Nyhetsbrev 5, 2019
I måndags samlades många odlare från trakten tillsammans oss på Berte Qvarn och våra
gästföreläsare Carl-Magnus från Yara och Tomas från Oatly. Som vanligt var ni engagerade
och det blev en hel del bra diskussioner, som i sin tur drog ut på tiden

Här följer en sammanfattning av leverantörsträffen
Kvällen inleddes med Carl-Magnus Olsson
från Yara, som konstaterade att det tvärtemot förväntat har det i söder inte funnits
mycket restkväve kvar i marken efter svag
skörd 2018. Anledningen är att mars var
regnig med utlakning av lättrörligt kvave
som följd. Därav har det varit stora kompletteringsbehov till kraftiga höstvetegrödor. Komplettering av kväve är lönsamt till
blomningen i form av både högre skörd,
men också för att säkerställa proteinhalten.
Överlag ser grödorna väldigt bra ut i fält och
detta gäller inte minst höstgrödorna vilket
även Carl-Magnus intygar.
Regn har nu kommit i hela landet och även
om det har var snustorrt tidigare i en del
områden, så har regnet varit tillräckligt för
att hålla igång tillväxten.
Carl-Magnus pratade också om uppgraderingen av N-mätare i fält där YaraIrix, som
används ihop med mobilen, kan vara varje
lantbrukares verktyg framöver – ihop med
nollrutan.

Vi pratade hållbarhet och där är det enklaste sättet för växtodlare att göra en insats
genom att använda BAT-gödsel och därmed
minska klimatavtrycket. BAT-gödsel innebär
att man använder en teknik som minskar
lustgasavgången vid kvävetillverkningen.
Yara var först med denna tekniken och har
på senare år sålt den till flera andra tillverkare i väst, men det är nog svårt att hitta
rysk eller kinesisk gödning som är tillverkad
med den tekniken. När du ska köpa gödsel,
vilket kanske är aktuellt inom kort, så fråga
din säljare efter BAT-gödsel. Kan handlaren
inte svara, be dem att ta reda på det, så blir
tillgängligheten lättare nästa gång. Ytterligare en miljöförbättrande åtgärd på gårdsnivå
är att se över energisidan och välja så bra
miljöprofil som det går.

Carl-Magnus berättade vidare att Yara driver
ett projekt att ta fram fossilfritt tillverkad
kvävegödsel, vilket känns väldigt spännande
- men ligger några år fram i tiden!
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Tomas Wennerholm, Oatly, berättade historien om hur företaget kom till och dess fantastiska utveckling med produktion inte bara i Sverige - utan även i USA, Nederländerna och
Singapore. Efterfrågan är stark och tillväxten stor där man ser en omsättning på 2 miljarder
SEK till 2020, fördubbling mot 2019.
Det finns ett stort hållbarhetsengagemang hos Oatly och en
klar sådan profilering på produkterna där havre är kärnan
med dess positiva egenskaper som livsmedel. Oatly producerar både konventionella och ekologiska produkter.
Johan Bäcklund beskrev hur bygget av vår nya havreqvarnsanläggningen kommer att ske. Produktionsstarten är planerad till januari-mars 2021, vilket innebär att vi kommer
att använda havre från 2020 i vårt nya projekt.
Inledningsvis kommer vi enbart att vända oss till odlare
med egen lagerhållning, eftersom vi de första åren rullar
igång lite försiktigt (är tanken i alla fall).

Vi arbetar nu fram ett speciellt odlingskoncept för havreproduktionen och
kan avslöja att en förutsättning är att havreprducenten använt BAT-gödsel.
Vid användning av NPK gäller lågt Cd-innehåll och krav (max 12 mg Cd/kg P).
Slamförbud och ej stråförkortning gäller också enligt Berte Qvarns ordinarie
villkor.
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Från Berte Qvarns sida pratade vi om hur det ser ut på marknaden med förväntad övergång
från importland till exportland, men också att vi är beroende av utvecklingen i världen där vi
ser kraftigt minskad kvantitet för majsproduktionen i USA. Samtidigt är en stor veteskörd på
gång på norra halvklotet i alla stora odlingsområden (Nordamerika, Europa inkl Ryssland/
Ukraina samt även andra länder längre österut).
Till hösten vill vi såklart att ni sår mycket höstvete, men håll igen på råg. Särskilt gäller detta
för skördeleverans, där vi har svårt rent logistiskt att ta emot större volymer – gäller både
ekologiskt och konventionellt. Förmalningen av vete är den dominerande biten på kvarnen.
Det kommer inte så många nya vetesorter, så vi förordar att ni odlar de sorter ni
känner er bekväma med och som ni har lärt er hur de fungerar. För konventionell odling är Julius, Praktik, Ellvis, Linus, Norin och Reform stora sorter hos oss,
men även en del Brons.

Nya sorten Hallfreda ska vi göra en första malning på i höst och därefter får ni
vår utvärdering. Informer har vi provat några mindre partier av och denna kommer vi inte att ta in i skörd utan endast som komplementsort på lagerleveranser
tills vidare. Båda har intressanta egenskaper, inte minst bra kväveeffektivitet och
avkastning, vilket gör att vi vill testa dessa ytterligare. På ekologiska odlingssidan är det samma sortrekommendationer som tidigare år.
På Berte Qvarn laddar vi för en stor skörd och hoppas både bra volymer och
fina kvaliteter. Prioritera kvalitet om det blir nödvändigt och följ våra rutiner för
smidig hantering i vår spannmålsmottagning. Vi använder spannmålsplattorna
för snabb lossning och där kan vi även styra sorteringen och får ett jämt flöde in
i anläggningen med egna transporter.

Hälsningar från Fredrik

et
och hela gäng

0346-71 52 42

fredrik@berteqvarn.se
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Ha en fortsatt bra sommar!
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Följ dessa punkter, som är ett krav från vår sida då vi är en livsmedelsindstri:
• Förprov innan leverans
• Leveransförsäkran till varje leverans
• KRAV-certifikat till varje leverans vid ekologisk vara				
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