MÅNEDSNYT JANUAR
Endnu et år er svunden, og vi ser frem til et nyt år i
samarbejde med jer kunder.
Et turbulent år, hvor mange ting, som vi har taget
for givet som en normal vare på enhver hylde,
pludselig går hen og bliver en mangelvare.
Et turbulent råvaremarked som bliver styret af
spekulationer og en væsentlig højere pris på
brændstoffer og gas og dermed fragt og
produktionsomkostninger.
Afsætningsmuligheder for smågrise og svinekød
ser ud til at bedres i 2022 – og kan forhåbentlig
heller ikke blive dårligere end nu.
Kvægsektoren har endelig fået et tiltrængt løft
med højere priser på både mælk og kød.
Tilmed blev majs- og græshøsten også meget
fornuftig de allerfleste steder.
Høsten af andre afgrøder blev cirka 15% lavere
end et normalt vækstår, men dog med et højere
prisniveau, som kunne kompensere for det lavere
udbytte.
Vi ser positivt frem til 2022 og glæder os til at
betjene jer.

Nyansættelse
Vi byder også velkommen til ny mand på Møllen.
Morten Jessen, 47 år og bosiddende ved Hjallerup
med især ekspertise og erfaring indenfor
rådgivning og salg til svinesektoren, starter 3.
januar med base i Luneborg.
Morten Jessen har
30 års erfaring
indenfor branchen.

Markedsberetning afgrøder
Ubalance er fortsat det som præger
afgrødemarkedet.
Ubalance da svinenoteringen fortsat er alt for lav i
forhold til de afgrødepriser vi har pt. Vi ser allerede
nu, at den tyske svineproduktion er faldet med mere
end 10 % og at den danske vil gå samme vej, hvis ikke
snart svinenoteringen løfter sig. Meldinger om stærkt
stigende noteringer har vi hørt på i en rum tid. Men vi
mangler dog fortsat at se det effektueret. Det er klart,
at hvis vi ser samme fald i svineproduktionen i
Danmark, så vil afgrødemarkedet, specielt i det jyske,
ændre sig markant. Og vi må forvente prisfald. Med
til at holde ubalancerne i gang er de høje fragtrater,
som vi ser holder sig høje langt ind i 2022. De høje
fragtrater gør, at vi ikke på samme måde, får flyttet
varer fra kornoverskudsområder til
kornunderskudsområder. Konklusion: Hvis
svineproduktionen, her efter nytår, falder som vi har
set i Tyskland, forventer vi kornpriserne også vil sætte
sig.

Mark
En fortsat fast pris på energi og nedlukninger af
gødningsfabrikker, bekræfter stadig vores tidligere
anbefalinger om at få sig dækket med gødning til i
hvert fald første tildeling.
Til raps og opstart af andre kornafgrøder, for at
dække svovlbehov, har vi stadig 2 kvaliteter af
Svovlsur Ammoniak/NS 21-24, som vi kan tilbyde.
NP-gødninger bør reserveres:
NP 20-7-0 16s til majs / startgødning.
DAP 18-20-0 startgødning / kartoffelgødning.
Desuden vil vi gerne anbefale NPK 13-8-16 6s.
Gødningen som giver alle nødvendige næringsstoffer
til opstart af afgrøder, efterfulgt af NS-gødning eller
gylle. Den giver mange næringsstoffer til prisen.

Vårsæd 2022
Oprensning og opsækning af sædekorn er i fuld sving
på Møllen.
Vi vil meget gerne, at i gør plads til de bestilte varer,
som vil blive leveret løbende de næste måneder.
Der er i Europa en stor efterspørgsel på sædekorn til
dette forår, så lige nu er udvalget størst!
De første sorter er så småt ved at være udsolgt, og
vi mærker især en større efterspørgsel på
hestebønner og ærter.
Mollerup er meget interesseret i dansk avlet protein,
og i at gøre det attraktivt at afsætte til os.
Ring til os for nærmere oplysninger.
Se hele vårsæds-programmet ved at trykke HER
Husk at bestille lønblandet vårsæd og gødning i god
tid!
Som udgangspunkt er det Stairway eller RGT Planet
blandet med YARA NPK 21-3-10 mg-b-s eller Yara NS
24-6.
I hver bigbag er der 300 kg sædekorn og 200 kg
gødning.
Let optagelige næringsstoffer sikrer god etablering
og fremspiring – bliv en del af succesen.

Markfrø
Oprensning og opsækning er også i fuld sving af
diverse frøblandinger hos DLF og Nordic Seed.
Vi skal gøre opmærksom på, at hvis der ønskes
specialblandinger efter LandboNords opskrift:
”Klima”, ”Rød”, ”Hvid”
Skal de være bestilt inden 15. januar.
Se DLF program HER
Se AgrowGrass HER

Kvæg
Novodual – Novodip fra
Pattespray/dyp klar til brug
indeholder kosmetiske midler
og klorhexidin, som er kendt for
effektivitet og tilpasset til vanskelige
besætninger.
De giver efter brug en tydelig
farvemarkering.
Produkterne er klar til brug.
Påsprayes/dyppes koncentreret på patterne efter
malkning.
Produkterne kan bruges året rundt, men indeholder
specielt plejende egenskaber til når vejret er dårligt
og udfordrer yverets naturlige balance.
Dokumenteret effekt på:
Staphylococcus aureus, Enterococcus, E-coli,
Streptococcus uberis
– Indeholder mælkesyre og klorhexidin
– Plejende helende og blødgørende
– God desinfektionsevne
– Farvemarkering på patterne
– Tilsat agermynte (mynteduft mod insekter)
Rådgivning. Kontakt
Kaj Boiesen 2041 3215
Jens Erik Rasmussen 2277 6466

Grise
Vi er flere gange blevet bekræftet i
vores råd om brug af Stalosan F til
smågrisehulen mod brok.
Dette er også blevet
undersøgt ved større
forsøg hos
Thorupgaard, Farsø
Se forsøget HER

Bemærk ny dato for NutriFair bliver 17. og 18. maj

