
  

 

 

  

             Onsdag d. 6. februar 2019              
 

             

Kornmarkedet 
Skal kornprisen op inden fokus for alvor falder på høst 19 priserne? Vi har ikke svaret, men det er et faktum, at der lige 
nu er en prisforskel på 25 kr. mellem opkøbsprisen på foderbyg i dag og høst 19 prisen. Dette siger os, at det som 
kornsælger nok er en god ide, at få finpudset salgsstrategien for de varer, der ligger på lager, men også overveje, 
hvordan med høst 19, skal noget af det prissættes allerede nu? Anbefalingen fra vores side er, at få undersøgt 
muligheden for salg og så få solgt minimum 75% af høst 18, samt minimum 25% af høst 19.  
 

Hjemmeblandere 

SKAL DU BLANDE SELV? Lige nu kan vi levere en slutblanding til slagtesvin til kun 1,67 kr. pr FE, måske ville det 
være en bedre løsning for dig, at køre med sådan en løsning frem til en ny høst. Giv os et kald og lad os tage en 
snak om, hvad vi kan strikke sammen af løsning til din bedrift.  

Husdyrgødning 

Februar måned er jo typisk en måned, hvor der skal køres rigtig meget gylle ud og vi syntes, du bør overveje om 
der ikke skal tilsættes en nitrifikations inhibitor. Vi er forhandlere af Vizura fra BASF som sikrer en langsommere 
omdannelse af Ammonium til Nitrat i gyllen. Vi mener dette bør overvejes i år, dels er der efterhånden mange 

forsøg, som viser gode merudbytter ved at anvende det og derudover minimeres risikoen for at kvælstoffen 
forsvinder, inden vi får sået vårsæden og planterne er klar til at opsamle kvælstoffen i jorden. Mange 
maskinstationer har allerede anlægget til tilsætningen af Vizura monteret på deres gyllevogn, alternativt kan 
Vizura hældes direkte i gylletanken og røres op i gyllen. Vi tilbyder Vizura til en særdeles atraktiv pris. Giv os et 
kald, hvis du ønsker at høre mere om produktet og de fordele der kan være ved at anvende det på din bedrift.  

Kemi 
Vi var sidste år ude i rigtig mange kemirum for at lave et gratis kemitjek. 95% af kunderne havde et eller flere 
produkter på lager, som ikke måttes anvendes længere og som derfor ville udløse en bøde på minimum 10.000 
kr. Så derfor er det vores anbefaling igen i år, at du giver os et kald, så vi kan få aftalt, hvornår vi skal få tjekket 
dit lager og få styr på priserne på dit indkøb til den kommende sæson.  

Gødning 

Vores anbefaling er fortsat, at I sørger for, at få dækkes de mængder af I skal bruge her til foråret. Vi har et 
bredt dækkende sortiment af kvalitetsgødninger, som helt sikkert også kan dække dine behov. Som det ser ud 
nu, vil der være visse gødningstyper vi kan komme til at melde udsolgt på og så risikerer du, at priserne på disse 
varer stiger. F.eks. oplever vi lige nu, at både Kali 50 og Svovlsur gødning stiger i pris pga. nye højere priser på 

de varer vi skal ud og købe nu.  

Se hele vores gødningssortiment på http://atr-landhandel.dk/planteavl/goedning/fast/ 

Sædekorn 

Der bliver knaphed på de gode sorter, så sørg for at få bestilt vårsæden nu, hvis du vil have fat i topsorterne. 

Se vores såsædssortiment på http://atr-landhandel.dk/planteavl/saedekorn/varsaed/ 

Opkøb af afgrøder 

Vi er fortsat meget aktive opkøbere af foderkorn og rapsfrø, og du kan dagligt se vores aktuelle priser på 
http://atr-landhandel.dk/aktuelle-priser/ 

For nærmere oplysninger kontakt: 

Kim Væggemose tlf. 38 41 66 27 
Hans Frederik Ravnholt Thams tlf. 38 41 66 19 
Peder Lodahl tlf. 38 41 66 05 
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