MÅNEDSNYT JANUAR
Godt nytår til alle
Udkørsel af gødning og sædekorn er i fulde
omdrejninger.
Vi håber, at i vil gøre plads til disse varer, da der er
store mængder som skal håndteres dette forår.
Det vil hjælpe os, og i har varen til rådighed, når
såbedet er klar.
Af interessante nyheder på gødning til korn, kan
nævnes NPK 10-9-17 5 svovl. God startgødning,
som følges op med NS-gødning eller gylle.
Attraktiv pris på næringsstofferne i denne gødning.
Gødning til majs:
Selv om der udfordringer med at få plads til
FOSFOR på flere bedrifter, bør der helst findes
plads til min. 10 kg FOSFOR/Ha med
NP20-9-0 14 svovl. FOSFOR-opløseligheden på
vores gødning er min. 90%.
Kan med stor fordel suppleres med
Starcover/TSVV2-bejdsning på majsfrøene.
Et biologisk produkt, som giver et større og mere
effektivt rodnet, der kan udnytte de
næringsstoffer, som er tilgængelige i jorden.
Introduktionspris er +70,-/sæk med 50.000 kerner.
Begrænsede sorter.
Ring og hør nærmere.

Vi håber på bedring i løbet af foråret på dette
vitamin-marked.
Men tøv ikke med at spørge os for et godt tilbud på
mineraler til både kvæg og svin. Standardmineraler
kan, for mange, fint opfylde kravene til
næringsstoffer og ellers laver vi gerne
kundetilpassede blandinger.
Vi oplever af og til på markedet, at
der bliver ”sparet” på
vitaminerne uden jeres kendskab.
Så køb ikke katten i sækken – spørg os.

Lokalt planteavlsmøde i V. Hjermitslev
LandboNord v/Jens Faurholt holder møde
25. januar kl. 19:30 på V. Hjermitslev Kro.
Forsøgsresultater, erfaringer fra 2017 og
udfordringer til den kommende vækstsæson vil
blive behandlet.
Mollerup Mølle kommer med indlæg denne aften
og er vært ved kaffen.

Nyhed***

Ultimate Acid

• Blanding af Myresyre, Mælkesyre, Eddikesyre,
Propionsyre og Sorbinsyre med tilsat chelater af
zink og kobber
Syre til smågrise forebygger fravænningsdiarré og
reducerer coli.
Vand 1- 2 o/oo
Kræver ikke HACCP
Emballage: 1100 kg, 250 kg & 20 kg

Mineral/vitaminer
Som der har været skrevet i dagspressen, har der
været historisk høje prisstigninger på vitaminer de
sidste 1-2 måneder og det har selvfølgelig stor
indvirkning på vores mineralpriser også !
Det skyldes især 2 ting:
En stor brand på en tysk BASF-fabrik, og Kina som
forsøger at bekæmpe luftforurening, ved at lukke
vitaminfabrikker. …

MØD OS PÅ AGRO NORD 7. MARTS.

Lørdag den 13. januar 2018
fra 10:00 – 14:00
Luneborgvej 306, 9382 Tylstrup
Masser af gode tilbud denne dag.
Mød mange af vores leverandører og kom
og spark dæk denne dag.
Der vil være noget for alle!

HEST & RYTTER 8. – 11. MARTS

