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Høsten er nu ved at være overstået i de fleste lande, og resultaterne er ved at være kendte. Læs i nyhedsbrevet om høsten 2011 – god fornøjelse.
Erik Jantzen
Formand

Særlige informationer
Rumænien
Christian Haldrup, AgroAdvice, Rumænien skriver:
Høsten af raps, byg og hvede er i hus i Rumænien
Høsten af raps, byg og hvede er kommet godt i hus i Rumænien i år. Høstvejret
har været godt, dog afbrudt af nogle perioder med regn. Efterfølgende udbytter,
betragtninger og vurderinger er primært knyttet til det sydøstlige Rumænien, området syd for Karpaterne.
Raps
Udbytterne i raps varierer fra 1.200 til ca. 4.500 kg pr. ha. Generelt er der høstet
mellem 2.500 og 3.000 kg pr. ha. Det var tørt i efteråret 2010 og derfor vanskeligt at etablere raps. Mange rapsmarker udviklede sig ikke tilstrækkeligt og blev
derfor lagt om i foråret.
Der var arealer, der blev sået i august, men intet spirede, før det begyndte at regne i oktober - hverken raps, spildkorn eller ukrudt. Der var dog raps, som spirede
frem. Det var på arealer, hvor jorden var blevet holdt sort fra høst og indtil såning. Hvor jorden ikke var blevet holdt sort, havde ukrudt og spildkorn brugt alt
vandet i jorden, og der var ikke vand til rapsen.
Byg
Udbytterne i vinterbyg ligger mellem 2.800 til 8.300 kg pr. ha. Det generelle udbytteniveau ligger på 4.800 til 5.800 kg pr. ha. Der dyrkes næsten kun vinterbyg i
Rumænien. Byg skal sås i de første 14 dage af oktober, men på grund af regn blev
en del af vinterbyggen først sået i slutningen af oktober.
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Hvede
I hvede er der i 2011 opnået udbytter op til 8.300 kg pr. ha - det generelle niveau
er 5.000 – 6.500 kg pr. ha. Det skal bemærkes, at næsten alt hvede er af brødkvalitet. Størstedelen af hveden blev sået forholdsvis sent, det vil sige fra midten
af oktober til midten af november. Men hveden nåede, på grund af en mild november, at udvikle sig tilfredsstillende i efteråret. Størstedelen af arealet med
hvede dyrkes med rumænske sorter, men der dyrkes også sorter fra andre lande.
Dyrkningsbetingelser 2010/2011
Efteråret 2010 var først tørt, så det var vanskeligt at få rapsen til at spire. Efterfølgende kom der så meget nedbør, at det blev vanskeligt at få byg og hvede sået
rettidigt, men en mild november reddede situationen for byg og hvede. Der var
ikke de store vinterskader, men i det tidlige forår var der nogle tørre vinde kombineret med frost, som gjorde det af med svage rapsmarker. Vejrforholdene i forår
og sommer har været gode med passende nedbør og ikke for høje temperaturer.
Sorter
I Rumænien er der ingen sortsafprøvning, som vi kender den i Danmark. I raps
udbydes der for eksempel ca. 80 sorter fra 10 firmaer, i hvede udbydes der ca. 50
sorter. Alle firmaer påstår, at de har den eller de bedste sorter.
Vi, AgroAdvice, indsamler oplysninger om de opnåede udbytter i raps, byg, hvede,
solsikke og majs hos landmændene for derved at få et overblik over, hvilke udbytter der kan forventes i forskellige sorter. Denne viden formidler vi videre til landmændene, der gør brug af vores planteavlsrådgivning.
Planteværn
Forekomsten og angrebene af skadedyr er meget større i Rumænien i forhold til,
hvad vi er vant til i Danmark. Der er flere arter, som vi ikke kender i Danmark. For
at kunne optimere produktionen er der derfor behov for lokalt kendskab til blandt
andet forekomst og bekæmpelse af skadedyr.
Tilsvarende gælder for ukrudt og svampesygdomme, men her er forskellene mindre end for skadedyr.
Gødskning
De rumænske jorde er generelt fattige på fosfor, og reaktionstallet varierer fra 5
til 9. Indholdet af ler og silt overstiger mange steder 50 pct., og indholdet af humus varierer fra 1,5 til 10 pct. Der er derfor masser af udfordringer og forhold, der
skal tages stilling til ved jordbearbejdning og gødskning.

Letland
Hans Henrik Fredsted, AC Latvia skriver:
Letland er også hårdt ramt af vejret
På grund af det ustabile vejr har der været mange problemer med høsten i Letland. Ikke alene fugtigheden på grund af regn, men også på grund af meget lejesæd. Det giver både mere fugtighed og flere omkostninger til tørring. I mange
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marker har det fugtige vejr også forårsaget en kraftig genvækst af ukrudt, som
skaber problemer for høsten.
Der forudses, at høsten bliver 10 – 15% mindre. Landmænd, især naboer, forsøger at koordinere arbejdet og hjælpe hinanden, men først efter at de er blevet
færdige med deres egen høst. Man udlåner både landbrugsteknik og medarbejdere
i det omfang, det er muligt.
Efterårsetableringen halter stærkt efter grundet det våde vejr, og ikke meget vinterraps er blevet sået. Der skal dog ikke meget tørvejr til, for at der igen vil komme gang i tingene, og bliver september god, vil resten af høsten hurtigt komme i
hus, og meget vintersæd vil igen blive etableret.

Polen
Niels Hjorth skriver fra Polen:
Ang. høst i Polen 2011
I hvede havde vi forventet 6 tons, men høstede 5 tons til lidt bedre priser end forventet i
budgettet.
I raps havde vi forventet 3,2 tons, men høstede 1,3 tons til lidt bedre priser end forventet,
så her mangler en del i forhold til budgettet (dårligt såbed pga. regn, frost i vinter - 20
grader, og tørke i forsommeren).

Rusland
Rapport fra Statskonsulenten i Moskva:
Danskere står klar til at gå massivt ind i russisk svineproduktion, men langt fra
alle investorer har succes

I dag vurderes der til at være omkring 20 danske landbrugsprojekter i Rusland.
Men tallet kan blive langt højere i de kommende år.
Konsulent Poul Jacob Erikstrup fra den danske ambassade i Moskva vurderer overfor Jyllands-Posten, at danskere i øjeblikket har investeringsplaner for omkring
halvanden mia. kr. i den russiske svinesektor.
"Rusland var verdens bedste land at være producent i sidste år - og er det også i
2011 - fordi man får næsten dobbelt pris for en gris. Rusland har kvotesystemer,
der beskytter mod import gennem høje toldsatser," siger han til avisen.
Kan være svært

Trods høje afregningspriser advarer direktør i konsulentfirmaet Vitus Bering Management Aage V. Nielsen dog om, at det langt fra er let at starte op i Rusland.
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Af 20 eksisterende danske landbrugsprojekter i Rusland vurderer han kun de tre til
at være fornuftige risikomæssigt.
Eksporten til Rusland
Landbrug & Fødevarer vurderer på baggrund af de nyeste eksporttal, at den samlede eksport af landbrugsvarer og agroindustrielle produkter til Rusland i 2011 vil
ende på ca. 5 mia. kr. mod 3,5 mia. kr. i 2010.
For den vigtigste eksportvare, svinekød, forventer Landbrug & Fødevarer en stigning i 2011 på ca. 20% svarende til en stigning fra 1,3 mia. kr. til 1,6 mia. kr.
FAKTA
Den samlede danske vareeksport til Rusland var i 2010 på 8,4 mia. kr.
Heraf udgjorde landbrugsvarer 2 mia. kr. og agroindustrielle produkter 1,4 mia.
kr.

Ukraine
Indberetning fra Statskonsulenten i Moskva
20. juli 2011
Forventet vækst i ukrainsk kornhøst på 21%
Også den ukrainske kornhøst ventes at blive væsentligt større end sidste år. I
2010 høstede man i Ukraine 39,3 mio. tons korn.
Pr. 18. juli rapporteres 15,6 mio. tons høstet på et areal på 5,5 mio. ha.
Der er dog forskellige vurderinger af høstens størrelse.:
Den ukrainske kornsammenslutning forventer:
Samlet høst på 47,5 mio. tons, heraf
Hvede 20 mio. tons
Byg 9 mio. tons
Majs 17 mio. tons
Andre kornarter 1,5 mio. tons
Sammenslutningen forventer et eksportpotentiale på 22 mio. tons i 2011 mod 12
mio. tons fra høst 2010.
Det ukrainske landbrugsministerium forventer en høst på 45 mio. tons
En række uafhængige eksperter vurderer høsten til 43 – 45 mio. tons
USDA har sænket høstprognosen med 3,4 % i forhold til sidste måned og forudsiger en høst på 42,4 mio. tons.
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Farm Production Manager uddannelsen
Foreløbig er der kun tilmeldt 6 til FPM-uddannelsen. Tilmeldingsfristen løber til den
16. september 2011, men tilmelding kan stadig nås.
Da der skal 12 til at starte et hold, opfordres alle til at overveje, om uddannelsen
ikke er et tilbud, man bør benytte sig af.

Andre nyheder
L&F skal samarbejde med Rusland
Et nyt samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer og Rusland skal sikre danske
virksomheder adgang til det store marked øst på.
Initiativet blev taget under premierminister Putins besøg i Danmark i april 2011.
På et møde blev der udvekslet informationer om de russiske moderniseringsplaner
i landbrugssektoren, ligesom der fra dansk side blev orienteret om danske styrkepositioner inden for genetik, forædling og viden i landbrugs- og fødevarekæden.
Der er ingen tvivl om, at danske virksomheder har de produkter og den teknologi,
der er nødvendig for at udvikle og modernisere den russiske fødevareproduktion.
Mange virksomheder i denne sektor er allerede godt etablerede i Rusland ved lokale selskaber, investeringer eller faste agenturforhold. Men det er lige så sikkert,
at uden tætte relationer er det russiske marked svært for den enkelte, siger Jan
Laustsen, direktør, Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.
Landbrugsavisen, den 6. september 2011

Markedsmuligheder i spirende vækstlande
Udenrigsministeriet gennemfører i samarbejde med DI, Håndværksrådet og Landbrug & Fødevarer to møder om Danida Business Finance og Danida Business Partnerships. Formålet er at introducere de nye muligheder og få en dialog om, hvordan Danida kan hjælpe virksomheder ud på udfordrende markeder med et stort
vækstpotentiale. Fattige lande, der har behov for overførsel af teknologi, viden og
investeringer fra erhvervslivet.
- Ud over vækstmarkederne i Brasilien, Rusland, Indien og Kina er en række afrikanske lande også på vej op i det globale førerfelt, når det gælder økonomiske
vækstrater. Her kan danske virksomheder og samarbejdspartnere gennem Danida
Business få mulighed for at bidrage med viden og erfaringer til de imponerende
vækstrater i danske partnerlande og samtidig få del i vækstmulighederne.
Landbrug & Fødevarer http://www.lf.dk/Aktuelt/Nyheder/2011/September/Markedsmuligheder_i_spirende_vaekstlande.aspx

EU’s mælkeindvejning på vej mod rekord
Årets samlede mælkeindvejning i EU synes på vej mod ny rekord, da produktionen
i kalenderårets første 7 måneder har ligget 2,3% over samme periode sidste år
svarende til 1,9 mio. ton ekstra mælk. Det er først og fremmest de gamle EU-15
lande, som har øget produktionen – i gennemsnit 2,5%, mens de nye EU-10 lande
nøjedes med 1,9% i gennemsnitlig stigning. Det er især Rumænien og Bulgarien,
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som trækker ned med en markant lavere produktion efter landenes indtræden i
EU.
Kilde Dairy Markets, 08.09

Nye medlemmer
Nye medlemmer:
A/S P. Grene
Kobbervej 6
6900 Skjern
www.grene.com
math@grene.com

Maria Elena S.A.
Att.: Henrik Hansen
Paraguay 523, p. 3F
1057 Buenos Aires
Argentina
Henrik_hansen@ymail.com, tlf.: +54 11 4313 3895
Agrobrazil A/S
Poul Helweg Larsen
Skovvejen 23
4660 Store Heddinge
poul@agobrazil.dk, tlf.: 56 50 34 09

Opdateret medlemsliste – se her
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