
Månedsnyt, april 2017 

I marken. 
 

Kontoller marker med vintersæd for 
mangel på næringsstoffer. Netop nu, 
hvor vintersæden begynder at stræk-
ke sig, er det klogt at tjekke om der 
skal tilføres næringsstoffer. 

Der er mulighed for at afhjælpe en 
mangelsituation uanset om det er for 
kobber, mangan eller bor. I tabellen 
kan du se de forskellige løsninger. 

Dieselolie og smøreolie til forårsarbejde i marken. 
 

Få fyldt dieseltanken op inden påske!  
 

Vi er også leveringsdygtige i smøreolie i absolut topkvalitet fra FUCHS.  
Kontakt os allerede i dag og vær klar til at rykke ud, når du vil i gang med arbejdet.  

Hvorfor bruge LALSIL? 
 Giver sundt grovfoder 
 Minimerer kasseret grovfoder 
 Minimerer tørstoftab 
 Dokumenteret effekt ved forsøg i Foulum 

Ensileringsmidlet LALSIL giver mindre tørstoftab og bedre protein. 

Forsøg og test i Danmark viser gode resultater når det gælder Lalsil produkter til græs. 
 

Brug det rigtige produkt til græsensilagen og få gode resultater. 
Lalsil Combo: 1. og 2. slet græs med høj sukkerindhold.  
   (over 60 gram kg ts i ensilage prøven) 
Lalsil Dry:  1.,2.,3. og 4. slet græs med lavere sukker indhold (under 60 gram kg ts i ensilage prøven) 

 

 

 

 

KAN OGSÅ ANVENDES AF ØKOLOGER 

Åbningstider omkring påske. 
 

I forbindelse med påsken har vi følgende åbningstider: 
 

Fredag den 7/4 og lørdag den 8/4: Forårssalg i butikkerne!  
Se side 2 i nyhedsbrevet :-) 
Mandag d. 10/4 - onsdag d. 12/4:  Normale åbningstider: 7.30-16.30. 
Skærtorsdag d. 13/4:   LUKKET 
Langfredag d. 14/4:   LUKKET 
Påskelørdag d. 15/4:   Åbent fra 9-12 
1. Påskedag d. 16/4:   LUKKET 
2. Påskedag d. 17/4:   LUKKET 

Mikronæringsstoffer til bladgødskning 

  

Mangan-
sulfat 

Mangan-
nitrat 

Bor 150 
MEA 

Kobber-
oxychlo-
rid 

Phytavis 
Korn 

EPSO 
Top 

Kieserit 
15 granu-
leret 

N   110           

Mg           100 150 

S           130 200 

Mn 320 235     260     

B     150   21     

Cu       510 51     

Zn         97     

Anbefalet dosering pr. ha til afhjælpning af mangelsygdomme 

Korn 2,0-2,5 kg 1-2 ltr.   2-3 kg 
0,75-1,5 
ltr. 2 x 10 kg  2 x 5 kg 




