Torsdag d. 20.09.2018

UGENS PRISER OG TILBUD
Plantebeskyttelse
Efterårsblandingerne er allerede i gang mange steder og der kan i år være stor forskel på, hvad der er
behov for. Dette afhænger af såtidspunkt, jordtype, såmetode o.s.v.
Vi har midlerne klar på lageret og er klar med vores velkendte dag til dag levering ved bestilling inden kl.
11.00. Ring ind til vores Grøn linie konsulenter på 3841 6600 og få en snak om middelvalg, doseringer
o.s.v.
Raps
Det er nu her i løbet af de næste 5-10 dage vi skal sprøjte mod rapsjordloppernes larver.
Det kan med fordel ske ved at anvende 0,2 kg Karate 2,5 WG.
Rapsen kræver flere indsatser her i løbet af efteråret og lige nu er vi tæt på sprøjtningen med Belkar og
vækstreguleringen med Caryx/Juventus. HUSK at vækstreguleringen er vigtig for at sikre mod for kraftig
vækst og dermed øget risiko for udvintring/dårlig opstart til foråret.
Korn
Standardløsningen som vi anbefaler i år er Fidox (Boxer), Diflanil (DFF) samt evt. Maya mod spildraps.
I det sent såede vintersæd kan der med fordel anvendes 0,1-0,15 l DDF/Diflanil straks efter såning, og så
kan der ryddes op med Cossack til foråret.

Gødning
Vi anbefaler fortsat vores kunder, at få afdækket både flydende og faste N, NK og NPK-gødninger. Vores
indkøbere oplever fortsat, at der bliver meldt prisstigninger ud, når der spørges på vare til senere
levering/forårslevering. Vi er derfor klar med konkurrencedygtige priser på gødning til dig.

Sædekorn
Valg af udsæd!
Vi har forsat både vinterhvede og vinterbyg klar til hurtig levering, hvis du skal have sået mere til end først
planlagt. Giv os et kald og lad os diskutere sortsvalg i forhold til dine jorde.
Hvede:
KWS Nils, Torp og Pistoria
Vinterbyg: Belfry, KWS Meridian og Frigg

Kornpriser
Korn og rapsmarkedet er pt. meget følsomt for positive/negative udmeldinger omkring lagerbeholdninger,
eksporttal, vejrudsigter o.s.v. Vi stiller derfor dagligt nye skarpe opkøbspriser på foderkorn og raps. Hvis du
er interesseret i at høre mere om dine salgsmuligheder til os, er du meget velkommen til at give os et kald
og høre, hvad vi kan tilbyde dig.
For nærmere oplysninger kontakt:
Kim Væggemose tlf. 38 41 66 27
Hans Frederik Ravnholt Thams tlf. 38 41 66 19
Peder Lodahl tlf. 38 41 66 05

