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MÅNEDSNYT DECEMBER
Transport
Løs foder og sækkevarer
Julen…
Sidste hverdag for bestilling af foder inden jul er
d. 18. dec. kl. 12.00 og gerne før, af hensyn til
planlægningen.
Leveres . d. 19. - 23.(24.) dec., så bestil venligst med
flere leveringsdage.

Nytår…
Sidste hverdag for bestilling af foder inden nytår er
d. 28. dec. kl. 12.00 og gerne før, af hensyn til
planlægningen. Leveres. d. 29. - 30.(31.) dec., så
bestil gerne med flere leveringsdage

Mange områder er fattige på selén, men kan på en
nem og sikker måde sikres dine dyr med NS 24-7
selén.
Ved spredning på græsmarkerne omdannes
selénen igennem græsset til organisk selén, som er
nemt optageligt for dyrene. Enten som slætgræs
eller afgræsning
Nedsæt risikoen for svagfødte kalve og lav en
generel bedre trivsel og stærke dyr med denne
gødning.
Begrænset kvantum.

Statussalg planteværn

Åbningstider jul og nytår

Vanen tro har vi lavet ekstra gode indkøb på
begrænsede udvalgte varer, som kan komme jer til
gode.
Få kemirummet gjort klar
med gængse varer,
så I er klar til at rykke
ud til den nye sæson.

Vi har normalt åbent i vore afdelinger på
almindelige hverdage mellem jul og nytår

Undgå tomme hylder.

*Der køres ikke sækkevarer mellem jul og nytår:
19/12 - 3/1 så sørg for at få fyldt godt op inden.

Vægkalender
Midt i december bliver vores populære
vægkalender sendt ud i vores normale kundeområde med post.
Skulle I blive forbigået, er I velkomne til at hente
den i en af vore afdelinger.

Ændret bestillingsfrist pr 1.
januar 2021
1. januar ændres ”rettidig bestilling” til kl. 10.00 dagen
før men gerne 2 dage før.
Hastebestilling (ved ønsket levering samme dag/lørdag)
debiteres fra 1. januar til 750,- pr ordre

Gødning

Fyrværkeri

Specialgødning til græsmarker:
NS 24-7 med selén i bigbags med 750 kg.
Selén er et vigtigt mineral til kreaturer.

Mollerup Mølle, Mors, har, som
tidligere år, stort udvalg i
fyrværkeri.
KIG IND i Mollerup fra d. 28/12

Der bliver knald på!

Kvæg
Fokus på kalve.
Kalvedødeligheden
stiger generelt hvert år
i efterårs- og vinterperioden, selv om det er samme
rutiner i stalden.
Her er lidt inspiration og
gode råd til at sænke dødeligheden set fra vores
side og kilder:
Marie Sofie Futtrup KvægXperten og
Palle Mortensen
*Hygiejne:
Framalket mælk opbevares i lukkede rengjorte
beholdere
Rene hænder/brug handsker
Rene skåle. Daglig rengøring/vask
Rene kalvebokse. Udmugning, vask og desinfektion
efter hvert hold
*Opstaldning:
Tørt og opstrøet leje
Evt. klippe over ryggen, hvis den bliver våd af sved
Undgå træk
God tid til at overvåge, passe og fodre kalvene,
som samtidig giver tryghed for dyrene og mindre
stress. Sygdom tages i opløbet.
Diarré hos kalve koster, ifølge stor svensk
undersøgelse, 344 kg EKM i første laktation !
En god mulighed for at give kalvene en god og
varm start, er også muligt med dette kalvetæppe:
3 lags tæppe som er slidstærkt
Og isolerende, men som stadig
Er lavet af åndbart materiale.
Fås i 70 og 80 cm.
Pris: 178,-/stk.
Rabat 10% ved min. 15 stk.
+ fragt
Bestillingsvare.
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*Fodring:
Råmælk af god kvalitet hurtigst mulig efter fødsel.
Mælkepulver af god kvalitet: Denkamilk Royal 60
med Progres, som understøtter dyrenes immunsystem.
Blandingsforhold: 125-150 gram pulver + 1 liter
vand.
Brug i kolde perioder 15% mere pulver. Kalven har
brug for mere energi i kolde perioder!
Blander man eget mælk med mælkepulver, bør
blandingsforholdet være 50-75 gram pulver + 1
liter eget mælk.
Normal dosering pulver i eget mælk kan ikke
tilrådes, da det ofte giver diarré pga. for højt
tørstofindhold.
Husk rette temperatur på vandet!
Start med 50 grader inden pulveret kommer i og
det ender på 41-42 grader, når det bliver serveret
hos kalven.
Kraftfoder og grovfoder af god og frisk kvalitet.
Mollerup har et bredt sortiment med attraktive
blandinger, som hjælper kalvene til at blive gode
drøvtyggere på sigt.
Vores sortiment vil løbende og senest omkring
nytår blive VLOG.
Vi har mange som med succes er startet med
Startkalv 18 VLOG i piller. Og ellers har vi vores
velkendte Müsli blandinger: Småkalvefoder, Grøn
småkalv, Diamant, Rubin.
Se på vores hjemmeside for yderligere oplysninger.

Svin
OBS på kornsiloer og
planlagre.
Vi har hos enkelte af
vore kunder, opdaget
meget varmt korn –
helt op til 24 grader.
Det er især i byg-lagrene vi oplever varmen.
Så husk at tjekke og få kornet beluftet.
Varmt korn udvikler toxiner til skade for dyrene!
Til de kunder, som selv blander foder med enten
tilskudsfoder eller mineral/soya, er I stadig
velkomne til at få taget vand og proteinprøve, så i
kan se, om I stadig fodrer optimalt ud fra tidligere
prøver eller forventninger.

Nyt tilsætningsstof
ConverMax® er et nyt fodermiddel, som kunder
har ønsket at prøve i deres slagtesvine- og
poltestalde.
Mollerup har indvilliget i at tilsætte ConverMax til
de blandinger, som besætningerne ønskede. Målet
for nogle besætninger har været at få mindre
aggressive grise, som har medført øresutten,
halebid, flankebid m.v.
Aggressive/stressede grise kan skyldes flere
faktorer: høj belægningsgrad, adgang til foder,
blanding af kuld, genetik m.v.
Målet for andre besætninger har været en mere
effektiv udnyttelse af foderet til vedligeholdelse og
vækst.
Hvad har vores første indtryk været:
Ved besøg i stalden før og efter tilsætning af
ConverMax, har vi oplevet mindre aggressive grise
efter tilsætning af Convermax, hvor grisene
tidligere var meget aktive på vores støvler og
bukser, når vi trådte ind i stien. Færre skader på
ører og haler. Tilgiften ser også ud til at være en
bedre foderudnyttelse som der også vil blive fulgt
op på, til næste holds kontrol.
Ved en anden besætning hvor der fodres halvt
færdigfoder, halv tilskudsfoder/korn, og målet var
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mindre foderforbrug, er det lykkedes med meget
fine resultater! En reduktion på mere end 0,3
FEsv/kg tilækst i forhold til tidligere kvartaler.
Tendensen er klar i besætningen, men som det
altid er med tilsætningsstoffer, skal disse effekter
også vurderes på den lange bane.
Cargill som producerer ConverMax har dog
allerede testet produkt på ca. 50.000 sl.svin i
danske besætninger hvor den gns. forbedring har
været på 0,15 FEsv/kg varierende fra 0,11 – 0,2
Fesv/kg tilvækst. Disse forsøg har også vist en
positiv effekt på kødpct!
ConverMax er baseret på blandinger af
planteekstrakter og kvalitetsmineraler. Det
iblandes foderet med 2 kg/tons, for bedre
foderudnyttelse, øget dyrevelfærd, roligere dyr, og
ikke mindst en netto gevinst til landmanden.
I er meget velkomne til at ringe
for at høre nærmere, hvis dette
har interesse i jeres besætning.

Afhentning af varer fra vores
afdelinger m.v.
For stadig at passe på hinanden i denne tid, er I
meget velkomne til at ringe til vores afdelinger, hvis
i på forhånd ved, hvilke varer i ønsker at hente.
Vi vil pakke varen og sætte den udenfor, så i selv kan
tage varen og ikke komme tæt på andre.
Vi ønsker alle en normal hverdag, og glæder os til
faglige, sociale dage til markvandringer og dyrskuer
i 2021.
Og ikke mindst ønsker vi virkelig en værdig og fair
behandling af de mink-bedrifter, som på mest forfærdelige måde, har mistet et livsværk, som flere
steder er gået i arv i generationer, og skulle være
levevej og identitet for mange endnu.

Mollerup Mølle
Ønsker alle en glædelig jul
samt et godt Nytår

