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Marknad – mineralgödsel
Gödning på världsmarknaden handlas i US-dollar, en valuta som under hösten blivit
allt starkare mot både euron och den svenska kronan och det har bidragit till att inköpen både till Europa och inte minst Sverige har blivit dyrare. Priserna på kväve från
tillverkarna har under ett flertal tillfällen under hösten justerats upp och handeln väntar
på fler eftersom nya höjningar har gjorts i ett flertal EU-länder den senaste veckan.
Priset på Axan (NS27-4) är nu uppe i nivån 300-310 kr/dt om den ska köpas till januaripris. Men handeln har fortfarande vara kvar till gamla inköpspriser och förra veckan
var det möjligt att köpa Axan fritt terminal för 276 kr/dt. Billigaste N-gödningen på
svensk marknad är Urea som kostar under 300 kr/dt hos Lantmännen. Det ger ett
kvävepris på cirka 6,50 kr/kg N jämfört med cirka 11 kr/kg N för NS 27-4 när det är
taget hänsyn till svavelinnehållet. Urea lämpar sig bäst för myllning men kan fungera
även för övergödsling om den används vid rätt tillfälle.
Priserna på fosfor har under hösten sjunkit beroende på minskad efterfrågan från europeiska lantbrukare som av ekonomiska skäl har hållit igen på fosforgödslingen. Priserna
har ökat något under december och förväntas stiga ytterligare under våren.
En av världens största producenter av kalium har hastigt fått stänga en gruva i Ryssland. Den snabba förändringen av tillgången har fått priserna att stiga men det förväntas
inte bli långvarigt med tanke på all ny produktionskapacitet som är på väg att dra igång.
Svenska priser på PK 11-21, P20 och Kalisalt har hittills inte ändrats något nämnvärt
sen i höstas. Priset på fosfor är cirka 18 kr/kg och kali är 7 kr/kg.
Med den starka efterfrågan på gödsel som finns i Europa så rekommenderar vi er
som inte har köpt gödning att göra det nu. Priserna lär inte sjunka förrän till sommaren när det är dags att börja köpa gödsel till nästa års odling. Kolla pris hos flera
handlare innan ni köper, det kan spara många kronor eftersom priserna kan skilja ganska
mycket på exakt samma vara beroende på vad de har kvar av sina tidigare inköp.

Marknad – växtskydd
Vi vet inte var 2015 års växtskyddspriser hamnar för det är nu och några veckor framåt
som priserna brukar förhandlas. Det vi vet är att bara valutaförändringen kan höja
växtskyddspriserna med 8 %. Till detta kan det komma 1-3 % för att täcka kostnadsökningar. Summeras ovanstående kan priserna på växtskydd komma att öka med 1012 % i snitt. Prishöjningen på enskilda produkter kommer att variera mer, där har
konkurrensen inom segmentet stor betydelse. Att köpa hela eller delar av basprodukterna till 2014 års prisnivå kan var ett klokt sätt att ”valutasäkra” en del av
2015 års behov av växtskydd. Lägg tid på att begära in offerter från olika företag och
jämför pris, leverans och betalningsvillkor innan du bestämmer vem du ska köpa från.

Vårsådd – lönsamt att ta eget utsäde
Det finns pengar att tjäna på att ta eget utsäde. Det är dock inte lika lönsamt att ta
eget utsäde i år som fjol eftersom avsalupriset är högre och utsädepriserna lägre.
Som man sår får man skörda… så bara eget utsäde av bra kvalitét! Inköpt utsäde håller
oftast en hög kvalitet men det egna utsädet kan ge minst lika bra förutsättningar för en
god skörd. Analysera alltid det egna utsädet och beta om det finns ett behov. Det kostar 1,10 – 1,40 kr/kg att få utsäde rensat, säckat och betat. Om utsädet är friskt, utan
behov av betning, blir kostnaden ca hälften. Lägg till kostnaden för ev. transporter.
Tänk på att endast 85 till 95 % av partiet rensas till utsäde, resten blir fodersäd. Betala
alltid licensavgiften till sorträttsinnehavaren, se www.svuf.se.
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Litet betningsbehov i år enligt Jordbruksverkets utsädesanalyser
 Det finns endast lite fusariumsmitta och bipolaris i årets vårkornutsäde.
 Det finns betydligt mer smitta av kornets bladfläcksjuka i årets utsäde än ifjol.
Ca 25 % av de analyserade utsädespartierna har ett betningsbehov.
 I nästan hälften av de analyserade partierna finns sot i vårkorn men infektionsgraden är i de flesta fall mycket låg.
 Litet betningsbehov i vårvete och havre.
Kalkyl eget utsäde (kr/dt), för ett parti på 20 ton
vårkorn vårvete
Propino Diskett
Avsalupris jan 2015
160
185
Analys; grobarhet, sundhet, tkv
3
3
Växtförädlaravgift
42
42
Rensning och säckning
60
60
Betning
60
60
Pris eget utsäde, kr/dt
325
350
Utsädespris handel, kr/dt
370
400
Vinst med betningsbehov, kr/dt
45
50
Vinst utan betningsbehov, kr/dt
105
110
Vinst med betningsbehov, kr/ha
80
105
Vinst utan betningsbehov, kr/ha
190
230
* = endast kört genom den egna torkanläggningen.

grynhavre
SW Kerstin
140
3
35
60
60
298
370
70
130
145
265

åkerbönor
Fuego*
200
3
63
266
600
335
850

Företag som rensar, betar och säckar
Fast anläggning: elitutsade.se, gunnarshogsgard.se och Anders Reimer 0708-487 123
Mobil anläggning: buurholt.dk, catrinelundsgard.se och jaaab.com
Analysera sundhet, grobarhet och tusenkornvikt
Skicka ett representativt prov på ca 200 gram till någon av följande adresser för analys:
SJV Utsädesenhet
Box 83
268 22 Svalöv

Eurofins
Box 887
531 18 Lidköping

Frökontrollen Mellansverige
Box 22014
702 02 Örebro

Ett prov bör max representera 30 ton utsäde. Grundanalysen kostar ca 600 kr/prov.
Analys av stinksot, dvärgstinksot, flygsot och hårdsot kostar 265 kr/prov. För denna
analys krävs att ytterligare 100 g prov skickas till laboratoriet. Behöver provet rensas
kostar det 145 kr/prov och då behövs ca 1 kg utsäde. Det kan vara bra att få ett beslutsunderlag för ej rensade partier innan du väljer att rensa och ta eget utsäde av partiet.
Finns det misstanke om smitta av stinksot, dvärgstinksot, flygsot eller hårdsot ta inte
eget utsäde av partiet. Ta inte eget utsäde av samma parti under mer än två till tre år.
Risken för uppförökning av sotsvampar ökar efter några års uppförökning av utsädet.
Rekommenderade betningsprodukter i vårkorn och havre
Fusarium:
Alt. 1: Celest Extra Formula M Alt. 2: Cedomon
Bipolaris:
Celest Extra Formula M
Kornets bladfläcksjuka: Cedomon
Rekommenderade betningsprodukter i vårvete
Fusarium:
Cerall eller Celest Formula M (vid högt smittotryck)

