HGNYHEDSBREV
SNERYDNING
Vi opfordrer til at sikre en god og
effektiv snerydning, samt evt.
spredning af salt og/eller sand.
På forhånd mange tak for
hjælpen!!

JANUAR 2021

GØDNINGSREGNSKAB
Gødningsregnskaber for 2020 er udsendt via mail. De der ikke har fået,
og som skal bruge det, kan kontakte os.

DanMilk
Vi kan tilbyde DanMilk Eminent som er en god 60 %
skummetmælkserstatning.

VARETUR
Vi kører HVER uge, mandagtorsdag. Tilmeld dig vores smsservice og bliv mindet om det i
ugen før.
TRÆPILLER
Vi har en rigtig god kvalitet
træpiller på lager, både løs og i
sække.
Der kan tegnes kontrakt på
træpiller og træbriketter indtil
31.05.2021.
Forhør nærmere i din afdeling.

Eminent er
• Dansk produceret.
• Smager og dufter fantastisk.
• Let at blande op.
• Højt indhold af naturligt E-vitamin samt tilsat Bioplus YC.
• Mulighed for at lave kontrakt.
Ring og forhør dig om produktet samt pris i vores afdelinger.

GØDNING I BB!
Vi har lige nu NPK 21-3-10 + 3,6 S og
NPK 27-3-5 + 2,6 S samt Svovlsur NH3
i BB på lager.
Ring og få et godt tilbud dig ved din
lokale afdeling.

ATTRAKTIVE KONTRAKTPRISER PÅ BRÆNDSTOF
Kontakt os og få et godt tilbud på dieselolie i 2021 og 2022.
Vi ønsker alle et rigtig godt nytår!

Ændring i afgifter på diesel fra 01.01.2021 i kr. pr. 1.000 liter:

Miles Agro Diesel
Miles B7 Diesel
Fyringsolie

Energiafgift
+24,00
+24,00
+18,00

CO2 afgift
+5,00
+4,00
+5,00

Energisp.bidr.
Bortfalder
Bortfalder

Vårsæd 2021
Der er allerede nu, god gang i reservationerne af vårsæd og efterafgrøder, derfor anbefaler vi jer at få
bestilt vårsæd og efterafgrøder til kommende sæson
BYG
STAIRWAY, FAIRWAY, FEEDWAY, EVERGREEN og SORTSBLANDING
MALTBYG
RGT PLANET og KWS IRINA
HAVRE

DOMINIK og SYMPHONY
ÆRTER
INGRID – Modenhed og JAVLO – helsæd
HESTEBØNNER
FUEGO og LYNX
VÅRHVEDE
THORUS

Økologiske sorter Vårsæd 2021

MFO-efterafgrødeblandinger
MFO BLÅGUL - blanding af Olieræddike og Honningurt

Vårbyg - Evergreen, Feedway og sortsblanding
MFO 90-10 - blanding af Olieræddike og Gul sennep
Havre - Dominik og Symphony
Ærter - Ingrid og Javlo
Hestebønner - Fuego og Lynx

BI-VEJEN fås som 1-årig eller flerårig blanding
BI-VEJEN er en kombiblanding, der er designet, så den kan
anvendes både som almindelig blomsterbrak (afgrødekode
324), bestøverbrak (afgrødekode 342), MFO-blomsterbrak
(afgrødekode 325) eller MFO-bestøverbrak (afgrødekode 343).

Vårhvede - Thorus

GRÆS

OLIERÆDDIKER

ALM. SILDIG RAJGRÆS, ”Plæne type” - Langsom

Her vil valget kunne falde på RUTINA eller SILETINA.

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

Se produktblade på vores hjemmeside

UDFASNING AF ZINK
Et godt nytårsfortsæt kan være at 2021 skal være året hvor zinkfri fravænning skal prøves.
Selv om dyrlægeordineret zink er tilladt indtil sommeren 2022 vil det være fornuftigt at gøre sig
nogle erfaringer om hvad der virker på din bedrift imens vi stadig har zink til rådighed.
Ved at forsøge nu har du muligheden for at bruge zink igen hvis det første forsøg ikke virker helt
som forventet.
Hvad skal der til for at få succes uden zink?
Til trods for mange forsøg er der stadig ikke fundet et tilsætningsstof eller andet der kan erstatte
zink, så hvor kedeligt det end lyder så er bedste bud at der skal gøres en ekstra indsats på alle
områder, foder, hygiejne, klima, sundhed m.m. skal optimeres.
Når det kommer til fodring er nogle af de vigtige ting at sikre at grisene er vant til at æde tørfoder
fra farestalden, og at de kommer hurtigt i gang med foderoptaget efter fravænning, dette kan
gøres ved at sikre at foderet er let tilgængeligt, velsmagende og at der er mange daglige
udfodringer.
en god måde at komme i gang på er at starte med at fodre de største grise uden zink, hvis det
virke kan du stille og roligt prøve med de gennemsnitlige og derefter de mindste grise.
Vi er naturligvis gerne behjælpelige med at komme i gang med zinkfri fodring, så tag fat i os når du
er klar til at forsøge dig med fremtidens fodring

Tak for et godt samarbejde i 2020, vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2021!
Vi ønsker jer alle et rigtig godt nytår!
Med venlig hilsen

Kig forbi vores hjemmeside www.himmerlands-grovvarer.dk

