2020 er rindet ud og 2021 har slået dørene op. 2020 vil blive husket for mange ting.
Det første tilbageblik falder på Corona. En sygdom som på en eller anden måde har påvirket os alle, en ny
sygdom vi aldrig før har set. Den rammer generelt den ældste del af befolkningen hårdest, nogle rammer
den desværre så hårdt, at det har været med dødelig udgang.
Den yngste del af befolkningen kommer mange gange nemmere om ved det, mange er helt symptomfri,
og det bevirker at de intetanende kan være raske smittebærere.
Det har været svært at håndtere for regeringerne rundt omkring i verden. Vi har set tiltag, som vi ikke i
vores vildeste fantasi troede, vi skulle opleve. Nu sætter vi vores lid til det store vaccinationsprogram,
som ruller over kloden. Det har fået store konsekvenser for produktionen verden over, fx er Malaysia lukket så meget ned, at de ikke kan få plukket alle frugter i deres palme plantager, hvilket medfører stigende
priser.
Et rygte siger endvidere, at der er mangel på mejetærskerførere i Australien pga. nedlukning, så det bliver en stor udfordring at få den forventede historisk store høst i hus. 2020-2021 forventes et hvede overskud i verden kun baseret på en stor høst i Australien. Det vil holde hånden under kornprisen, så vi vil alle
være berørt af det på en eller anden måde.
Siden finanskrisen i 2008 er der taget 17% af verdens containere ud af drift. Nu hvor det amerikanske
valg er overstået, og deres forhold til Kina bliver lidt mere normalt, er der igen begyndt at flyde varer den
vej. Det har øget efterspørgslen på fragt. Fragtraterne er steget fra 1.800 Us $ til 8.000 Us $ for en 40
fods container. Det vil også få indflydelse på de produkter, vi køber og sælger.
Salling Grovvarer er klar til produktion og levering af GMO fri foder til egnens mælkeproducenter. Vi er
blevet VLOG certificeret, så vi opfylder nu de rutiner og krav, som Arla forlanger. Vores egenkontrol bliver
hele tiden skærpet. I Breum vil vi fremover kun have GMO fri varer på lager. Alt er gjort rent efter forskrifterne, så der skulle ikke være noget at komme efter.
Landmænd, der bruger GM soja, vil i fremtiden få det leveret direkte.
I Salling Grovvarer har vi fået prisfastsat 96,66% af den gødning, vi har budgetteret med. Den mængde
har vi til konkurrencedygtige priser. Der vil blive leveret gødning i bigbags til kunder i det tempo, der
kommer både. Vores gødningsspredere er ved at blive klargjort, så vi klar til det nye gødningsår.
Når vi ser på de lokale forsøg med vårudsæd, har vi de to topsorter, der er her i området, Fairway med
forholdstal 107 og Stairway med forholdstal 104. Vi har naturligvis også mange andre spændende sorter i
vårudsæd. Til ny sæson vil vi igen satse på maltbyg. Vi kan tilbyde RGT Planet. I 2020 har vi solgt 3.000
tons maltbyg. Vi har både rammerne og ekspertisen til at håndtere de store mængder.

Fortsættes...

Se også vor hjemmeside: www.sallinggrovvarer.dk

Markedssituation:
Den amerikanske hvede er i hopla og viser markant stigning. Baggrunden for stigninger er uændret. Stor
efterspørgsel, russisk eksportafgift den 15/2, stigende australske hvedepriser, samt det faktum at lagrene
hos eksportnationer ikke er imponerende. Majsen er den drivende kraft i det opadgående moment på
kornmarkedet, og den støttes af en massiv efterspørgsel og middelmådig produktion. Majsen på Chicago
fortsatte nemlig også op, og i modsætning til hveden sætter majsen ny toppris hver gang den stiger.
På det fysiske danske marked har Matif stigningerne svært ved at slå igennem på prisdannelsen, hvilket i
høj grad skyldes at ”alle” har været på juleferie - både sælger og køber. Der er dog ingen tvivl om, at de
danske priser nu begynder at have et efterslæb.
Soja- og rapsmarkedet:
Sojaen synes igen at være ustoppelig, hvilket et blik på prisudviklingen sætter streger under. Markedet er
igen ved at være overkøbt og dermed moden til en korrektion. Der er dog ikke grund til at tro, at korrektionen bliver særlig dyb så længe størstedelen af Argentina og den sydlige del af Brasilien stadigvæk er
ramt af et stort nedbørsunderskud og hedebølge.
Rapsen på Matif lå længe til et opadgående brud på den hidtidige toppris på 415 euro. I dag stiger både
sojaolie, palmeolie og råolien - og fortsætter det mønster er der næppe nogen tvivl om, at rapsen ender
med at komme over 415 euro. Ny høst er med på slæb, men handles stadigvæk 15 kr. under gammel
høst.
Råolien er i øvrigt igen tilbage over 50 $ efter nogle dages svækkelse.
Salling Grovvarer ønsker alle et godt nytår og tak for samarbejdet i 2020.
Med venlig hilsen

Arne Munk
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