MÅNEDSNYT JULI
Tusind tak..
For jeres store opbakning til vores arrangementer
og stande hen over forår og sommer på
markvandringer og dyrskuer.

Mark
Vintersæd og efterafgrøder:
Disponering af vintersæd er i fuld gang. Og som
altid, er de bedste sorter eftertragtet:
Hvede Celestbejdset:
Kalmar: Nyhed i begrænset mængde. Sund og
højtydende sort.
Torp: Stabilt højt udbytte. Ok til tidlig såning.
Elixer: Bedste sort til våde jorde. Sund
Nuffield: Stråstiv, god kernekvalitet
Nakskov: Tidligste sort
Jensen: Godkendt til brød. Allround sort
Mariboss: Bedste vinterfasthed.
*Mulighed for tidlig levering:
Mariboss, Nakskov, Jensen
*Latitudebejdset: Torp, Kalmar
Vinterbyg manganbejdset:
Meridian 6-r: Robust topsort med lav tendens til
manganmangel.
KWS Infinity 2-r: God kernekvalitet. Høj foderværdi
Bazooka hybrid: Nyhed Til tidlig såning. Stort
potentiale til topudbytter. Fås også med
lusebejdsning mod rødsot, som holder 6-8 uger.
Wootan hybrid: Egnet til tidlig såning. Stabil sort.
Hybridrug:
KWS Florano: Ny topsort med god stråstyrke og
pollenplus
KWS Bono: Tørkeresistent, stabil sort
Helltop: Højeste foderværdi til hjemmeblandere.

Triticale:
Cappricia: Nyhed Topsort i begrænset mængde.
Sundhed og stråstyrke i top.
Tantris: Stabil sort med god stråstyrke.
Vinterraps:
Sy Carlo: Robust lav sort til tidlig såning.
Dariot: NY højtydende sort
DK Exalte, Fencer: Fra normal til sen såning
SY Alibaba: Kålbrokresistent.
Andre sorter er også mulige. Spørg blot!
Husk også at have efterafgrøderne klar!
Hurtig såning efter høst er afgørende for succes
med efterafgrøder!

Kvæg
Vores sortiment er klar til den nye sæson.
Stabile blandinger uden dikkedarer, er det som
køerne og kalvene vil kvittere for. OPTIKO og
OPTIKALV er JERES blanding lavet efter JERES
opskrift og behov.

Svin
Produktionsresultater i top er kendetegnende for
vores sortiment.
Bl.a. høster vores 6 mm. strukturpille stor
anerkendelse fra vores kunder.
Desuden er vores PIGLET- og PRIMARYstartfoderprogram til smågrise helt unik.
Spørg os for problemfri fodring.

OBS PÅ KORNLAGERET…
Kornlagerne er ved at være tømte rundt omkring.
Mollerup Mølle anbefaler K-Obiol til bekæmpelse af
skadedyr.

