Husdyrgødning!

Tirsdag d. 30.1.2018

Gylletankene er ved at være fulde rundt omkring og vi hører fra mange, at der skal køres meget gylle ud i
februar måned. Vi er forhandlere af Vizura fra BASF som sikrer en langsommere omdannelse af
Ammonium til Nitrat i gyllen. Vi mener dette bør overvejes i år, hvor der er stor risiko for at kvælstoffen
forsvinder, inden vi har sået vårsæd og planterne er klar til at opsamle kvælstoffen i jorden. Mange
maskinstationer har allerede anlægget til tilsætningen af Vizura monteret på deres gyllevogne, alternativt
kan Vizura hældes direkte i gylletanken og røres op i gyllen. Vi tilbyder Vizura til en særdeles attraktiv pris.
Giv os et kald, hvis du ønsker at høre mere om produktet og de fordele, der kan være ved at anvende det
på din bedrift.

Gødning!
Har du brug for mere gødning inden foråret? Vi sidder selvfø lgelig klar til at hjælpe dig med, at få styr på
gødningen, der skal leveres og anvendes nu her i foråret. F.eks. lige nu Kalkammon i BB til 184 kr. pr. 100
kg. leveret Jylland/Fyn.

Majsfrø og græsfrø!
Vi forhandler til sæson 2018 topsorter fra KWS, LG og Maïsador, som alle er dansk afprøvet, og som passer
til de danske jordtyper og lokaliteter. Vi er f.eks. leveringsdygtige i majssorter med StarCover fra LG som i
forsøg ser meget lovende ud. Vi sidder klar ved telefonen med meget mere info omkring StarCover
bejdsning til dine majsfrø. Visse sorter begynder at blive udsolgt nu, så hvis du har indkøbslisten klar, har
vi naturligvis priserne klar på majsudsæden.
Vi tilbyder græsfrø fra DSV (tidl. Hunsballe frø). Vi har blandt andet en skarp pris på sildig rajgræs til
efterafgrøde i korn og majs.
Husk at vi leverer fragtfrit uden pallegebyr.
Kontakt din konsulent ved ATR og få en snak om sortsvalget til næste sæson.

Kornkøb!
Vi er pt. meget aktive opkøbere af gårdpartier (hvede, triticale, byg og raps) og stiller dagligt skarpe
afhentningspriser på dit korn.
For nærmere oplysninger kontakt:
Rasmus Andersen tlf. 38 41 66 19 eller 24 61 72 17
Brian Toksvig Mortensen tlf. 38 41 66 09 eller 20 91 78 79
Kim Væggemose tlf. 38 41 66 27 eller 61 22 69 27

