MÅNEDSNYT OKTOBER
Mark:
Det meste vintersæd er kommet i jorden, og
optagning af de sidste af kartofler til fabrikkerne er
godt i gang.
I kornet har der været gode muligheder for at få
bekæmpet ukrudt med de velkendte midler.
Husk endelig opfølgning med mangan, så afgrøden
kommer stærkt igennem vinteren. Behovet er stort
med den vækst vi ser i afgrøderne.
Nye blade som er vokset frem siden sidste
mangansprøjtning er ikke dækket ind.
Vi er stærke i flydende mangan: 10 liters og 640
liters. 235 gr. mangannitrat og mangansulfat i
pulver i 25 kg’s sække.
For sikring af afgrøden, brug 1-1½ liter eller 1,5 – 2
kg + 0,15 spredeklæbemiddel pr. hektar.
Vi ser flere steder rigtig god virkning af
Epso Mikrotop !
På især humus og lettere jorder bør det være med!
Ved én sprøjtning, op til 5 kg + 1 liter flydende
mangan.
Ved flere sprøjtninger deles Epso Mikrotop.
Epso Mikrotop indeholder magnesium, svovl,
mangan og bor. En behandling med 5 kg koster 2021 kr.
I rapsen er der sandsynligvis kun Kerb og
mikronæringsstoffer som mangler, hvis
rapsjordloppens larve er bekæmpet og
Kalif(Command), Belkar m.v er sprøjtet ud.
Kerb må bruges fra 1. november til 31. december
med 1-1,25 liter til græsukrudt og det sidste
spildkorn.

Rapsen skal også her i efteråret tilføres 2 liter BOR
og 1 liter mangan, eller vores foretrukne:
1 liter bor + 1 liter mangan, samt 7-10 dage senere:
5 kg EPSO MICROTOP hvor der er ønske om flere
mikronæringsstoffer.

Majssorter 2021
Langt de fleste arealer med majs, er nu kommet
under plastic og med forholdsvis bedre udbytte og
kvalitet end frygtet i det sene forår hvor de i nogle
områder var trykket af vejret: for tørt og koldt.
Valget til 2021 af sorter er i fuld gang og vores
sortiment er bestemt ud fra godt udbytte, høj
fordøjelighed samt forskellig grupper af tidlighed alt
efter hvor man bor!
Vi kan bl.a. tilbyde:
Emmerson, Cito, Reason, Prospect, Trooper,
Amaizi, Sandias, Emblem, Gatsby, Sy Nordicstar,
Conclusion, Belami, LG31.218
SY Skandik
LG31.207
I år tilbydes flere
sorter i bigbags
med 50 units (25 hektar)
Mollerup Mølle tilbyder topsorterne
– bestil allerede i dag

Vårsæd - reserver nu
Mollerup Mølle tilbyder bl.a. til foråret følgende:
VÅRBYG
Feedway, Stairway , Newway, RGT Planet, Ellinor,
Rødhette sommerbyg,
HAVRE: Dominik, Symphony
VÅRHVEDE: Thorus
ÆRTER: Greenway
HESTEBØNNER: Lynx

Til Økologi har vi bl.a.:
Evergreen byg, Symphony havre, Thorus
vårhvede, Lynx hestebønner, Ingrid-JavloGreenway ærter.

Vårbyg blandet med gødning.
***SUCCES’EN FORTSÆTTER……
Vi tilbyder blanding af Stairway eller RGT Planet
sammen med Yara 21-3-10 m/mg/B/S eller YARA NS
24-6. Dette giver optimal tildeling af næringsstoffer
og sikkert merudbytte. 1 bigbag indeholder 300 kg
sædekorn + 200 kg gødning.
Ved blanding med Yara-gødninger opleves ikke
fedtede og trælse såkasser, som der kan opleves
med andre typer gødninger
Bestilling skal ske i god tid.
Tryk på nedenstående link for at komme til
bestillingssedler/oversigter på vores hjemmeside:
HER

Gødning
Der er stadig mulighed for at lave prisattraktive
handler på gødning.
Flere af lasterne er så småt begyndt at ankomme.
Ring for et godt tilbud.

Køler og sprinklervæske m.v.
Vi er klar med friske priser til klargøring af traktorer,
biler og andre maskiner.
Kan afhentes i vore afdelinger eller leveres sammen
med sækkevarer på vores vareture.
Sprinklervæske 60 liter 355,- (inkl. dunk 70,-)
Sprinklervæske 5 liter 29,(ned til minus 21 grader)
Blå kølervæske 60 liter 1050,- (inkl. dunk 70,-)
Blå kølervæske 5 liter 115,Tomme 60 liters dunke krediteres til 70,- kr. ved
returnering!

TC-CLEAN
Specialudviklet sæbe til vask af maskin-og
vognpark. Fjerner effektivt org. materiale, olie-og
trafikfilm.
Indhold 20 ltr. 295,Kan også fås i
200 liters tromler
Og
1000 liters palletanke

Kvæg
Fodring med NON-GM foder og skiftet til disse
fodermidler foregår løbende. En del skifter til nytår
og senest 30/6 2021.
Vi har fuldt sortiment af NON-GM foderblandinger
og laver selvfølgelig også OPTI-KO blandinger, der
passer til netop jeres situation.

Kvægmineral:
Vi mener tiden er rigtig for disponering af
mineraler til kommende sæson, enten med
typemineraler, som passer til de fleste, eller
tilpassede Kvægmix, som tilpasses den enkelte.
Spørg os for et godt tilbud og beregning – det er
ganske gratis.

Svin
Husk for jer, som selv blander foder, at få
analyseret jeres korn og færdigblanding.
Vi ser en del forskel i analyserne på korn, så vi
analyserer gerne og optimerer jeres blandinger.
For de som handler tilskudsfoder/mineraler hos os,
er det ganske gratis.

®

Stalosan Hygiejnemidler
Fokus på optimale betingelser for husdyrene, med
Stalosan DRY, Stalosan BASIC, Stalosan F
Tryk på nedenstående link for at se yderligere
oplysninger:
STALOSAN
Vi er klar med et godt tilbud. Ring og hør nærmere.

