffer er ikke muligt, men de 
kan begrænses.

Udkogning af ny Moorkien rod
Det kan lade sig gøre at koge en Moor-

kien rod, men det kan blive kritisk hvis 
kogningen angriber træet for hårdt og 
derved ændrer dets egenskaber. Måske 
kan en virkning af kogningen betyde en 
senere skimmeldannelse.

Under alle omstændigheder sørg for at 
du ved ligeså meget om din nye Moor-
kien rod som du ved om en ny fisk.

Redmoor rødder
Med sine rødlige nuancer og mange 
forgreninger er Redmoor rødder t inte-
ressant alternativ til andre typer akvarie 
rødder.

En Redmoor rod har også den fordel at 
den afgiver mindre garve-syre end 
mange andre rødder. Desuden skulle 
den være mindre modtagelig for svamp.
Redmoor er lettere end mange andre 
rødder og har derved sværere ved at 
synke, men den sælges ofte monteret på 
en skifferplade, og så er dét problem 
løst.

Hvis din Redmoor rod ikke er monteret 
på en skifferplade må du påregne en 
længere tid i vandbad før roden er til-
strækkeligt mættet med vand til at den 
bliver på bunden.



https://rema1000.dk/stores/888/
https://rema1000.dk/stores/888/
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Mopane og fiskene
Med sine mange hulrum giver Mopane 
gode skjulesteder for mange forskellige 
akvariefisk.
Da det er hårdt træ vil det nok være lidt 
svært for træædende maller helt at ud-
nytte det.

Mopane og vandet
Før Mopane træ kommer i akvariehan-
delen er det sandblæst så alle barkrester 
er helt borte og så træet fremstår i sine 
reneste farver.
Fra flere sider fremhæves det at Mopa-
ne kan afgive tannin i vandet. Din Mo-
pane rod skal derfor have et grundigt og 
langvarigt bad før du sætter det i akva-
riet.
Men som altid spørg før du køber.
Mopane kan få en hvid svampebelæg-
ning når det har været et stykke tid i 
akvariet. Den fjernes som på andre rød-
der.

Mopaneroden på billedet er fundet hos 
Akvarie roden.dk medio marts 2016, før 
den lukkede.

Og nej, det er en Mopane rod og ikke et 
forstenet næshorns kranium fra Kruger 
Nationalpark

Mangroverod


Mangroveroden på billedet  th. er en lil-
le smule dansk, Den er en del af man-
grove biotopen på, til 1917, Skt. Jan, 
Dansk Vestindien. Siden 1917 St. John, 
US Virgin Islands.
Dansk eller amerikansk er i denne for-
bindelse af mindre betydning.
Mangrovesumpen har altid været der 
og da hele øen + omkringliggende ame-
rikansk territorial-farvand er erklæret 
for nationalpark får den også lov til at 
blive der.
Der er god grund til at frede området. 
Mangroven vokser i brakvand og mel-
lem de karakteristiske rødder trives en 

Mopane træet kendes let på sine som-
merfugleformede blade og sine frøbæl-
ge.
Træet er meget hårdt og vanskelligt at 
arbejde med men netop denne egen-
skab har fundet anvendelse som tøm-
mer i huse og til afstivning i mineskak-
ter.
Tømmerets hårdhed gør det resistent 
overfor termitangreb.
Dets varme rødlige farve har sammen 
med dets hårdhed gjort det velegnet til 
trægulve.

Mopane er ikke mosetræ
Nogle steder omtales Mopane som 
»mosetræ«.
Intet er mere forkert. Som nævnt vok-
ser træet i tørre højder langt fra en hver 
form for sump eller mose.

Mopane i akvariet
Roden på billedet herunder er en stor 
Mopane rod.
En rundtur på flere amerikanske akva-
riefora viser at brugerne er glade for og 
tilfredse med Mopane i akvariet.
Man fremhæver at roden er så tung at 
den synker til bunds med det samme.
Ligeledes fremhæves det at den er 
hårdttræ og derfor ikke bare rådner i 
vandet.

Mopane - roden fra Afrika

Træet på billedet er et 
Mopane træ, 
Coloph ospermum mopane, 
og det er sådan et der har 
Mopane rødder.
Mopane træet vokser i 
varme, tørre, højtliggende
(200-1.150 m) områder i 
det sydlige Afrika, hvor det 
forekommer fra Zambia via 
Zimbabwe, Malawi, 
Mocambique 
og Angola 
med sydgrænse i det 
nordlige Namibia og 
Sydafrika.
Træet forekommer kun i 
Afrika og er 
det eneste i slægten 
Colophospermum.
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så lad dem nedbrydes i naturen hvor de 
kan blive en del af kredsløbet.

Syrener. Snart blomstrer de hvide og 
lilla syrener og så er det maj, du søde 
milde.
Men, husk at grene og andet fra syren 
er giftigt for dine fisk.

Kastanjen, hos os hestekastanjen, tæn-
der sine lys i maj. Det er et smukt træ 
med store grene og sådan en kan være 
en dejlig dekoration i akvariet.
På mange måder kan hestekastanjerne, 
(der er flere arter) anvendes i human-
medicin, og det er jo fint nok.
Men den udleder stoffer som kan skade 
dine fisk og akvariets miljø alvorligt, så 
0 kastanjetræ i dit akvarium.

Valnødder er noget af det sundeste du 
kan spise, og når de er grønne kan du 
lave valnødde-snaps af dem.
Træet er smukt og med store grene, 
men 0 valnøddetræ i akvariet.
De stoffer i valnøddetræet, som er gode 
for meget, kan slå dine akvariefisk 
ihjel. 
Så spis valnødderne, dem har du godt 
af, og find noget andet til akvariet.

Taks. Træet på billedet er en taks og 
den er DØDELIGT GIFTIG. Faktisk 
kan den slå en hest ihjel. Så kom aldrig 
taks i akvariet; men den er da pæn i ha-
ven.

Generelt
Hold de her nævnte træer rigtig langt 
fra dit akvarium.
Vil du være helt sikker, så køb din rod i 
en seriøs forretning.

mangfoldighed af livsformer fra både 
fersk-, brak- og saltvand.
Med artsdiversitet sammenlignes man-
grove biotopen med de afrikanske sa-
vanner og de tropiske koralrev. Der er 
derfor grund til at værne om mangrover 
sumpene der findes over store dele af 
verdens tropiske kyster.
 
Mangroverødder i akvariet
Mangroveroden er en klassiker i akva-
riet.
Stykkerne varier i størrelse fra 25 cm - 
1,50 m så der er en mangroverod til 
snart sagt alle akvarier.
Den synes ikke at afgive tannin, men 
den kan blive angrebet af svamp.
I en del tilfælde kan den have svært ved 

at synke til bunds, så et bad på en uges 
tid er ofte nødvendigt.
Før brugen bør roden skylles. Den kan 
afgive farvestoffer til vandet, men det 
er helt uskadeligt. for akvariets liv og 
det aftager med tiden.

I handelen
Mangroverødder kan købes flere steder.
Roden på billedet er i størrelse 50-60 
cm og er d.d. set hos antons.dk i Skæl-
skør til kr. 119,95.

Rødder/træ du ALDRIG må bruge


Dødningehovedet er anbragt som en 
advarsel mod træ som du aldrig må an-
vende i dit akvarium . Fælles for disse 
træer og buske er at de er giftige, eller i 
det mindste skadelige, for fiskene
Så tag ingen chancer med sådanne rød-
der. Du kan være sikker på at ingen for-
handler vil tilbyde dig sådan noget.

Den Sorte liste
Gran og fyr må aldrig komme i akvari-
et. Uanset hvor flot en rod der sidder på 
en fyr, eller gran, så indeholder den har-
piks, og hvis det udledes i vandet så kan 
det sætte sig i fiskenes gæller.
Koglerne er gode for papegøjer at gna-
ve i, men de må som resten af det sted-
segrønne træ aldrig komme under vand.
- Jamen, hva’ med nåletræer som har 
ligget i en tørvemose og som sælges 
som  ”Moorkien” vil et lyst hoved sige.
Svaret til dette er at træet har ligget i 
mosen i så mange årtusinder at al har-
piks for længst er ude af træet så dér er 
intet at frygte.

Cypressen er et flot træ, men uanset 
hvilken (der findes mange arter) blandt 
andre tuja, så er de giftige for fiskene; 

https://www.anthons.dk/shop/roedder-bark-og-166c1.html
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Formand: John Pærremand
Skælskør Landevej 69,  
Lundforlund, 4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 71
Mail: paerremand@atix.dk

Kasserer: Henrik Steiner
Brandholtvej 16,  
4262 Sandved
Tlf. 40 26 44 43
Mail: steinernielsen@godmail.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: 
Lis Nordgaard Tlf. 29 91 22 19 lisnordgaard@yahoo.dk 
Mette Pæremand Tlf. 61 11 21 56 paerremand@atix.dk

Klubbens postadresse er formandens

K
on

tin
ge

nt
 2

02
1

Vo
ks

ne
 .

..
..

..
..

..
: k

r. 
21

0 
pr

. å
r 

P
en

si
on

is
t p

ar
 .

..
..

.:
 k

r. 
20

0 
pr

. å
r

Ju
ni

or
/p

en
si

on
is

t .
..

: k
r. 

14
0 

pr
. å

r 
Fa

m
ili

ek
on

tin
ge

nt
* .

..
: k

r. 
28

5 
pr

. å
r

A
lle

 e
r v

el
ko

m
m

en
 ti

l a
t d

el
ta

ge
 i 

et
 p

ar
 m

ød
er

 fø
r m

an
 b

es
te

m
m

er
 s

ig
 fo

r 
m

ed
 le

m
sk

ab
.  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 *
 a

lle
 fa

m
ili

em
ed

le
m

m
er

 i 
sa

m
m

e 
hu

ss
ta

nd

Scan qr-koden og se 
vatk.dk på din tablet 
/ smartphone.

Kontaktpersoner/ansvarsområder:

Nye medlemmer - Indmeldelse - Fersk- og saltvandsfisk/-dyr:
Frank Johansen 
Overdrevsvej 11, Sørbymagle, 4200 Slagelse
Tlf. 50 46 97 00 - Mail: helleogfrank@atix.dk

Opdrætskontrol - Cichlider: 
Bjarne Larsen
Bybjergvej 140, 4230 Skælskør
Tlf. 22 98 31 24 - Mail: larsensbjarnes@gmail.com

Tilmelding til aktiviteter – Udlån – Terrariedyr - Havedam: 
John Pærremand
Skælskør Landevej 69, 4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 71 - 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

Økonomi (ind- og udbetalinger) – Regnskabsføring: 
Henrik Steiner
Brandholtvej 16, 4262 Sandved
Tlf. 40 26 44 43 - Mail: steinernielsen@godmail.dk

Næstformand: Bjarne Larsen
Bybjergvej 140, 
4230 Skælskør
Tlf. 22 98 31 24
Mail: larsensbjarnes@gmail.com  

Rødder/træ du gerne må bruge

I vor danske natur og i vore haver er der 
adskillige træer der efter endt behand-
ling er velegnede til akvarium.
I det følgende ser vi på nogle af de rele-
vante arter.
Træet på billedet herover er et elletræ. 
Det viste træ må du næppe bruge noget 
fra. Det vokser ved Klosterkær, Mossø 
og er meget gammelt.
Elletræet vokser i fugtige områder, ofte 
moser så sandsynligvis er noget af det 
der kaldes moseeg i virkeligheden mo-
seel. Andre sikre træer er eg og bøg.
Det samme gælder almindelige frugt-
træer som æble, pære og kirsebær.
Hvis du vil bruge birk skal virkelig sør-
ge for at dette saftrige træ er udtørret
For alt træ til akvarium gælder det at 
det bedste tidspunkt for indsamling er 
sensommeren lige før det bliver efterår. 
Jo mere tør den forudgå-
ende del af sommeren 
har været jo bedre egnet 
er træet.
Hvis det har været en tør 
sommer vil mange træer 
tabe grene som en strate-
gi for at undgå udtørring.

Hvis der i efteråret kommer storme vil 
de svageste grene blæse af og de er ud-
mærkede til akvariet, men sørg altid for 
at de er helt udtørrede og visne.
Et stykke drivtømmer som billedet her-
under, måske skyllet i land efter en 
kraftig storm, ligner enhver rodakva-
rists hedeste drøm.
Måske har det ligget i årevis i havet og 
er helt vasket ud for saft og andet som 
du ikke ønsker i akvariet.
Men når det nu har været i havet så læn-
ge er det svært at få til at synke. Hvis du 
tager ilanddrevet træ med hjem fra 
stranden så må du påregne mindst en 
måneds nedsænkning i en balje med 
ferskvand før det er så gennemvædet at 
det kan synke til bunds og holde sig dér.

Drivtømmer og havets forurening
Havet er ikke så rent som det kan se ud.
Træet kan være påvirket af miljøgifte 
og udledt spildevand og det kan du ikke 
se, så vær opmærksom på disse gifte og 
skadelige stoffer som du kan få ind i 
akvariet

Hvis du selv vil samle det og behandle 
det, får du et arbejde og en risiko.
Det helt sikre er at købe akvariets træ i 
en akvarieforretning du har tillid til.
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ÅBNINGSTILBUD

 
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

Se vore super gode tilbud på www.fuldafdyr.dk

Altid 
kompetent 
og personlig 
betjening

John Nikolaj

Stort udvalg i dyr og tilbehør
Stort antal arter 
af akvariefisk

Planter

Dekorations-ma-
terialer

Pumper m.v.

Akvarier
Slanger/snoge

Anoler/agamer

Farvefrøer

Edderkopper

Alt i udstyr

Terrarier
Finker

Kanariefugle

Undulater

Papegøjer

Bure og legetøj

Fugle
Kaniner/marsvin
hamster/mus

Bure og legetøj

Gnavere

Foder og tilbehør

Hund og kat

VELKOMMEN i 

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

Fisk - Fugle - Pattedyr - Krybdyr og padder

Fuld af dyrFuld af dyr

Fuld af dyr

www.facebook.com/fuldafdyr

https://facebook.com/fuldafdyr

