
  

    

             Fredag d. 14. december 2018              
 

             

Plantebeskyttelse 
Hvis du allerede nu er interesseret i, at få fyldt lidt op på kemilageret inden status 31.12, er vi klar med 
konkurrencedygtige nettopriser på de midler, du skal bruge. Hvis du overvejer, at købe 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 god tid inden salgsstoppet kommer.  

Gødning 
Sættenissen havde desværre været på spil i sidste uge, da vi skrev priserne på gødning. Det er 27/4 vi 
sælger til 195 kr. leveret Jylland/Fyn i hele træk. Vi anbefaler fortsat, at I får dækket de mængder af, 

der skal bruges til foråret, så I ikke havner i en situation, hvor der er udsolgt af de typer I skal bruge  

Vi tilbyder ud over NS 27/4 til 195 kr. også vores NPK 21-3-8 med 6S og 1 Mg til 245 kr. pr. 100 kg. 
Begge priser er baseret på hele træk, Jylland/Fyn og med aflæsning af kunden.  

Husk at du kan se hele vores gødningsortiment på www.atr-landhandel.dk 

Sædekorn 
Vi har også vores sortiment på sædekorn klar på hjemmesiden. Pt. ser det ikke ud til, at der bliver nogen 
gevinst ved maltbyg i 2019 og vi oplever derfor flere landmænd, som i stedet vælger en af de højtydende 

foderbyg sorter. Disse sorter leverer typisk 2-4 tdr. mere pr. ha og med en pris på over 120 kr. for byg 
afhentet Jylland/Fyn oktober '19, bliver det hurtigt til 500 kr. ekstra på udbyttedelen. Der 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 og priserne klar til sæson 19, så kontakt din konsulent 
hos ATR og få en snak om sortsvalget til den kommende sæson. Vi er allerede nu begyndt at melde udsolgt 
på nogle af topsorterne, så det er vigtigt, at I kommer ud af busken og får bestilt topsorterne nu.  

Opkøb af afgrøder 
Vi er fortsat meget aktive opkøbere af foderkorn og rapsfrø. Vi oplever pt. en stagnation i de fysiske 
hvedepriser i DK, på trods af at børspriserne stiger pt. Byggen er igen tilbage i 157 kr. leveret Aarhus og 

vores vurdering er fortsat, at dette bør udnyttes til et salg. Lige nu kan grise slet ikke honorerer de 
kornpriser vi har i DK og dette er med til at styrke os i troen på, at det fysiske marked nok ikke har mere 
momentum i sig. 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 www.atr-landhandel.dk 

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 

Bemærk ordrekontorets åbningstider i forbindelse med jul og nytår: 

Lørdag d. 22/12 LUKKET 

Søndag d. 23/12 LUKKET 
Mandag d. 24/12 LUKKET 
Tirsdag d. 25/12 LUKKET 
Onsdag d. 26/12 LUKKET 
Torsdag d. 27/12 kl. 8-16 
Fredag d. 28/12 kl. 8-15:30 

             

http://www.atr-landhandel.dk/
http://www.atr-landhandel.dk/


Lørdag d. 29/12 LUKKET 
Søndag d. 30/12 LUKKET 
Mandag d. 31/12 LUKKET 
Tirsdag d. 1/1 LUKKET 

 

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