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Nye medarbejdere
Vi har ansat en ny chauffør på
vores nye kranbil, den bliver kørt
af Johnni Nielsen.
I Skals har vi ansat Carl Henrik
Ulrichsen, som starter d. 1. april
2020. Han vil afløse Niels kr.
Svendsen, som er gået på pension. Carl Henrik kommer fra Danish Agro.

Oprydning i kemirummet
Det er en god ide at se produkterne igennem. Du kan finde
information om hvilke produkter
du må bruge her:
https://middeldatabasen.dk/pos
itiveList.asp
Ellers er du velkommen til at
ringe til os, hvis du er i tvivl.

Bestilling af løst foder omkring påsken
Husk at bestille i god tid. Dette
gælder også for olieordrer og
varetursleveringer.

Markbogen

Arlas overgang til 100 % NON GMO-mælk
Vi er VLOG certificeret og kan levere al dit foder til en NON GMOmælkeproduktion. I dag leverer vi både råvarer, kundetilpassede blandinger og småkalveblandinger som NON GMO.
Senere på året vil vi have et NON GMO-sortiment til køer og kalve, men
det meste vil blive lavet ud fra kundens ønsker.
Vil du vide mere så kontakt din lokale afdeling eller Ole Thorsager, produktchef, kvæg på tlf. 20 94 00 91.

Den nye markbog kan afhentes i
din afdeling.

Hegnsartikler
Vi lagerfører et bredt udvalg i
hegnsartikler såsom klokker,
håndtag, hegnspæle, hegnstråd
osv.

MAGNESIUM SLIKSPAND

Varetursbilen
Vi kører hver uge, året rundt.
Husk at bestille i god tid i ugen
før levering.
Tilmeld dig sms-service i din lokale afdeling, eller på
vrla@himmerlands-grovvarer.dk!

1 stk. kr. 199,-

GMO FRI

3 stk. kr. 174,10 stk. kr. 159,-

Tjek dagens brændstofpriser på www.himmerlands-grovvarer.dk

PLANTEVÆRN
NYHED REXADE 440!!
Nyt produkt til Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, triticale og rug. Bekæmper effektivt græs - og tokimbladet ukrudt. Kontakt din lokale afdeling for mere info.
Kombination af det bedste fra Broadway og Zypar
Prisen på REXADE 440 er MEGET attraktiv i forhold, til at bruge produkterne hver for sig.
Manganmangel
Vi ser begyndende manganmangel i flere vintersædsmarker. Vi anbefaler en behandling snarest mulig.
Der vil være behov for opfølgende behandlinger. Der kan behandles i perioder med let nattefrost på optøede planter.
Dosering: 1,5 lt Mangannitrat eller 1 kg Mangansulfat. Tilsæt spredeklæbemiddel.

Økologiske sorter Vårsæd 2020

Vårsæd 2020
Husk at få bestilt det sidste vårsæd, græs og efterafgrøder,
det meste er kommet hjem og stå klar til hurtige leveringer.

Vårbyg - Evergreen, Feedway og sortsblanding
Havre
- Dominik og Symphony
Ærter
- Ingrid og Javlo
Hestebønner - Fuego og Lynx
Vårhvede
- Thorus og Harenda

BYG
FEEDWAY, EVERGREEN, LAURIKKA og SORTSBLANDING
MALTBYG
RGT PLANET og KWS IRINA

MFO-efterafgrødeblandinger

HAVRE

MFO BLÅGUL - blanding af Olieræddike og Honningurt

DOMINIK og SYMPHONY

MFO 90-10 - blanding af Olieræddike og Gul sennep

ÆRTER

BI-VEJEN - TIL MFO-Blomstebrak (AFG.KODE 325) EL. MFO-

INGRID – Modenhed og JAVLO – helsæd

Bestøverbrak (AFG.KODE 343)

Hestebønner

Olieræddiker

FUEGO

Her vil valget kunne falde på RUTINA eller SILETINA.

VÅRHVEDE
CORNETTO

Græs
ALM. SILDIG RAJGRÆS, ”Plæne type” - Langsom svag vækst

Med venlig hilsen

indtil høst af hovedafgrøden
ALM. SILDIG RAJGRÆS, ”Foder type - Langsom vækst indtil høst
af hovedafgrøden.

Se mere på vores hjemmeside www.himmerlands-grovvarer.dk

