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HØSTEN 2019
Vinterbyg høsten er overstået med et generelt godt udbytte. Høsten af øvrige afgrøder er så småt ved at
starte op. Forventningerne til høsten er generelt positive, og det tegner til en relativ tidlig og god høst.
God høst til alle.

Ring til din lokale afdeling, for at høre om høstvagt mm. når bliver aktuelt for dig.

Vi er klar i alle afdelinger til at modtage afgrøder – HUSK at der er kommet nyt lager til indlevering af
raps i Fårup, Randersvej 145, 8990 Fårup, Indkørsel via Randersvej 137 – 141.
Kontaktperson på stedet er Jens, tlf. 40 81 08 96
Aars tlf. 98 62 22 66
Rostrup tlf. 98 56 62 11
Skals tlf. 86 69 60 55
Skalmstrup tlf. 86 47 81 43
Århus tlf. 96 98 22 53

PLASTFOLIE
Vi fører de gængse størrelser i bedste kvalitet.
Ring evt. og få reserveret det du skal bruge i god
tid!
UDBETALING AF TILGODEHAVENDE
Hvis du oplyser os dit kontonummer til banken,
overfører vi dit evt. tilgodehavende direkte til
bankkontoen.
DIESELOLIE + SMØREOLIE
Husk at bestille dieselolie i god tid her i sommertiden, så vi er sikre på at i er dækket af. Vi har et
godt tilbud på smøreolie og fedt – Kontakt din
lokale afdeling.

HØST-BETINGELSER 2019
Betingelserne er klar på vores hjemmeside:
www.himmerlands-grovvarer.dk.
Ellers du kan få udleveret et eksemplar ved henvendelse i en af afdelingerne.
Der er, i forhold til sidste år, kun nogle ganske få ændringer.
Korn oplægges til senere afregning, hvis andet ikke er
aftalt. Vi tilbyder igen i år at oplægge korn til et engangs-lagerleje, der gælder frem til 30. april 2020, på
kr. 8,-/100 kg.

TRÆPILLER
Vi har et SOMMERTILBUD på træpiller, ligesom vi
kan tilbyde kontrakttegning til den kommende
vinter (Indtil 31.05.2020).

Kig forbi hjemmesiden www.himmerlands-grovvarer.dk

FOREBYG FRISKKORNSFORGIFTNING
Når det nye korn bliver brugt til svinefoder, kan der opstå friskkornsforgiftning. Dette forebygges nemt og
billigt ved at tilsætte ekstra E-vitamin i foderet.
Tilsæt 2 kg Solvita E-25.000+Selen pr. ton foder fra du begynder at bruge nyt korn, til 1 måned efter høsten
er overstået, så er du på den sikre side.
Vi har Solvita E-25.000 + selen på tilbud i august måned, både hvis du afhenter det i en afdeling og hvis du
skal have det leveret på varetur. Ring og hør din afdeling for nærmere tilbud.

SÅSÆD TIL EFTERÅRET
Vintersæd
For at sikre det bedste sortsvalg i vintersæd, anbefaler vi allerede nu reservation af vintersæd.
Vinterraps
DK EXPANSION – Højt ydende Dekalb sort - Egnet til sen såning
SY IOWA - Udbyttestabil hybridraps - Egnet til normal såning, på lager i alle afdelinger.
DARIOT – På lager i alle afdelinger.
Og vores nyheder til 2019 RGT GUZZI tidlig såning og ARTEMIS til sen såning.
Vinterbyg - Manganbejdset
2-radet: COMEBACK Nyhed til 2019,
6-radet: KWS MERIDIAN HØJTYDENDE 6-RADET
6-radet Hybrid: SY GALILEOO
Hvede
INFORMER - Markedets sundeste sort, RGT UNIVERSE – Nyhed til 2019
Samt KALMAR, TORP, SHERIFF, OHIO, KWS DACANTO,
BENCHMARK og SORTBL. HVEDE.
ELIXER – BEDSTE SORT TIL FUGTIGE AREALER
TORP kan latitude bejdses.
Vinterrug
KWS LORETTO, KWS VINETTO og STANNOS, alle sorter med højt udbytte-potentiale og HELLTOP – ER
TOPSORTERNE TIL HJEMMEBLANDEREN.
SKADEDYR I KORNLAGRE
K-OBIOL EC 25 er godkendt til bekæmpelse af skadedyr i tomme kornlagre, siloer m.m. K-OBIOL EC 25 er
langtidsvirkende, og udsprøjtes på flader, træværk, sprækker m.m. Læs mere herom på hjemmesiden eller
kontakt os.

Med venlig hilsen

