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KONKURRENCEMYNDIGHEDERNE HAR GODKENDT DANISH AGROS OVERTAGELSE AF
HIMMERLANDS GROVVARER
Aftalen betyder, at Himmerlands Grovvarer er en del af Danish Agro koncernen fra 1. februar 2021.
Koncernchef i Danish Agro koncernen, Henning Haahr, glæder sig til at byde Himmerlands Grovvarer’s
medarbejdere velkommen i Danish Agro koncernen.
- Himmerlands Grovvarer er et stærkt selskab med dygtige medarbejdere, og vi ser frem til, at Danish
Agro koncernen nu bliver endnu stærkere repræsenteret i Himmerland. Medarbejderne i Himmerlands
Grovvarer vil tilføre en række stærke kompetencer, som gør, at vi kan blive en endnu stærkere samarbejdspartner til de danske landmænd, siger han og fortsætter:
- Derudover vil vi få fordele af en række synergier, ligesom Himmerlands Grovvarers afdelingsnet supplerer Danish Agros afdelingsnet rigtig godt. Vi er glade for, at aftalen med Himmerlands Grovvarer nu er faldet endeligt på plads, og vi vil gøre vores for at føre selskabets værdier videre, siger Henning Haahr.
Himmerlands Grovvarer fortsætter indtil videre som en selvstændig afdeling under Danish Agro.

SNERYDNING

OVERGANG TIL NON GMO FODRING

Skulle det ske, at der kommer
vinter, vil vi opfordre til at sikre
en god og effektiv snerydning,
samt evt. spredning af salt
og/eller sand. På forhånd mange
tak for hjælpen!!

Rigtig mange mælkeproducenter har den 1. januar 2021 omlagt til
NON GMO mælkeproduktion og det er derfor et krav at der udføres
en modtagekontrol ved levering af varer.
Ved modtagelse af varer til NON GMO produktion skal du altid:
•
•

TRÆPILLER
Vi har træpiller i en rigtig god
kvalitet på lager, både løs og i
sække.
Der kan tegnes kontrakt på træpiller og træbriketter indtil 31.
maj 2021. Forhør nærmere i din
afdeling.

•
•
•

•

Kontrollere om det er en risikovare - følg beslutningstræ.
Gemme følgesedlen og indlægssedlen sammen. De skal
gemmes i kronologisk rækkefølge i 5 år.
På sækkevarer afklippes mærkningssedlen.
Markere/underskrive med d.d. på på følgesedlen, hvis du ikke
styrer modtagekontrollen elektronisk.
Hvis du er i gruppe 0 og 1 skal du desuden kontrollere at der
står VLOG verified eller VLOG geprüft på følgeseddel eller
mærkningsseddel på dine risikovarer samt at varen er leveret
direkte.
Hvis du er i gruppe 2 skal du kontrollere at der ikke står GM
på følgeseddel eller mærkningsseddel samt udtage en foderprøve jvf. retningslinjerne for gruppe 2.

Er der spørgsmål vedrørende regler i forbindelse med overgangen til
NON GMO mælkeproduktion, så kontakt ARLA, konsulenten som er
tilknyttet din bedrift eller evt. Ole Thorsager på ot@himmerlandsgrovvarer.dk eller 96982383.

Vend!

MAJSFRØ
Vi har stadig nogle af de gode sorter såsom Prospect,
Conclusion og mange flere sorter på lager.
Så kontakt os straks hvis du mangler majsfrø.

PLANTEAVL
Manganmangel
Vi ser begyndende manganmangel i flere vintersædsmarker. Vi anbefaler en behandling snarest muligt.
Der kan behandles i perioder med let nattefrost på optøede planter.
Dosering: 1,5 lt Mangannitrat eller 1 kg Mangansulfat. Tilsæt spredeklæbemiddel.

ØGET KONTROL MED ZINK TIL SMÅGRISENE
Reglerne om zink i foderet til smågrise er ikke ændret, men vi fornemmer at kontrollen er øget kraftigt,
og at selv meget små afvigelser i registreringer og anvendelser medfører betydelige bøder eller træk i
landbrugsstøtten.
Så det kan være givet godt ud at få gennemgået al registrering vedrørende zinkfoder med dyrlægen eller
andre der kender reglerne omkring dette i mindste detalje.
Alle vores zinkblandinger er tilsat 2500 ppm zink, og derfor er det den mængde dyrlægen skal skrive på
recepten der sendes til os.
Der er stadig 1½ år tilbage hvor vi må bruge zink i foderet, men der er ingen tvivl om at man fra politisk
side gerne vil have udfasningen til at ske hurtigst muligt, så den øgede kontrol er nok kommet for at
blive.

Med venlig hilsen

Kig forbi vores hjemmeside www.himmerlands-grovvarer.dk

