MÅNEDSNYT AUGUST

Mark
Høsten er kommet rigtig godt i gang med det
fantastiske høstvejr. I skrivende stund modtager vi
stort set alle arter. Overvejende tørre og fine varer.
Deriblandt også fremavl, som undersøges på
laboratorium, renses, bejdses, opsækkes og hurtigst
muligt leveres, så næste års høst kommer godt fra
start.

HUSK at bestille samtidig med udsæden:
*SLUXX sneglegift.
*KALIF. Lige efter såning af raps
*BELKAR. Efter rapsens fremspiring til bredbladet
ukrudt, (også kamille, hyrdetaske m.v.)
*AGIL
*FOCUS ULTRA
*MANGAN, BOR, EPSO MICROTOP
*BOXER, DFF. Basis-midler til alt vintersæd.
*MATENO DUO *** NYHED. Ukrudtsmiddel til
vintersæd. Har bl.a. vist lovende takter mod
væselhale.
Ved tidligt sået vintersæd (inden 7. sept) bør der
IKKE i 1. sprøjtning bruges BOXER/ROXY, pga. risiko
for fordampning. Brug i stedet DFF/LEGACY eller
MATENO DUO og følg op senere med BOXER/ROXY
(typisk når sprøjtesporene kan ses)

Rapsjordlopper og snegle
Hold godt øje med jeres nysåede raps. Det går
stærkt med fremspiring. 2-4 dage, så er der fine små
rapsplanter, som hurtigt er interessante for andre
skadedyr. Bejdsningen mod rapsjordlopper er ikke
effektiv som for et par år siden/ikke eksisterende.
Hold især øje ved kanten af marken og op ad
læbælter, hvor der er indflyvning og hvor sneglene
kravler ind fra.
Rapsjordlopper:
0,15 l Mavrik eller
0,2 kg Karate/Lamdex
Snegle:
5-7 kg Sluxx/ha

Jordbrugskalk
Et vigtigt næringsstof til jorden.
Jorden kræver regelmæssig kalkning for at sikre
udbytte, kvalitet og udnyttelse af alle andre
næringsstoffer i jorden, samt jordstruktur.
Forbruget ligger på 600-1200 kg kalk/ha/år.
Kalk kan tilføres hele året og skader ikke voksende
afgrøder.
Halvdelen af alle jordprøver i DK viser tegn på
kalkmangel. Dvs. mange marker er underforsynet
med kalk og har allerede kostet udbytte.
Mollerup er klar med levering og spredning af 4
typer kalk:
*Harpet jordbrugskalk
*2½% magnesiumkalk
*5% magnesiumkalk
*10% dolomitkalk

).

(Den billigste måde at tilføre magnesium på, er
gennem kalk)

Frøblandinger
Super tilbud på frøblandinger ***
Resten af august måned tilbyder vi ikke mindre end
20% rabat på alt restlager af FRØBLANDINGER fra
DLF/Nordic Seed.
Tilbuddet gælder så længe lager haves. !

Indhold:







P 192 g/l
K 62 g/l
Ca 10 g/l
Mg 40 g/l
Mn 10 g/l
Zn 5 g/l

Dosering 3-5 liter/ha
35,-/liter
Fragtfrit leveret v/6x10 liter

Fokus på E-vitamin
Med nyhøstet korn er det vigtig at tildele ekstra Evitamin til grisene.
Mollerup Mølle tilbyder følgende:

Kartofler

SUPLEX E 30000 + Selen
SUPLEX E 50000 + Selen
SUCCES E 50000
m.v.
Køber du færdigfoder er der
automatisk extra
E-vitamin og Antioxydant i
drægtig- og slagtesvinefoderet
i overgangen til nyt korn.

I bladprøver fra kartofler, ses der i mange prøver,
et stort fald i især fosfor. Et lavt indhold som nemt
kan koste udbytte.
Kali falder også, og er naturligt, når det går i
knoldene. Men et for stort fald gør, at kartoflerne
har sværere ved at tåle varme og tørke, som vi
oplever nu.
Flere års forsøg med tildeling af bladgødskning har
givet fine merudbytter !
Vi anbefaler:

YaraVita KOMBIPHOS

Foder til ny sæson
Vi er klar med nye og tilpassede sortimenter til
både kvæg og svin.
Vi tilbyder et bredt sortiment som passer til de
allerfleste, og ellers kundetilpassede blandinger.
Bredt udvalg af typer:
Store piller
Små piller
Standard piller
Mel
XP (xpandat)
Vals
m.v.
Giv et kald. Vi er friske – også med prisen.

