
  

    

             Torsdag d. 22. november 2018              
 

             

Agromek 

ATR er selvfølgelig at finde på agromek i næste uge. Vi er igen at finde i Haj J på stand 7390. Vi har kaffe på kanden og 
er klar til en snak med dig, om de ting som der skal styr på nu her inden jul. Er du ny kunde hos os, vil vi meget gerne 
møde dig face to face og fortælle lidt om vores virksomhed og de muligheder, der er for samhandel hos os.  

Plantebeskyttelse 

Temperaturen er nu kommet så langt ned, at en evt. Kerb sprøjtning i rapsen nu vil kunne udføres. Skal du have sprøjtet 
nu her i november/december, er vi klar med en konkurrencedygtig pris på den mængde du skal bruge. Kerb er jo efter 
den har fået en generel godkendelse faldet med ca. 25% i pris, så den er absolut interessant at komme afsted med, hvis 
der skal "ryddes op" i rapsen.  

Skal du have købt noget Reglone eller Quad-Glob hjem inden salgstilladelsen udløber, er det en rigtig god ide at få det 
disponeret nu, så vi er sikre på levering i februar/marts måned.  

Gødning  
Gødningsmarkedet har for tiden kun en retning og det er med pil opad. Vores anbefaling er derfor fortsat at få afdækket 
både flydende og faste gødninger. De priser vi får ind, når der spørges til levering fra producenterne i januar/februar, 
ligger 5-7% højere end det nuværende prisniveau. 
 
Husk at hos ATR, skal du først betale gødningen efter levering. 

Sædekorn 
Vi har nu lagt vores sortiment op på hjemmesiden, så du kan se hvilke sorter vi kan tilbyde. De sidste uger har vi 
reserveret rigtig meget vårsæd op til vores kunder, fordi der vil bliver knaphed på de gode sorter. Så sørg for at få 
reserveret vårsæden op nu, hvis du vil have fat i topsorterne.  

Majsfrø! 
Vi forhandler topsorter fra KWS, LG og Maîsadour, som alle er dansk afprøvet, og som passer til alle jordtyper og 
lokaliteter. Vi har nu sortimentet til sæson 19 klar og derfor er det tid til, at kontakte din konsulent ved ATR og få en 
snak om sortsvalget til den kommende sæson.  

Opkøb af afgrøder 
Vi er fortsat meget aktive opkøbere af foderkorn og rapsfrø. Vi oplever pt. at hvedeprisen siver lidt pga. de store 
mængder majs, der bliver importeret til Danmark. Giv os et kald og lad os snakke om, hvad vi kan tilbyde med hensyn til 
prissætning og afhentningstermin på dine afgrøder.  

BEMÆRK at vores opkøbspriser på korn nu er tilgængelige på vores hjemmeside. 

Raps er de sidste 10 dage faldet 8 kr. på børsen og det slår direkte igennem på priserne her i Danmark. Vi frygter lidt, at 
vi kan stå over for en ny nedtur på rapsen, hvor vi ryger ned omkring priser der hedder 265-275 kr. inkl. olieregulering.  
Husk at olieregulere på prisen er en klar fordel et år som i år, hvor vi ser pæne olieindhold i rapsen.  

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 
 
Vores privatlivspolitik finder du her http://www.atr-landhandel.dk/privatlivspolitik/ 
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