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 Algefjerner 
 Redskaber 
 Spagnum 

Foråret nærmer sig. 
 

Kig forbi vore butikker og se udvalget af varer til hus & have: 
 Gødning 
 Havekalk 
 Frø 
 Læggekartofler 

Og mange andre spændende produkter til at få havesæsonen skudt ordentligt i gang. 

I marken. 
 

Mangan 
Der kan allerede nu ses manganmangel i vintersædsmarkerne - især i vinterbyg. 
Der bør udsprøjtes 1-1,5 ltr. Mangannitrat eller 2 kg mangansulfat pr. ha., når der kan 
færdes på markerne. Mangan bør tilføres flere gange i løbet af vækstsæsonen. 

 

Markbogen 2017 
Den populære markbog ligger nu klar i vore afdelinger. I bogen finder du relevant produktinfo om 
bl.a. planteværn, gødning og såsæd. 
 

Dieselolie og smøreolie til forårsarbejde i marken. 
Bestil allerede nu og vær klar til at rykke ud, når vejret tillader. Vi er klar  
med gode priser og rabatter på kendte kvalitetsprodukter. 

N-Lock - beskytter kvælstof i majsens rodzone. 
 

Tilsætning af N-Lock til gylle beskytter kvælstoffet i planternes 
rodzone. N-Lock optimerer tilgængeligheden og optagelsen af 
kvælstof. N-Lock hæmmer bakterier i jorden, som omdanner 
kvælstof fra ammonium til nitrat. Dermed er kvælstoffet til  
rådighed, når planten har behov for det. 
 

N-Lock er afprøvet i Landsforsøg i 2014 og 2015. I 9 ud af 10 forsøg er der høstet 
højere udbytte i led med N-Lock. N-Lock har påvirket stivelsesudbyttet positivt i 
forsøgene og har i gennemsnit øget majsens fordøjelighed. 

Sådan fungerer N-Lock i jorden. 

Planteværnsaftaler 
 

Vi tilbyder igen i år årsaftaler på planteværn. Hos os får du: 
 

 Faglig sparring uden beregning 
 Hjemtagelse af hovedordre med efterfølgende dag-til-dag-levering af  
 suppleringsordrer 
 Bredt sortiment af udelukkende anerkendte produkter 
 Først adgang til kampagnevarer og spotpartier i sæsonen 
 Automatisk udsendelse af lovpligtige leverandørbrugsanvisninger på mail 
 Fuld returret frem til 31/5 2017 
 Nyhedsbrev pr. email om planteavl 
 Og selvfølgelig konkurrencedygtige priser 
 

Kontakt os på 97941844 for yderlige information om de muligheder vi kan tilbyde dig. 

Manganmangel i 
vinterbyg 


