MÅNEDSNYT MARTS
Forårssæsonen står for døren, og
gødningsspredere, marksprøjter og gyllevogne er
så småt begyndt at køre på markerne.
Vi kører løbende sædekorn, frø, gødning og
planteværn ud ved siden af normal varetur.
Så tøv ikke med at kontakte os for levering af varer
fra lokale lagre. Vi er tæt på jer.

SIKA træsko
Kom tørskoet igennem foråret med et godt tilbud
på nye SIKA-flex træsko med eller uden kap.
Prisen er gældende fra 21/3 – 8/4

Kun 210,- + moms

Markedsberetning
Ligesom energien i prisstigningerne på korn var
aftaget, primært grundet at vi stadig ikke havde
løst udfordringen omkring den ubalance der er
mellem de rekordhøje kornpriser og den relativt
lave svinenotering, og dermed så frem til et lavere
forbrug af korn, ja så gik Rusland i krig med Ukraine
og alle forudsætningerne faldt til jorden. Rusland
og Ukraine står samlet set for en tredjedel af
verdens hvedeeksport og er i øvrigt førende på
mange af de andre råvarer som er essentielle i
vores foderproduktion. Flere lande i Asien og Afrika
er dækket meget dårligt af, på afgrøder og ud over
meget høje priser, vil denne situation vi er i
muligvis føre til flere krige som vi ofte ser i fattige
regioner når der ikke er råd til at købe de mest
fornødne madvarer. Ser vi på det Danske marked
er det for alvor ved at være støvsuget for afgrøder
og det er svært at se at vi får lavere kornpriser før
vi er tættere på ny høst. Ny høst står til gengæld
flot i det meste af Europa og selv om verden er af
lave forventer vi igen at høstpresset vil sætte ind
når vi nærmer os med lavere priser til følge. Men !
Intet er normalt – vi er i en situation som aldrig før.
Vi slår den ene prismæssige rekord efter den
anden. Vi anbefaler dog, at hvis ikke man har købt
afgrøder så få dækket af til de næste par måneder.

Vigtigt at være opmærksom på manganmangel og
forebyggelse heraf allerede nu
Fra nu af skal man være ekstra opmærksom på
vintersæden, især vinterbyg og vinterhvede, da høj
lysindstråling og høje dagtemperaturer sætter gang i
planterne ovenover jorden, mens rødderne stadig står i
en meget kold jord.

Læs mere om aktuelt i marken i vores nyhedsbrev
”VÆKST” fra Mollerup Mølle Markservice HER
Tag del i succesen og få tilsendt ”VÆKST” på mail
automatisk, hvis du ikke allerede er tilmeldt.

Tømning af bigbags:
”Vidbag” giver dig mulighed for en nem dosering
af dine bigbags. Bigbags med sædekorn, gødning,
frø, foder, grus og salt kan tømmes enkelt og
hurtigt – uden tab af indhold. Ideel til anvendelser
inden for landbrug, industri, gartneri osv.
Pris
1000,-

Køb af afgrøder
Mollerup Mølle er altid gode til dine afgrøder.
Husk vi har områdets bedste afregningsbetingelser.
Vi er også gode købere til dansk produceret
protein. Vi tager gerne imod ærter og
hestebønner.
Ring og hør hvad vi kan tilbyde dig.

YaraBela NS 24-7 Selen
Brug af en selenholdig gødning som YaraBela
SELEN er en nem og omkostningseffektiv måde at
forbedre kvaliteten af afgræsningsgræs og
slætgræs. For få kr. pr. ko pr. dag kan du med
YaraBela SELEN sikre at slæt- og afgræsningsgræssets indhold af SELEN er på et niveau hvor
man er sikret dyrenes behov.

Beskyttelsessæt ved brug af
marksprøjte.
Pas på jer selv og vær lovlig ved evt. kontrolbesøg.
Sættet indeholder:
BLS 4000S S/M halvmaske med A2P3 filter
Ansell Sol-Vex kemikalie resistente nitrilhandsker str.
10/XL
Univet 602 beskyttelsesbriller
3M Premium beskyttelsesdragt str XL

475,- + moms
Minus 15% resten af denne måned

Selén giver nemmere kælvninger, stærkere kalve
og generelt bedre immunforsvar.
Fås i bigbags med 750 kg (begrænset mængde)

Q8 produkter
Måneden ud fås smøreolier til ”gammel pris”, - så
skynd dig at få bestilt. Prisen stiger til april 2022

