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I dag kan du ikke være sikker på at få samme pris som din nabo,
heller ikke hvis I sælger præcis samme mængde.
Henrik Bertelsen, formand for Familielandbruget Sydvest
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Galloway
skal afgræsse
3.200 hektar
på Læsø
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17 LANDMÆND
REJSER
VINDMØLLER
FOR 780 MIO. KR.
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DLG: Målet er ejerskab af
tysk energigigant
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Ny lov sænker mælkeproduktion fra 2014:

Taber
300.000
kroner
2.000 dyr
hvert år på Roskilde Dyrskue
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Totalleverandør til
ACID ONE

landbrugsbyggerier

– DEN EFFEKTIVE KOMBINATIONSSYRE

Når du oplever problemer med:
'nUOLJWLOY NVWRJGLDUUH
/DYIRGHUXGQ\WWHOVH
+¡MWVDOPRQHOODQLYHDX
.U YHULNNH+DFFSRJNDQGRVHUHV
YLDGULNNHYDQGHW
Kontakt din lokale DLG-forretning
eller ring på 3368 6000
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Uno-X Energi er
hurtigt fremme

• Gangplader
• Sandwich- og
bagmurselementer

• Kanalelementer
• Gylleanlæg
• Spalter

Vi lægger mer energi i dansk landbrug

Beton - naturligvis
Stevnsvej 17 • 7700 Thisted
Tlf. 97 92 25 22 • Fax 97 91 15 22 • salg@tct.dk
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s ,BER DU TR FOR OLIE ER VI HURTIGT FREMME
s %RFARNE OG LOKALKENDTE CHAUFFRER
s 0RCIS OG SIKKER LEVERING
Uno-X Energi A/S s Tlf. 7010 1234 s www.unox.dk
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MARKED/Korn & foder
Af konsulent
Jakob F. Kjærsgaard,
Gefion, www.kornbasen.dk

Robust pris
på soja
Efter en prissvækkelse i perioden februar-april har sojaskråen igen fundet de prispositive takter frem. Det
gælder både de korte og lange terminer på Chicago,
hvor der har været prisstigninger på 10 pct.. Der er flere
årsager til det.
For de korte terminer (gammel US-høst) støttes prisen af et meget højt amerikansk eksporttempo, som
har betydet at USDA samlede eksportforventninger for
hele markedsåret (slutter 31/8) stort set er opnået på
nuværende tidspunkt. Forklaringen finder vi dels i en
fortsat stort kinesisk indkøbsaktivitet, dels i brasilianske problemer med at få udskibet deres store sojahøst
i et tempo, som tilfredsstiller verdensmarkedets behov.
Vender vi blikket mod de lange terminer (ny US-høst)
er prisen også brudt op over vigtige modstandspriser
og her er den primære forklaring, at den amerikanske
soja-såning halter bagefter som følge af et ekstraordinært vådt og kold amerikanske forår. Det har i længere
tid sat sine spor på såningen af majs og vårhvede, men
betyder nu også udbyttekrævende forsinkelser af sojasåningen.
Vores anbefaling har længe været, at forbruget af sojaskrå er afdækket frem til november og ligeså halvdelen af forbruget frem til foråret. Den anbefaling fastholder vi på KornBasen.
Raps
Prisen på gammel høst er faldet, mens ny høst er kravet
op af prisstigen. Prisforskellen er nu nede på ca 20 kr.
mod 55 kr for en måned siden. Ny høst får støtte fra
udsigten til en faldende global produktion. I EU’s store
producentlande, Frankrig og England, har afgrøderne
mødt megen vejrlig modgang. I England lige siden såning, mens den franske raps nu har blomstret i en måned grund koldt og regnfuldt vejr.
Ligeså vigtigt er det, at verdens største rapsproducent,
Canada, fortsat kæmpe med at få sået vårrapsen og allerede nu har meddelt, at arealet bliver reduceret i forhold til sidste. Med en sojapris, der tillige er i hopla, er
der grund til at forvente, at den kommende rapshøst vil
nå højere prisniveauer end de nugældende, og derfor
anbefales ikke yderligere delsalg i øjeblikket.
Korn ny høst
Prisen på såvel future-markedet og det fysiske marked
har vist svaghedstegn i den seneste tid. Det har blandet
andet betydet, at den toneangivende november-kontrakt på Matif i sidste uge brød ud af måneders handlesinterval, som har haft bund i 206 euro. Et prisnegativt
signal, som dog i vores handelsstrategi ikke overskygger, at prisen fortsat holder sig over den stærke støtte
i 200 euro.
I skrivende stund ligger prisen på 204,75 euro.
I betragtning af den fortsatte vejrlige modgang for
majs, vår- og vinterhvede i USA synes prissvækkelsen
overgjort, men er en følge af vejrlig medgang for kornafgrøderne i EU og senest også i Ukraine, hvor regn endelig har sat en stopper for en langvarig tørkeperiode. Så
heldig har det sydlige Rusland ikke været. Udbytterne
i det store lands kornkammer trues nu for alvor af en
langvarig tørke og hedebølge.
Jeg anser det ikke for særlig sandsynligt, at markedet formår at sende priserne længere ned i denne omgang og vil anbefale, at man er tilbageholdende med
salg og i stedet benytter prisniveauet til afdækning af
en betydende del af næste års kornforbrug via køb af
november-kontrakter på Matif. De netop offentliggjorte
sådata fra USA støtter denne opfattelse. Både såning og
fremspiring af majs og vårhvede halter bagefter - og nu
loves der mere regn til de hårdest ramte områder.
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Planteavler forsikrer sig
mod regn for 32.000 kr.
En katastrofal høst får
landmand til at ’forsikre’
sig mod regn.
Af Einar Bo Thomsen
ebt@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 65
En økonomisk lussing, så det
sang. Sådan husker Martin
Lüdeke høsten af brødhvede
i 2010.
Regn ødelagde kvaliteten
af 80 hektar brødhvede. Desuden faldt udbyttet med 25
procent. Og da han på forhånd havde solgt hveden på
kontrakt, måtte han ud på
de frie marked og købe brødhvede med tilstrækkelig kvalitet.
Alt i alt løb hans tab op i
godt 4.700 kr. pr hektar eller i
alt 375.000 kr.
”Økonomisk set var det en
katastrofe. Det vil jeg ikke risikere igen,” siger Martin Lüdeke, der har 280 hektar under plov 30 km sydøst for
Hamburg.
Sidste år besluttede han
derfor at købe et vejrcertifikat, der giver udbetaling, hvis
en bestemt slags vejr forekommer. Certifikatet købte
han online af det schweiziske
firma Celsiuspro.
”Jeg er presset i høsten. Jeg
har kun har én mejetærsker og
har brug for 25 effektive høstdage i perioden 20. juli til 1.
september. I den periode har
jeg i gennemsnit 12 dage, hvor
det regner mere end to mm,
men ofte regner det mere,
og de år kniber det at nå hø-

”

Når man tænker
på den ro, det giver,
synes jeg ikke 32.000
kr. er dyrt.
Martin Lüdeke,
planteavler, Hamburg

En fejlslagen høst i 80 hektar brødhvede og et tab på 375.000 kr. fik planteavler Martin Lüdeke
til at købe vejrscertifikat for 32.000 kr. Foto: Colourbox
sten. For ud over de 25 effektive høstdage jeg har brug for,
skal er plads til, at det efter
regnvejr kan blive tørt nok til
at høste og til uforudsete ting
som reparationer og sygdom,”
siger Martin Lüdeke.

ville derfor næsten have betalt
prisen på certifikatet.
”Når man tænker på den ro,
det giver, at jeg kan glemme de
fleste bekymringer over vejret,
så synes jeg ikke det er dyrt,”
siger Martin Lüdeke.

15.000 kr. om dagen
I korte træk betød det certifikat, han købte sidste år, at han
ville få 15.000 kr. udbetalt for
hver dag det - ud over de første 14 regndage - regnede med
end to mm i perioden 20. juli
til 1. september.
Hvis det i perioden regnede
med mere end to mm pr. dag
ud over de første 14 dage, ville
han få 15.000 kr. udbetalt for
hver dag det regnede mere
end to mm. Prisen, på Martin
Lüdekes certifikat var 32.000
kr. bare to dage med to mm
regn ud over de første 14 dage

Tager ansvar for økonomien
At det så kun regnede med
over to mm i 11 dage i 2012,
ærgrer ham ikke.
”For mig er det en måde
at tage ansvar for bedriftens
samlede økonomi på. I den
sammenhæng er 32.000 kr.
ikke et stort og urimeligt beløb,” siger Martin Lüdeke, der
også i år køber vejrcertifikat
og med den samme dækning
som sidste år.
På grund af tørre forhold i
2012, har Celsiuspro i år sænket prisen på vejrcertifikatet.
Et certifikat som det Martin

Lüdeke betalte 32.000 kr. for i
2012, koster i år 25.000 kr., oplyser Celsiuspro.

Lüdekes vejrcertiﬁkat
■

■

■
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■

■

■

Periode: 20. juli-1.september 2012 (44 dage)
Vejrtype: Nedbør over 2
mm pr. dag
Udbetaling: For hver dag
ud over 14 dage med over
2 mm nedbør
Udbetaling: 15.000 kr. pr.
dag
Maksimum udbetaling:
375.000 kr.
Pris for certifikatet i 2012:
32.500 kr.
Pris for certifikatet i år:
25.000 kr.

Tyskland: Banker kræver
vejrcertifikat
Landmænd mødes med
krav om vejrcertifikat, når
de vil låne i banken.
Af Einar Bo Thomsen
ebt@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 65
Tyske landmænd, der dyrker store arealer med majs
til biogas, mødes i stigende
grad med krav fra banken
om, at de skal tegne vejrcertifikat.
Landmændene dyrker ofte
flere hundrede hektar med
majs, og hvis de samtidig har

eget biogasanlæg, ses det i
flere tilfælde, at banken kræver, at landmanden tegner et
vejrcertifikat, der giver udbetaling, hvis et forudbestemt antal majsvarmeenheder ikke nås.
”Mange landmænd har
majs på måske 500 hektar.
Det koster mange tusind kr.
at etablere og passe, og pengene kan mistes, hvis høsten
slår fejl ,” forklarer Martin
Lüdeke, der selv er planteavler sydøst for Hamburg.
Banken sikrer sig

Derudover har mange landmænd måske lånt et sted
mellem 15 eller 20 mio. kr. til
at bygge deres eget gårdbiogasanlæg.
”Er landmandes økonomi
god, siger banken ikke noget.
Men der er meget lånt kapital, ses det ofte, at banken
stiller krav om vejrcertifikat
for at give lån og kassekredit. På den måde sikres det,
at en kold sommer ikke slår
bunden ud af landmandens
økonomi. I nogle tilfælde ses
det også, at banken kvitterer med en lavere rente, fordi

certifikatet øger bankens sikkerhed,” siger Martin Lüdeke.

”

Er der meget lånt
kapital, ses det ofte, at
banken stiller krav om
vejrcertiﬁkat
Martin Lüdeke, planteavler
Hamburg

