MÅNEDSNYT APRIL
I skrivende stund, meldes om 2-cifrede varmegrader
og alle ser frem til et fornuftigt føre, så traktorer og
maskiner kan blive luftet.
Græsukrudt i vintersæden gror lystigt og det vil, i
mange marker, være tiden for bekæmpelse, når der
kan køres. Min. 6-8 grader i gennemsnit er kravet
for optimal bekæmpelse.
Broadway, Cossack, Rexade, Atlantis og Hussar er
mulige partnere.
I rapsmarkerne er der stor sandsynlighed for
bormangel på især lettere jorde, pga. lidt nedbør i
vinter.
Samlet efterår/forår bør rapsene have 500 gram
bor/hektar. Brug Microcare BOR sammen med 1
liter Mangannitrat eller EPSO Micro Top
Mikronæringsstoffer kan også med fordel tilføres på
flere jordtyper (humus-holdige, lettere jorde) til
korn. Vi anbefaler Phytavis korn, Epso Micro Top,
Kobberoxyclorid m.v.

Vi kan lave smøreskema til netop din maskinpark !
Desuden frisk og rettidig levering af traktordiesel og
fyringsolie med egne tankbiler.
Husk vi har også Ad-Blue
10, 200 og 1000 liters dunk/tromle/tank
Priser fra 2,-/liter + tromle/tank.

Hjælp til chauffører/undgå fejl
En af vores dygtige kalveproducenter, har lavet
dette oversigtsskema til vores chauffører, så der
ikke er noget at være i tvivl om, ved levering.
De forskellige siloer er nummeret og der er lavet
tydelig oversigt, med hvor meget og hvilken type
foder i hver enkelt silo.
Vi siger mange tak, og sender opfordring videre.

Se mere i:
”MARKBOGEN 2021”,
som kan fås i vore afdelinger.
Få desuden del i vores e-mail med
”VÆKST/AFGRØDENYT” og bonusordning.
Kontakt os for nærmere rådgivning.

OBS – der varsles prisstigninger på
smøreolie efter påske 2-3 kr/liter
Mollerup,-Jyllands førende af olieprodukter fra Q8 !
Vær forberedt til forårets arbejde.
Velsmurt med kvalitetsolie fra Q8.
Vi kan tilbyde den smøreolie,
som passer netop til din traktor
til den rigtige pris.

Toksinbinder ved tømning af siloer
Når det sidste korn i især ”amerikanersiloer” med
omrøring, tømmes ud, kan det indeholde flere
urenheder. Gennem omrøringen vandrer skaldele
og andre urenheder ned gennem kornet i siloen,
hvorfor koncentrationen vil være højest, nærmest
bunden, og da evt. svampetoksiner oftest er

placeret i skaldele og andre urenheder, øges
risikoen for toksinkoncentrationer som kan påvirke
dyrene, når man når de nederste lag i siloen.
Gennem de seneste år, er det blevet mere
almindeligt, at man som hjemmeblander
forebyggende tilsætter toksinbinder til foderet fra
april/maj for at undgå toksinrelaterede problemer i
stalden.
Flere er startet med brugen af toksinbinder, og ser
en væsentlig forbedring, selv om kornet ser tip-top
ud.

(afgrødekode 342), MFO-blomsterbrak
(afgrødekode 325) eller MFO-bestøverbrak
(afgrødekode 343).BI-VEJEN er sammensat af arter,
der blomstrer henover en lang periode, således at
bier og insekter vil få glæde og gavn af den både
sommer og efterår
Sammensætning Bi-vejen (1-ÅRIG) Frøvægt:
Sommervikke 25 – Boghvede 30
Solsikke 10 Honningurt 5 –
Hør 20 – Blodkløver 10

VILDTAGRE
Til vildtagrene tilbyder vi et bredt program af
forskelligt frø fra DLF og Nordic Seed.

*BI-VEJEN FLERÅRIG BLOMSTER- OG
BESTØVERBRAK
Samme muligheder som 1-årig
Vælges BI-VEJEN (flerårig) kan der gøres brug af
muligheden for 2-årigt aktivitetskrav.

Vi vil fremhæve:

*ALLROUND – VILDTBLANDING ANVENDES
TIL HJORTE- OG FUGLEVILDT
En alsidig sammensat vildtblanding der sikrer gode
levevilkår for flest mulige dyr, små som store, fra
insekter og fugle til råvildt. Ved en god etablering og
under optimale forhold kan Allround Vildtblanding
holde i 2 år. Ofte vil en afslåning om foråret i andet
brugsår være nyttig. Man skal dog ikke ødelægge de
redeskjul, som er etableret
.• Såtidspunkt: ultimo april til primo juli
• Udsås i et bekvemt og lunt såbed
• Udsædsmængde 50 kg/ha (1 kg til 200 m2)
• Sådybde: 1 – 2 cm • 2 års holdbarhed
Sammensætning frøvægt:
Stauderug 41,4 - Vinterraps 4,3 - Honningurt 2,9 Boghvede 28,4 – Rødkløver 2,9 - Gul sennep 4,3 Olieræddike 4,3 – Hvidkløver 2,9 – Vinterrybs 2,9 Grønkål (Westfalisk) 1,4 – Hundegræs 1,4 - Bladkål
(Polycaul)1,5

*BI-VEJEN 1-ÅRIG BLOMSTER- OG
BESTØVERBRAK
BI -VEJEN er en kombiblanding, der er designet, så
den kan anvendes både som almindelig
blomsterbrak (afgrødekode 324), bestøverbrak

Sammensætning BI-VEJEN (FLERÅRIG) Frøvægt:
Lucerne 10 – Boghvede 20 – Alsikekløver 10 –
Honningurt 15 – Hør 20 – Rødkløver 10 –
Hvidkløver 10 – Kællingetand 5

*BLOMSTERBLANDING
18 forskellige enårige blomster – en fryd for øjet

Rigtig god påske
Ønskes af
Mollerup Mølle

