MÅNEDSNYT JULI
Høst 2020
Mollerup Mølle er klar til at modtage dine afgrøder…

Mollerup Mølle har fleksible åbningstider i høstens
travle tid.
Når du leverer korn & raps til Mollerup Mølle er du
sikker på de rigtige høstbetingelser.
I sammenligninger har det en værdi på
2,- - 5,- kr/100 kg afgrøder

Vi tilbyder bl.a.:
-

Engangslagerleje 4,00/100 kg til 31/12.
Ingen analyseomkostninger på foderkorn.
Lave tørre- og renseomkostninger.
Raps afregnes basis 98 % rent frø.
Vi tilbyder højeste dagspris.

Vi ønsker alle
en god og
indbringende

høst

VIGTIG INFORMATION…
Maltbyg: Vi modtager RGT Planet i høst i Luneborg
og Mollerup.
HUSK : Ingen glyphosat i maltbyg
Hvis der lægges korn på pressening, så husk:
*Læg det tæt på farbar vej.
*De bredde sider af presseninger mod hinanden
*Så høj dynge som muligt

*Ved levering med vognmand, er det vigtigt at de
kender jeres kundenummer, og at det er aftalt på
forhånd, om i afregner direkte med vognmand eller
med Mollerup Mølle.
Det letter arbejdsgangen, og sikrer at det er rette
kunde som får indleveret afgrøden.

OBS PÅ KORNLAGERET…
Kornlagerne er ved at være tømte rundt omkring.
Mollerup Mølle anbefaler K-Obiol til bekæmpelse af
skadedyr.
30 ml K-Obiol EC 25 opløses i 5 ltr vand.
5 ltr opløsning rækker til 50 m2.
En korrekt og omhyggelig udbringning
giver langtidseffekt på skadedyrene.
1 gang om året er tilstrækkelig !

Ændring til varetur på Mors
Tirsdagsturen bliver fremover kørt om mandagen.
Bestilling senest torsdag ugen før.

*ROUNDUP: BIO 360, FLEX 480, POWERMAX 720
Verdens mest undersøgte stof.
Vi har alle 3 Roundup typer på lager til attraktive
priser.
Flex og Max er de eneste typer på markedet med
tilladt maks-dosering på 1440 gram.
Kræver ikke tilsætning af ammoniumsulfat og
spredeklæbemiddel.
Se vores nye ”VÆKST” med anbefalinger til at få
ryddet op i ukrudt/nedvisning i dette link:
HER

HUSK AT BESTILLE DIESEL & SMØREOLIE TIL DINE HØSTMASKINER
VI HJÆLPER GERNE MED SMØRESKEMAER !

