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VA har præsteret et flot halvårsregnskab
Faktisk 17/18

Budget 17/18

Sidste år

Netto oms.

969 mio

963 mio

953 mio

Bruttoavance

138 mio

133 mio

144 mio

Driftsresultat

36 mio

30 mio

44 mio

Årets resultat

49 mio

46 mio

61 mio

Vi er meget tilfredse med vore 6 måneders tal, de
ligger pænt over budgettet.

Hvad vil gøre Vestjyllands Andel til et
bedre sted... ?

Soya: Den manglende nedbør i Argentina har presset
markedet opad. Der forventes ”mistet” i omegnen af
50 mio. tons. På den korte bane ser vejrprognoserne
bedre ud, så for nuværende siver markedet lidt igen.
Markedet for soyamel er udsolgt de næste 3-4 måneder, hvilket holder priserne oppe.
I Brasilien er man udfordret af dét, der mangles i Argentina, NEDBØR! Høsten driller og line-up af ventende skibe på ny soyahøst forsinkes betragteligt. Markedet vurderer at høsten i Brasilien kan kompensere for
det som mistes i Argentina.

I starten af januar spurgte vi ”Hvad vil gøre Vestjyllands Andel til et bedre sted at handle for netop dig”.

Generelt er der god forsyning, og der er ikke på nogen måde udsigt til at soya skal blive en mangelvare.

Denne henvendelse har givet rigtig mange positive
tilbagemeldinger, men også væsentlige kritikpunkter, som vi tager ad notam og forsøger at forbedre os
på.

Rapskompleks: Mens prisen på rapsfrø fortsatte
nedturen i januar måned, så er priserne på rapsprotein gået modsat, især i de seneste måneder hvor markedet har oplevet ekstra god efterspørgsel, hjulpet af
et skuffende udbud af solsikkeskrå fra Østeuropa, og
naturligvis som følge af et højere prisniveau for sojaskrå.

”Der har også været et godt konstruktivt modspil
på ”Andelstanken” som forretningside”” siger Steen
Bitsch. Disse bliver taget med i bestyrelsen til fortsat
drøftelse. Det er en kendsgerning, at landbruget er et
erhverv under konstant forandring. Dette faktum skal
vi som grovvareleverandør tilsvarende forandre os i
forhold til, således at vi samlet kan bevare konkurrencekraften, men også udvikle nye differentieringsstrategier”.
”Som sidegevinst har vi noteret en betydelig tilgang
af nye medlemmer, hvilket vi selv sagt er stolte af” udtaler Steen Bitsch.
På vegne af hele Vestjyllands Andel ønsker vi nye
medlemmer velkommen.

Korn- og råvare information

Prisen på rapsolie har fået nogen alvorlige øretæver,
og alene i januar er prisen faldet ca. 9%. Dette skyldes primært presset fra nu afgiftsfri import af biodiesel fra Argentina, som begynder at ankomme til EU i
større mængder. Friske tal fra Strategie-Grains vurderer kommende rapsfrø høst i EU til at blive 3% højere
(22,8 mio mt) end for høst 2017. Det er især UK, Frankrig, Rumænien og Bulgarien som har øget arealerne.

NutriFair

Tak for den store opbakning på NutriFair 2018.
Vi havde et par rigtige gode dage med mange besøgende, gode snakke og god kaffe! vi håber, at vi ses
igen til næste år.

Foderkorn: Fortsat stille handel. Matif har haft et løft
et par dage, men er nu tilbage til udgangspunktet
efter meldinger fra USA omkring vinterhvede konditionerne. Umiddelbart spekulativ interesse er vores
vurdering.
Maltbyg: Der er ikke megen aktivitet på handelssiden. Det er ligeledes ”tyndt” på høst 18, og salgsinteressen i landbruget er meget beskeden.
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ll Vestjyllands Andels gode tilbud
Kick Off - kom godt fra start

Kontakt din produktkonsulent nu og hør om flere fordele ved Kick Off
Kick Off er Vestjyllands Andels nye foderkoncept. Kick Off sætter lakationen igang hos højtydende køer og
producerer mere mælk fra dag. 1.
Blandingen indeholder, Ronozyme Rumistar, som er et enzym, der nedbryder stivelse i tarmen. Enzymet arbejder aktivt i tarmen, og man får derved en bedre omsætning og udnyttelse af stivelse. Derudover er der tilsat
Metasmart som virker i leveren som en kickstarter.
Med Kick Off er du klar til kamp, når dommeren fløjter i gang.
Kontakt kvæggruppen på tlf. 9732 1011 for nærmere information

Gødningssprederplacering 2018

Ud over de gødningsspredere som vi har stående på
vores afdelinger, har vi også placeret enkelte gødningsspredere, hvor der er langt til nærmeste afdeling
I år er sprederne placeret på følgende adresser:

Udkørsel af såsæd og gødning

Vi er i fuld gang med udkørsel af såsæd og gødning,
så du kan blive forårsklar - derfor beder vi om, at der
ER gjort klar til modtagelse, og at der bliver ryddet
for sne, hvis det er aktuelt. Der bliver sendt en SMS
før udkørsel.

Thyborønvej 59, 7620 Lemvig - bestilles i Hjerm, 9746 4200
Mejlbyvej 28, 6980 Tim - bestilles i Ringkøbing - 9732 1011
Agersnapvej 6, 6870 Ølgod - bestilles i Næsbjerg – 7526 7166
Præstegårdsvej 4, 7330 Brande - bestilles i Borris - 9736 6444

Foråret er på vej

Husk at bestille dine forårsvarer i god tid.

Ferielukket i uge 7

Spjald afdelingen er lukket.
Øvrige vinterlukkede afdelinger er fortsat lukket.
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