Juni 2018

ll Månedsbrevet fra Vestjyllands Andel

Månedsbrevet fra Vestjyllands Andel vil ikke længere være at finde via et link, sendt med ultimofakturaen.
Vi sender nu faglig info, særlige tilbud relateret til vores varesortiment, servicemeddelelser, høst informationer, invitationer til faglige arrangementer og andet som relaterer til samhandel med VA og E&H, til de af vore kunder, som har et
aktivt kundenummer hos Vestjyllands Andel og VA Energi og Hobby.
Vi håber, at du er glad for at modtage disse e-mails, skulle du mod forventning ikke længere ønske at modtage denne
info fra Vestjyllands Andel og VA Energi & Hobby, kan du fravælge på mailen.

ll Tjek siloerne

- er siloen halvt fyldt eller halvt tom?
Store temperaturudsving mellem dag og
nat bevirker, at der let dannes
kondens i siloen - med risiko for
”foderkager” på siloens vægge til følge.
Tjek derfor om sommervejret har sat sit
præg på indersiden af dine siloer.
Foder, der ikke er opbevaret optimalt, kan give dårlige
produktionsresultater.

ll Tilkørselsforhold

- er husnummeret tydeligt?
- er der plads til vore lastbiler?
Det vil være til stor hjælp for vore chauffører, at husnummeret ses tydeligt ved indkørslen.
Tilkørselforholdene skal være store nok, til at vore lastbiler kan komme rundt ved gården for aflæsning.
Vore biler har en højde på 4,0 m og en bredde på 2,55 m,
så sørg venligst for, at der er god plads til bilerne.

Tørringskontrakt

Ønsker du sikkerhed for dine behandlingsomkostninger, så tilbyder vi igen i år, at du kan lave en
tørringskontrakt med Vestjyllands Andel.

ll Lagerleje/afregning af korn

Pr. 30.06.2018 udløber de aftalte lagerlejeaftaler og der
vil blive debiteret 3,50 kr. pr. 100 kg på oplagte beholdninger af foderkorn for perioden 01.07.2018 - 31.08.2018.

Foderkorn kan leveres med op til 18% vand
og 2% urenheder mod en engangsomkostning
på kr. 6,00 pr. 100 kg.
Leveres partiet med højere værdier, anvendes
Vestjyllands Andels standard høstbetingelser.
Kontrakten skal tegnes før 1. juli 2018

Industriafgrøder (maltbyg, rapsfrø og Øko grynhavre) vil
blive afregnet pr. 30.06.2018.

ll Afregning af protein i høsten 2018

Vi vil igen belønne landmænd, der kan levere den gode
vare, så derfor vil følgende være gældende for foderbyg
og foderhvede for høsten 2018:

ll Statusoptælling i Vildbjerg

Afdelingen i Vildbjerg vil den 29.06.2018 været lukket fra
kl. 12.00 pga. statusoptælling.

Proteinindhold på:
11,1 % og derover giver et tillæg på 2,00 kr. pr. 100 kg.
10,6 - 11,0 % udløser et tillæg på 1,00 kr. pr. 100 kg.
10,0 - 10,5 % medfører ikke nogen regulering.
9,9 % og derunder udløser et fradrag på 1,00 kr. pr. 100 kg.
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Åbningstider indtil høst 2018

Følgende afdelinger er lukket fra juni og åbner igen til høst.
ASP: 			
Henvendelse til Hjerm tlf. 9746 4200
ASTRUP: 		
Henvendelse til Borris tlf. 9736 6444
HØJMARK: 		
Henvendelse til Ringkøbing tlf. 97321011
KØLKÆR: 		
Henvendelse til Borris tlf. 9736 6444
SDR.FELDING:
Henvendelse til Borris tlf. 9736 6444
SUNDS: 		
Har åbent onsdag til og med den 20. juni. Derefter lukket indtil høst.
			
Henvendelse til Borris tlf. 9736 6444
Følgende afdelinger har normalt åbent :
Borris - Ringkøbing - Vildbjerg - Nordenskov - Hee - Spjald - Hjerm - Løvlund - Næsbjerg - Grønhøj - Tvis
og VA Energi og Hobby.
Ferielukket		
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