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Vigtig Information

Aktuelt lige nu

Husk 1. juli 2020 træder endelig
lov om køb og anvendelse af
professionelle
planteværnsprodukter i kraft! Dvs.
der ved hvert køb skal tjekkes, at
der foreligger gyldigt
sprøjtecertifikat/bevis! Det skal
tilknyttes jeres CVR-nr. på
Miljøstyrelsens hjemmeside:

Ny i Salling Grovvarer
Vi har ansat Bibi Larsen som
salgskonsulent hos Salling
Grovvarer med fokus på salg
og rådgivning af pakkevarer,
energi, råvarer
samt markedsføring.

WWW.MST.DK/MAB-BRUGER

Bibi er uddannet sælger, og
har gennem de sidste 10 år
været i grovvarebranchen.
Bibi har stor viden inden for
blandt andet hygiejne
produkter/rengøring i
stalden, til flere dyregrupper.
Kom ind og hils på, og få en
faglig snak med hende
omkring din bedrift.

Sommertilbud
Spar mange penge på
din varme regning.
Lige nu har vi ekstra gode
priser på træpiller i 6 og 8
mm.
Ring til Bibi eller Bjarne på tlf.
97 57 60 88

Landbrugsfolie
Salling Grovvarer har plastfolie af højeste kvalitet til
priser fra kr. 1,74 / m2. Ring og hør om hvilke mål, vi
kan levere.

Vintersæd
Vintersædsbrochuren er i trykken, og I kan allerede
nu glæde jer til blandt andet at kunne få
hvedesorterne Momentum og vores Sortsblanding,
som består af Informer, Chevignon og Ohio,
egenskaber for disse er, at de ligger blandt
markedets sundeste sorter med højt udbytte og god
stråstyrke.
Disse sorter kan leveres til tidlig såning.
Blandt vinterbyg sorterne kan vi tilbyde Comback,
som er kendt for et højt stabilt udbytte, højeste
hektolitervægt på markedet samt en god
kernekvalitet
På rugsorterne har vi i år 2 sorter som begge har høj
vinterfasthed - her kan nævnes Helltop, som har
stabilt højt udbytte, god foderværdi og en stråstyrke
i særklasse.

Direktørhjørnet
God høst ønskes I af Salling Grovvarer
Salling Grovvarer er klar til at modtage jeres høst til de bedste priser, ring på tlf. 97 57 60 88 for
at høre om vores betingelser.

Gødningsmarkedet
Fokus på gødningspriserne har på tværs af Europa i den seneste tid drejet sig om sæson
2020/2021, men på trods af det møder vi generelt lidt modvilje fra producenterne til at indgå
langsigtede aftaler på større mængder. Usikkerheden om hvordan gødningsmarkedet vil udvikle
sig i den kommende tid er stor.
Yara har indikeret en væsentlig højere markedspris, specielt på N gødning, i forhold til hvad vi
har set fra andre producenter i Europa. Yara forsøger pt at få deres konkurrenter til at løfte
prisniveauet.
Det er endnu svært at se hvor meget Corona virus får indflydelse på gødningsprisens udvikling.
F.eks. vil DAP og AS priserne komme under pres, hvis Brasilien, som er en af verdens største
importører af gødning, ikke får smitten under kontrol, og derfor ikke kan finansiere importen af
gødning i samme målestok som vanligt.
Salling Grovvarer er i gang med at disponere vores forventede mængder til sæson 2020/2021.
Vi forventer lavere priser i forhold til sidste år.
Jeg presser på for at få købt så meget som muligt i første runde.
Vi sidder nu klar med aktuelle priser.

Kornmarkedet:
Vi får en sæson med en forventning om at
produktionen overstiger forbruget.
(Høst kornafgrøder 2020/21 Produktion, 2250
millioner tons - Forbrug, 2207 millioner tons)
Historisk set giver det pressede priser.
Der ses heller ingen indikator for at
energiforbruget i den nærmeste tid, kommer op på
tidligere års forbrug. 17 % af landbrugsarealet i
verden vil om få år, blive brugt til fremstilling af Bio
Ethanol, og når energiforbruget falder så drastisk,
vil det straks give ubalance i kornpriserne.

Klargøring af maskiner
Til rengøring af dine maskiner kan vi
tilbyde TC-Clean som er en special
udviklet sæbe til maskiver som effektivt
fjerner olie og trafikfilm.
Efterbehandling med
Rinse skyllevoks
Klargøring af maskiner til
høst, skal gøres med kvalitets
smøreolier fra Fuchs Ring og hør mere
om det komplette program.

