Vi er klar til årets høst !
Vi er hos Salling Grovvarer klar til at modtage dine afgrøder når årets høst går i gang - både i
Brodal og Breum - og vil bestræbe os på at yde den bedste service. Se vore høstbetingelser på
www.sallinggrovvarer.dk eller hent dem i din afdeling.

Fordele hos Salling Grovvarer







Åbningstider efter behov i høstperioden - RING HVIS DU ER I TVIVL!
Vi afregner til højeste dagspris.
Afregning NETTO KONTANT (kolleger i branchen afregner Lb.halvmd. + 12 dage).
Billig indvejning/analyse - foderkorn GRATIS - raps i år KUN kr. 100,00 pr. læs.
Rimelige tørringstakster mv. (uændrede siden 2011).
Først lagerleje fra den 30. september - få evt. engangslagerleje til 31/1 eller 30/6-21.

Kornafhentning
I lighed med tidligere år samarbejder vi med egnens vognmænd - ring direkte til din vognmand og
bestil en container.

Korn fra landmand til landmand
Er du interesseret i enten at levere eller modtage korn direkte kan vi tilbyde at afvikle denne
handel - din garanti for en sikker handel!

Raps
Vi er certificeret efter RED-cert standarden, hvilket betyder at alle rapsavlere skal udfylde en
selverklæring, som er/bliver tilsendt. Certificeringen skal sikre en ensartet behandling og er
dermed også garanti for den rigtige pris. Erklæringen kan hentes i Breum eller på vor hjemmeside.

Vintersæd
Vinterhvede:
Vinterbyg:
Vinterrug:
Vinterraps:

INFORMER: højt protein niveau, er meget sund. MOMENTUM: ny højtydende
sort - blandt markedets sundeste. Desuden fås SORTSBL. og CHEVIGNON.
COMBACK: ny 2-rd højtydende, god stråstyrke, resistens.
KWS MERIDIAN(6-rd): stabilt udbytte, tidlig moden. SY GAELILEOO hybrid.
VINETTO: Fornuftig sygdomsprofil. Vi har også HELLTOP.
ARTIMIS har lav modtagelighed for lysbladplet, højeste udbytte. EXPAT: ny
højtydende sort - velegnet til tidlig såning. Endvidere har vi
RGT GUZZI og DK EXPANSION.
Alle sorterne er de bedste der findes Danmark!!!
Vi ønsker alle en rigtig god høst !

