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Aktuelt MarkNyt  

v/Hanne Schønning 

Hornsyld Købmandsgaard A/S 

 

 

Aktuelt MarkNYT fra  

Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 9 

  

 

  

• Aktuelt MarkNyt til sæson 2017: Husk at få lavet en rammeaftale på planteværn, 
hvis du vil blive ved med at modtage Aktuelt MarkNyt eller have mulighed for faglig 
sparring.  
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• Kerb 400 SC til vinterraps: Det er nu slut med udbringning af Kerb til vinterraps. 

• Udbringning af gylle til raps = NØDLØSNING: Men hvor det er nødvendigt i 
forhold til kapacitet, er raps den afgrøde der udnytter gyllen bedst på nuværende 
tidspunkt, dernæst græs!  

• Udbringning af handelsgødning er endnu IKKE aktuelt: Der er kun ringe 
vækst i afgrøderne men til gengæld er de mange steder grønne. Det betyder at behovet 
for gødning endnu ikke er presserende. 

• Nyt middel godkendt: Midlet Mavrik Vita er godkendt. Det er en ny formulering af 
Mavrik 2F. 

  

Aktuelt MarkNyt til sæson 2017:  

Husk at få lavet en rammeaftale på 
planteværn, hvis du vil blive ved med at 
modtage Aktuelt MarkNyt eller have mulighed 
for faglig sparring.  

Ring til din sælger eller til ordrekontoret på tlf. 
75687300 

Læs om alle fordelene ved en rammeaftale 
ved at klikke på billedet til højre for her: 

Vi har bestillingsliste samt brochuren 
Plantebeskyttelse 2017 klar inden længe, men 
har du spørgsmål indtil da, er du velkommen til 
at kontakte Hanne Schønning på tlf. 7214 
7010 eller Poul Møller på tlf. 7214 7088. 
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Vinterraps 

  

Kerb 400 SC til vinterraps:  

Det er nu slut med udbringning af Kerb til vinterraps. 

  

Udbringning af gylle til raps = NØDLØSNING:   

Men hvor det er nødvendigt i forhold til kapacitet, er raps den afgrøde der udnytter gyllen bedst 
på nuværende tidspunkt, dernæst græs!  

 

Pas på overfladeafstrømning til søer, vandløb, veje osv.  

Husk også at der ikke må køres på frossen jord, da gylle indeholder en stor andel ammonium, 
som nemt kan fordampe, hvis den ikke kan trænge ned i jorden.  

  

 

  

 

 

 

  

Udbringning af handelsgødning er endnu IKKE aktuelt:  

Der er endnu ikke vækst i afgrøderne, men til gengæld er de mange steder grønne. Det betyder 
at behovet for gødning endnu ikke er presserende. 
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Nyt middel godkendt:  

 

Midlet Mavrik Vita er godkendt.  

Det er en ny formulering af Mavrik 2F.  

Begge midler indeholder samme aktivstof, er godkendt til de samme 
afgrøder. Den nye formulering har samme effekt, som den gamle.  

Den nye formulering er dog mere blandbar med eksempelvis Solubor 
og andre mikronæringsstoffer. 

 

 

 

  

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: 

Hanne Schønning på tlf. 7214 7010 eller Poul Møller på tlf. 7214 7088.  

  

 

 

 

 

 

  

_________________  Find din planteværnsplan her     ________________ 
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Læs mere i Planteværns 
brochuren her  

Plantebeskyttelse 2016 

 

 

 

Planteværn  

efterår 2016: 

Planteværn - 
efterår_2016.pdf 

   

 
 
 

Hornsyld Købmandsgaard A/S 

Nørregade 28  

8783 Hornsyld  

Tlf: 75 68 73 00  

Mail: post@hk-hornsyld.dk 

Cvr: 45 52 08 11  

Opdater din profil
Afmeld nyhedsbrev

  

 

 


