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ll Danish Marine Protein

Der tages første spadestik til den nye søstjernemelfabrik i erhvervsområde Greenlab i Skive mandag,
den 16. april 2018. I den mellemliggende periode
udnyttes tiden til at producere 800-900 tons
søstjernemel på TripleNine Fish Protein’s forsøgsanlæg i Esbjerg.
EU Kommissionen og Landbrugsstyrelsen besøgte
mandag den 19. marts VA på TripleNine Fish Protein’s forsøgsanlæg i Esbjerg. Med bæredygtig
produktion af protein på den europæiske dagsorden
var EU Kommissionen meget interesseret i at høre
mere om søstjerneprojektet samt den gode historie
om, at landbruget med søstjernefangst og produktion af søstjernemel rydder op efter sig selv.

ll Flydende ammoniak

Vi samarbejder med følgende:

Foderkorn: Forårets etableringsfase i store dele af
Europa er lettere forsinket, hvilket har medført et lille
løft i priserne. Afgrødetilstanden i USA er ligeledes
under pres pga. manglende nedbør. Handelssanktioner mellem USA og Kina er nu indtruffet med told til
følge på flere segmenter.
Maltbyg: Gl. høst uden omsætning og meget lille
købsinteresse. Meget lille præmie pt. i forhold til foderbyg, -vel nok den laveste set gennem hele sæsonen. På ny høst har vi set et lille hop opad som følge
af de forsinkede etableringsvilkår i Europa.
Soyaprotein: Politisk uro og sanktioner præger handelsbilledet med usikkerhed til følge. Handelsmønstrene synes på vej til at blive ændret. USDA rapporten
op til Påske overraskede markedet med lavere arealer
end forventet. Lagerbeholdningen var dog lidt større,
men det var der ikke megen fokus på. Indtræffer der
vejrmæssige udfordringer henover forsommeren, -så
vil markedet hurtigt reagere og løfte sig yderligere.
Rapsprotein: Oliemøllerne er fortsat under pres pga.
ringe crush, hvilket har været hverdag i længere tid.
Udbuddet af rapskager og rapsskrå er ved at være
meget begrænset på gammel høst.

Henrik Jensen - Sunds - tlf. 4091 0289
Mikkelsens Maskinstation I/S - Hover - tlf. 4033 7364
Skovvejens Maskinstation - Mønsted - tlf. 4042 2551
Staulund Maskinstation - Haderup - tlf. 2572 1300
PMJ Agro - Ikast/Herning tlf. 2040 2660
Poul Thomsen - Videbæk - tlf. 5126 9757
Kontakt dem hvis du skal have fl. ammoniak kørt ud.

ll Kalkudbringning

Vi samarbejder med følgende:
Frands Larsen - Stauning - tlf. 5190 6769
Kibæk Maskinstation - Kibæk - tlf. 9719 1222
Skovvejens Maskinstation - Mønsted - tlf. 4042 2551
Tipsmark Maskinstation - Hjerm - tlf. 4046 4588
Henrik Søndergaard - Løvlund - tlf. 4092 5559
Skamstrup Maskinstation - Varde - tlf 2340 3646
Entreprenør Kim Vind - Årre - tlf. 7516 9499
Lydum Maskinstation - Nr. Nebel - tlf. 7528 8222
Kontakt dem hvis du skal have kørt kalk ud.

ll Få dine forårsvarer finansieret hos VA

Køb gødning, såsæd, frø og planteværn. Med høstfinansiering hos VA får du mulighed for at udjævne
dit træk på kassekreditten.
Renten gælder i hele perioden - ingen finansieringstillæg efter 3 måneder.

Markedets laveste rente 3% p.a.
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gsfest i Næsbjerg
ll Økologisk årsmøde var en succes

Den 8. marts afholdte vi økologisk årsmøde i Vildbjerg. Der var 90 deltagere, som startede med info
om VA og økologien, samt markedsinfo.
Senere på formiddagen fik vi et stort indblik i, hvordan vi bliver bedre til at dyrke vårbyg, både med
dyrkningsvejledninger og såning på række.
Efter en super økologisk frokost, blev deltagerne opdelt i to grupper:
Gris: her var der fokus på nye normer til søer, fodring
af slagtegrise samt reduktion af miljøpåvirkning.
Kvæg: her blev der talt om optimal udnyttelse af
græsmarker.
Dagen sluttede med en rundvisning på afdelingen i
Vildbjerg, hvor medarbejderne fortalte om arbejdsgangen og VA-produkter.

Åbningsfest i N
ll Bunkeren i Ringkøbing

Arbejdet omkring bunkeren ved kontoret i
Ringkøbing skrider fremad. Vi regner med, at de nye
og forbedrede parkeringsforhold omkring bunkeren
vil være klar til brug omkring Pinse.

ll Så fik Næsbjerg en ny butik.

Den nye Energi & Hobby butik i
Næsbjerg inviterede til åbningsarrangement fredag-lørdag, d. 23.-24.
marts og fik en overvældende velkomst af byens borgere samt opland
med rigtigt mange besøgende og
handlende i butikken i løbet af de
to dage. Butikken er kommet godt
fra start og vi ser frem til en god
forårssæson for Energi & Hobby.
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