MÅNEDSNYT JANUAR
Endnu et år er svunden, og vi ser frem til et nyt år i
samarbejde med jer kunder.
Et godt vækstår for de allerfleste og med
fornuftige høstdage, er noget af det vi har kunnet
glæde os over.
Andre sager fylder rigtig meget i vores hverdag, og
vi håber der kommer normale tilstande igen, og en
værdig og retfærdig afslutning på mink-sagen.
Som i 2020 bliver en af de største afgrøder til ny
sæson, - efterafgrøder.
Vi er udfordret i det nordlige DK med den datotyranni som hersker indenfor dette område.
Alle ved det er den tidlige såning som giver succes
i marken, - efterfølgende med efterafgrøder.
Vi har i denne sæson set flere, som med stort
held, har spredt efterafgrøden inden høst.
Den får højde på 1,5 – 2 meter og giver værdi til
marken.
I samarbejde med jeres konsulenter, skal der
findes den løsning, som passer bedst til jeres
bedrift.
Vi er klar med efterafgrødeblandinger, som kan
opfylde kravene!

Udbyttet var 14 tons/ha dyrket hos Asmus-Fromm
Christiansen, Ultanggaard.
PONDUS – den fødte vinder:
1. plads i Landsforsøg i Danmark
1. plads i Svenske forsøg
1. plads i YEN mht. udnytte

Bliv en del af succesen og bestil
PONDUS hvede hos Mollerup Mølle.

MARKFRØ
Sortimentet og tilpasningen af de forskellige
blandinger af markfrø er klar.
Gør, som mange andre, og bestil i god tid, så varen
er klar på gården, når der kan køres på marken.
Vi leverer som altid kvalitetsfrø fra DLF/Nordic Seed.
Bliv en del af succesen og prøv MOLLERUP lll –
frøblandingen som sikrer højt udbytte og
fordøjelighed.
Ny forbedret udgave, med nyeste genetik.

Produktkataloget kan
hentes i en af vore
afdelinger eller:
Tryk på billedet for mere info:

Tryk på billedet for mere info:

MARK
***Fantastisk hvede-nyhed til såning efterår 2021
Pondus er en ny hvedesort med Torp-gener, der
netop er blevet kåret som vinder i den internationale
konkurrence YEN.
Her konkurrerer alle deltagere indenfor to
kategorier:
1: Højeste udbyttepotentiale ud fra de givende
forhold
2: Højeste kerneudbytte

HJEMTAGELSE AF BIGBAG
Levering af gødning og såsæd er i fuld gang.
Store mængder skal flyttes, og vi beder om jeres
hjælp, så i har plads og gjort klar, når vognmanden
ankommer. På forhånd tak.

Pondus vandt i kategorien: Højeste udbytte blandt
alle deltagere udenfor England.



