
  

    

             Torsdag d. 10. januar 2019              
 

             

Kornmarkedet 
Januar er startet med meget små prisstigninger på byg og raps, og idag falder korn så tilbage igen. 
Generelt har vi et højt prisniveau på opkøb af byg og hvede og lige nu er byggen faktisk ca. 5 kr. højere 
end hveden hos os. Hveden kommer ikke til at stige med de udsigter der er pt., så anbefalingen fra vores 
side er, at få undersøgt muligheden for salg og så få solgt minumum 75% af høst 18 og minimum 25% af 
høst 19. Forskellen på høst 18 og høst 19 er lige nu ca. 20 kr. og disse priser kommer til at ramme 
hinanden på et tidspunkt.  

Hjemmeblandere 
Vi er her i løbet af efteråret begyndt at sælge både soja og majs til hjemmeblandere og nu er vi så også 
blevet sælgere af god dansk foderhvede. Vi ønsker at øge samhandlen med dette segment og stiller derfor 
dagligt en aktuel salgspris på hvede ab Aarhus. Men skal du blande selv pt.? 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 ny høst. Giv os et kald og lad os tage en snak om, hvad vi kan strikke sammen af 
løsning din bedrift.  

Gødning 
Der er virkelig kommet gang i salget af gødning her efter nytår. Vores anbefaling er fortsat, at I sørger for 
at få dækket de mængder af, I skal bruge 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.  

Lige nu kan vi tilbyde NPK 21-3-8 med 6S og 1 Mg til 245 kr. pr. 100 kg. prisen er baseret på hele 
træk, Jylland/Fyn og med aflæsning af kunden.  

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

Sædekorn 
Vi har priserne klar på vores sortiment og i disse dage fornemmer vi, at der bliver handlet rigtig meget 
vårsæd. Pt. ser det ikke ud til, at der bliver nogen gevinst ved maltbyg 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 bestilt vårsæden 
nu, hvis du vil have fat i topsorterne.  

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

Majsfrø 

Vi forhandler topsorter fra KWS, LG og Mas seeds, 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.  

Se vores sortiment med majssorter på http://atr-landhandel.dk/planteavl/saedekorn/majs/ 

Opkøb af afgrøder 
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Vi noterer dagligt vores opkøbspriser 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 

Besøg vores hjemmeside på www.atr-landhandel.dk  
Eller mød os på facebook, www.facebook.com/atrlandhandel 

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