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Vintersæd
For at sikre det bedste sortsvalg i vintersæd, anbefaler vi allerede nu reservation af vintersæd.

Vinterraps
VARETUR – bestillinger
Bestil varer senest torsdag ugen før
levering, da vi allerede kører den første
tur mandag morgen og frem. Tilmeld
dig vores SMS-service ved at ringe til
din lokale afdeling.

AFGRØDER HØST 2019
Vi er køber til alle afgrøder fra høst
2019. Ring og forhør om pris og betingelser. Overvej evt. et delsalg, som sikrer et rimeligt DB.

MALTBYG
Vi køber også maltbyg RGT Planet og
KWS Irina op til levering i høst til gode
priser.

AD-BLUE
Moderne traktorer bruger AD-blue,
for at sikre en renere forbrænding.
Vi sidder klar med et godt tilbud
(200 liter eller 1000 liters palletanke).

DK EXPANSION - Højtydende Dekalb sort - Egnet til sen såning
SY IOWA - Udbyttestabil hybridraps - Egnet til normal såning
Og vores nyheder til 2019 RGT GUZZI tidlig såning og ARTEMIS til sen såning.

Vinterbyg - Manganbejdset
2-radet: COMEBACK Nyhed til 2019, samt KWS INFINITY
6-radet: KWS MERIDIAN HØJTYDENDE 6-RADET
6-radet Hybrid: SY GALILEOO og TOREOO.

Hvede
INFORMER - Markedets sundeste sort og RGT UNIVERSE –
Nyhed til 2019
KALMAR - BUSKNINGSTYPE, TORP - ENKELTAKSTYPE, ELIXER BEDSTE SORT TIL FUGTIGE AREALER, samt MARIBOSS, KWS
DACANTO, BENCHMARK og SORTBL. HVEDE.
TORP kan latitude bejdses.

Vinterrug
KWS LORETTO, KWS VINETTO og STANNOS, alle sorter med
højt udbyttepotentiale og HELLTOP – ER TOPSORTERNE TIL
HJEMMEBLANDEREN.

Dyrskuepladsen i Skive – lørdag d. 15. juni 2019

SOMMER TILBUD - TRÆPILLER
TRÆPILLER I SÆKKE - Super kvalitet og god brændværdi!!!
6 og 8 mm, som sækkevarer (16 kg’s sække/896 kg pr. palle)
Pris pr. palle: 1548,- + moms (v. køb af 3 paller)
LØSE TRÆPILLER
Pris ved afhentning af løse træpiller 1528,- + moms (ved afhentning af 3 tons)
For mere info - Kontakt din afdeling i Himmerlands Grovvarer

Vi holder hvad vi lover!
Seges har på fodringsseminaret 2019 offentliggjort resultaterne fra deres
analyserunde af færdigfoder til svin.
Foderet er udtaget i perioden maj – juni 2018. Der er i denne omgang
udelukkende udtaget prøver af foder til smågrise og slagtesvin.
Resultatet viser, at foder fra Himmerlands Grovvarer indeholder 2,5
FEsv/100 kg mere end garantien.
Der er også målt på en række andre næringsstoffer, og her har der også
været det lovede indhold i foderet.
Vi har også deltaget i en firmaafprøvning, hvor SEGES, uden vores vidende, har indsamlet slagtesvinefoder fra os og 3 andre firmaer.
Kort fortalt er resultatet at foderet fra alle 3 firmaer præsteret ens, og
desuden på et højt niveau.
MED VENLIG HILSEN
Hvis du vil vide mere om dette kan du enten se resultaterne på seges.dk, eller du kan kontakte
os for en snak om hvordan dette kan bruges i din besætning.
Når du køber foder fra Himmerlands Grovvarer kan du regne med at vi leverer minimim det vi
har garanteret, og at dyrene yder mindst lige så godt på vores foder som fra andre firmaer.

www.himmerlands-grovvarer.dk

