Månedsnyt, april 2018
I marken
Det er nu vintersæden skal hjælpes i vej med mangan
I den sidste uges tid med lunere vejr og optag af kvælstof i
afgrøderne er de begyndende symptomer på manganmangel
blevet synlige i flere vintersædsmarker og især i vinterbygmarkerne. Ofte forekommer manganmangel tidligt forår i
kraftige afgrøder med hurtig vækst, hvor forsyningen via
rødderne ikke kan følge med. I år er situationen i de mange
marker anderledes, men svage rodnet og dermed ringe optag af mangan er en ligeså
farlig cocktail.
Mangan kan tilføres i form af 1-1,5 l/ha Mangannitrat eller 1-1,5 kg/ha Mangansulfat +
spredeklæbemiddel. På mange arealer kan mangan med fordel tilføres i form af 1-1,5 l/ha
Phytavis Korn, som foruden mangan også tilfører afgrøden bor, kobber og zink. En blanding af
ca. 0,75 l/ha Mangannitrat + 0,5 l/ha Phytavis Korn vil samtidig betyde tilførsel af en mindre
mængde kvælstof.

NYHED: Vi kan nu tilbyde mangannitrat 235g/ltr i 640 liters
palletanke. Kontakt os for et godt tilbud!
BILLIG NPK-GØDNING
Vi har et restparti af NPK 27-3-5 s, i big-bags som vi sælger til en rigtig god
pris. Ring og forhør.

Til Hestehold
Skal du have sået nyt græs i folden? Vi kan tilbyde:





Agrowgrass 60 u/kløver
Agrowgrass 61 m/kløver
Agrowgrass 62 Struktur U kløver
Derudover DLF specialblandinger på bestilling

Der sås ca. 25 kg pr. hektar.

Gødning til folden: Npk 20-3-7 i sække eller 21-3-10 i big-bags.

Smøreolie og Adblue til dine maskiner
Skal du i marken eller måske bare i haven eller skoven? Så har vi produkterne
der kan holde dig godt kørende!









Kædesavsolie
2-taktsolie
Alkylatbenzin (blanding af olie og benzin)
Adblue i dunke eller fra tank i Vestervig, også direkte levering
Motorolie
Hydraulikolie
Transmissionsolie
Hurtig levering af traktordiesel

Alle produkter er af bedste kvalitet og
til konkurrencedygtige priser.
Ring og forhør, eller kig forbi vore butikker.

Adblue dunk
10 ltr.: 88,20 ltr.: 152,+ moms

