HGNYHEDSBREV
AD-BLUE
Moderne traktorer bruger ADblue, for at sikre en renere
forbrænding. Vi sidder klar
med et godt tilbud (200 liter eller 1000 liters palletanke).
MARKBOGEN
Kan afhentes i din lokale afdeling.
OPRYDNING I DIT KEMIRUM
Det er en god ide at kigge kemirummet igennem. Du kan
finde information om hvilke
produkter du må bruge.
Følg dette link:

MAJ 2019

AFGRØDER HØST
Der er mulighed for salg af såvel rapsfrø, foderkorn samt
maltbyg høst 2019. Delsalg kan være en mulighed?
Konceptrug, brødhvede samt grynhavre er der mulighed for at
tegne kontrakt på. Min. mængde af konceptrug, brødhvede
samt grynhavre er 150 ts.
Afgrøderne skal kunne opbevares hjemme, skal nedtørres
straks og kunne beluftes løbende. Afhentning senest 30/42020.

https://middeldatabasen.dk/posit
iveList.asp

VÆKST UGEBREV – UGE 18
Det varme vejr har sat ”liv” i skadedyrene i vårsæden tidligere end normalt. Desuden er det vigtigt – især
med den fortsat tørre jord flere steder - at være opmærksom på forebyggelse af manganmangel i vårkornet
• Bekæmpelse af bladrandbiller i hestebønner og ærter fra vækststart
• Tjek vårkornsmarkerne nu for bladgnav og æg af kornbladbiller
• Vær opmærksom på behovet for evt. bekæmpelse af fritfluer – især i sent sået havre
• Vigtigt nu at være opmærksom på forebyggelse af manganmangel i vårkornet
Første svampe sprøjtning anbefales på nuværende tidspunkt:
Hvede
T1) 0,3 L PROSARO + evt. 0,15-0,2 L - TALIUS ved angreb af meldug
Evt. 0,2-0,4 L MODDUS M
Vinterbyg
0,40 l PROPULSE + 0,15 l COMET PRO.
Evt. 0,2-0,4 L MODDUS M
Rug
0,40 l PROSARO
Følg også med i ugebrev VÆKST, igennem vækstsæsonen på www.himmerlands-grovvarer.dk/plantevaern,
Husk også at tjekke vores Basis svampe- og ukrudtsløsninger vores hjemmeside.
Vi er som sædvanlig klar med seriøs rådgivning, bredt sortiment, samt konkurrencedygtige priser.

HELLIGDAGE
VIGTIGT! Husk at bestille foder og olieprodukter i rigtig god tid når vi nærmer os helligdagene.
Vi kører varetur i hver uge. Varer skal bestilles i ugen før levering.
Store Bededag d. 17/5 - LUKKET
Kr. Himmelfart d. 30/5– LUKKET
Grundlovsdag d. 5/6 - LUKKET
2. pinsedag d. 10/6 – LUKKET

FORÅRSVARER
Vi har et stort udvalg af forårsvarer.
Bl.a. stampet kalk, kalkkoste, algefjerner, havegødning, plænegræs,
myremidler,
fluemidler
samt
ukrudtsmidler til gårdsplads og
græsplæne.

Mange forårshilsner fra

www.himmerlands-grovvarer.dk

