Torsdag d. 29.06.2017

Kornmarkedet
Grundet en lang periode med tørke i store dele af Frankrig, har man her valgt at nedjustere
forventningerne til årets høst.
I USA skuffer udbytterne også i den igangværende høst. Især for vårhveden, som mange steder er
tørkeramt, er man skeptisk overfor de forventede udbytter. Når man holder de udmeldinger op mod det
faktum, at man i USA har det laveste hvedeareal i 100 år, må man sige, at det er positivt for den
fremtidige prissætning af kornet, og vi venter med spænding på, hvad den kommende uge kan byde på.
Ud over i Frankrig melders der også om tørke i Rusland, Ukraine, syd- og midt Europa samt Australien. Det
er dog endnu uvist, hvor meget disse udmeldinger kan komme til at påvirke prisen på nuværende
tidspunkt.

Gødningsmarkedet
Som beskrevet i sidste uge, mener vi nu at have set bunden af gødningsmarkedet. Priserne på især Urea er
ikke længere i frit fald, tværtimod tyder meget på, at prisen nu skal til at stige igen.
Prisen er på nuværende tidspunkt meget tæt på sidste års rekordlave niveau, og vores anbefaling er, at
man skal få købt gødning til den kommende sæson, inden vi ser yderligere prisstigninger.

Plantebeskyttelse
Glyphosat
Der er mange faktorer, der gør sig gældende, når man skal have en optimal virkning af Glyphosat. Vi har
følgende anbefalinger, når der skal sprøjtes med Glyphosat:
Glyphosat optages via diffusion, dvs. fra høj koncentration til lav koncentration. Så jo højere
koncentrationen er i de enkelte dråber, jo bedre optag får man. Vores anbefaling er derfor, at man
anvender 100 liter vand/ha.
Vi anbefaler ikke, at man anvender sprede/klæbemiddel, når der anvendes Glyphosat. Så længe dråben er
fugtig på bladet optages der Glyphosat i planterne. Når dråben er tørret ud stopper optagelsen.
Når man anvender sprede/klæbemiddel, får man en fladere dråbe, som fordamper hurtigere end en høj
dråbe, derfor opnår man en mindre optagelse af aktivstoffet i planterne. Så jo længere man kan have
dråben siddende på bladet, jo bedre optagelse får man.
For at få den helt optimale virkning af Glyphosat anbefaler vi ligeledes, at man tilfører 1-2 liter

Ammoniumsulfat/ha. Ammoniumsulfat er med til at åbne de gange i bladene, som Glyphosaten optages og
transporteres igennem.
Vi er klar med nogle gode priser på Glyphosat og Ammoniumsulfat til nedvisning af korn og raps.
Hestebønner
Der meldes nu om begyndende angreb af chokoladebladplet i flere hestebønnemarker.
Der kan med fordel anvendes 0,4-0,6 l Orius og en opfølgende behandling 14 dage senere med 0,5
Amistar.
Ved angreb har der været god økonomi i svampebekæmpelse i hestebønner.

Vintersæd
Vi er klar med et stort og spændende vintersæds-sortiment til sæsonen 2017/2018.
Inden for rapsudsæd kan vi tilbyde en bred vifte af både linje og hybrid sorter samt kålbrok-resistente
sorter.
Størstedelen af vores rapssorter er Cruiser bejdset, så kimbladene er beskyttet mod rapsjordlopper.
Vores kornsortiment er en bred pallette af spændende sorter med forskellige egenskaber, til forskellige
behov.
Ring og lad os få en snak om, hvad vi kan tilbyde af løsninger.

Efterafgrøder
Hos ATR har vi en efterafgrødeblanding 90% Olieræddike og 10% Honningurt. Denne blanding opfylder de
krav, der er omkring antal arter pr. m2.
Blandingen kan såes enter før høst eller i stub, jo tidligere såning jo bedre efterårsudvikling
For nærmere oplysninger kontakt:
Rasmus Andersen tlf. 38 41 66 19 eller 24 61 72 17
Brian Toksvig Mortensen tlf. 38 41 66 09 eller 20 91 78 79
Vi er nu begyndt at sende faktura ud pr. mail.
Kontakt vores ordrekontor på 38 41 66 00 for tilmelding.
Vær opmærksom på, at vi fremadrettet vil opkræve et udsendelsesgebyr på kr. 50,- pr brev.
ATR Kundeportalen - Dit personlige ATR dokumentarkiv.
Få direkte adgang til dine fakturaer og data. Læs mere her: ATR Kundeportal
NB: Vidste du? At du kan få endnu bedre overblik, hvis du tilmeldes elektronisk dataoverførsel?
Kontakt dit regnskabskontor for at høre mere om ATRs muligheder.

