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Nyt fra fabrikken
Af adm. direktør Niels Eriksen

Markedet og forventningen til årets resultat
Afsætningen er lige nu meget præget af såvel
finanskrisen som de store lagre af kartoffelstivelse
i hele Europa. Finanskrisen reducerer papirbehovet, og papirindustrien gennemfører derfor strukturtilpasninger med korte eller længerevarende
produktionsstop. Dette medfører igen en lavere
efterspørgsel efter stivelse og betyder umiddelbart
en reduceret produktion i stivelsesindustrien. Priserne falder, og lige nu gør det ondt i hele branchen. AKV er selvfølgelig også påvirket af denne
udvikling og må indrette sig efter denne virkelighed.

vi helt enige om, men de kommende måneder/års
markedsudvikling er selvsagt meget vanskelig at
bedømme. Sidste års store produktion af C-stivelse, der skal afsættes i indeværende kalenderår,
bliver desværre ikke afsat på et gunstigt tidspunkt.
Da AKV's budget for 2008/09 blev godkendt sidste
forår, kunne vi ikke forudse denne markante ændring af markedsforholdene. Vi forventede på den
anden side heller ikke at kunne gøre det så godt
som året før og budgetterede derfor forsigtigt. På
avlermødet i januar oplyste formand Jørgen Skeel,
at der forventes en efterbetaling på ca. 60 øre,
men også, at denne var meget afhængig at de
forestående kontraktforhandlinger.

Kontraktforhandlingerne gennem de sidste par
måneder har derfor været yderst vanskelige, og
der har været flere samtaler mellem AKV og Cargill's salgsansvarlige end sædvanligt. Strategien er
Årets virksomhed
SALA, Sammenslutningen Af Landbrugets Arbejdsgivere, der dækker ca. 2.000 medlemsvirksomheder, og LO uddeler hvert år en pris til Årets
virksomhed i samarbejde. Den er for 2008 tilfaldet
AKV Langholt og blev overrakt fabrikken den 12.
marts 2009 ved en fin ceremoni med pæn pressedækning. I begrundelsen for valget af AKV er
angivet de meget fine resultater, AKV har opnået i
det interne projekt, AKV på Toppen. Projektet har
omfattet en lang række opgaver indenfor optimering og intern sammenhængskraft.
På billedet ses fra venstre: Nils Juhl Andreasen (SALA),
tillidsmand Niels Jørgen Poulsen (AKV), direktør Niels
Eriksen (AKV) og Ejner Holst (LO)

Produktionen
I de første måneder af 2009 har vi set en mindre
volumenmæssig nedgang på vore ordinære produkter. Det var forventet, men ikke ønskeligt.
Interne projekter til fremme af konkurrenceevnen
får i en sådan periode større fokus. Et sådant er
netop afsluttet på vores modificeringsfabrik. Ved
udskiftning af pumper, isolering af en tank m.v.
har vi kunnet gå til en højere koncentration på et
af vore kemikalier. Dermed er antallet af leverancer af dette reduceret med 20 om året, og vi
sparer årligt 100.000 kr.

Arbejdstilsynet gennemfører i år en kampagne
indenfor landbruget og branchens virksomheder
for at højne sikkerheden på arbejdspladsen. AKV
har også haft besøg, først i form af et uanmeldt
besøg, og siden ved et opfølgende besøg. Resultatet er blevet en grøn Smiley på Arbejdstilsynets
hjemmeside, og det er vi meget tilfredse med.
Vores systematiske arbejde på sikkerhedsområdet
anerkendes af Arbejdstilsynet !
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Muligheder for bedre økonomi i kartoffelavl
Af bestyrelsesformand Jørgen Skeel og agrochef Henrik Pedersen

Der er i dag et behov for at øge indtjeningen ved dyrkning af kartofler, og dette behov bliver sandsynligvis
ikke mindre fra 2013, når støtten til kartoffelstivelsesproduktion formodentlig er afkoblet, selv om vi i dag
ikke kender de nærmere betingelser herfor. Generelt kan det siges, at der er mulighed for at forbedringer på
avlssiden, og at der også er muligheder for at øge udbetalingen fra fabrikken.
Avlssiden
1. Højere udbytter: Der forventes potentiale for en gennemsnitlig udbyttestigning i kartoffelavlen. Denne
kan bl.a. opnås ved valg af bedre og
mere sikre arealer, ved færre fejl i
avlen af kartofler (beslutningsstøtte,
planlægning), bedre viden mv.
2. Omkostningsreduktion: Specielt maskinomkostningerne er i gennemsnit
for høje. Større fokus på disse samt
den generelle udvikling i retning af
større bedrifter vil kunne reducere
omkostningerne.
3. Lavere lejeværdi af andele: Ved en
produktionsudvidelse på AKV, hvoraf
en del vil blive opnået gennem
større leveringsmulighed på de eksisterende andele, vil den kapital, der
er bundet i andele pr. ha, vil blive
mindre.
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Fabriks-/salgssiden
A. Højere salgspris: Bortfald af støtte og kvote vil nødvendigvis føre til ophør af produktion nogle steder i
EU. Det kan dreje sig om områder med lavt udbyttepotentiale i kartofler, områder med høje udbytter i
konkurrerende afgrøder, samt fabrikker med højere produktionsomkostninger. Hvis den samlede produktion i EU sænkes, vil det også være muligt at sælge kartoffelstivelsen til en mere fornuftig pris.
B. Reduktion af produktionsomkostninger: Ved at udvide produktionen vil omkostningerne pr. produceret
ton mel falde, og dette vil bidrage til at kompensere for det manglende tilskud. Der er fortsat muligheder
for løbende tiltag for at reducere omkostningerne.
Som det ses, er en øget produktion på AKV et vigtigt led i en forbedret økonomi, og derfor er et af de vigtigste elementer i ændringerne af EU's landbrugsstøtte også, at kvoterne på kartoffelstivelse bliver frigivet. En
meget interessant måde at udvide AKV's indtjening på er at tilføje nye højværdiprodukter til AKV's salgssortiment. Dette gælder både nye modificerede stivelser og produkter inden for fiber, proteiner mv. Det er muligheder, der arbejdes på, og forhåbentlig vil der i de kommende år komme nye spændende resultater ud af
indsatsen.

Kalenderen
Af sekretær Jytte Koldkjær

Arrangement

Dato/tid

Sted

Generalforsamling
Åbent hus i forsøgsmark
Åbent hus i forsøgsmark

Onsdag den 17. juni 2009, kl. 13.30
Onsdag den 24. juni 2009, kl. 14.00-16.00
Onsdag den 24. juni 2009, kl. 19.00-21.00

Kulturhuset Hjallerup
Try
Try
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Fokus på økonomi
Af agrochef Henrik Pedersen

I en periode med økonomisk krise og pres på indtjeningen i landbruget er det
vigtigt at holde fokus på omkostningerne. Derfor vil vi i de kommende numre af
AKV-NYT sætte luppen på omkostningssiden ved kartoffelavl. For øvrigt er det
vigtigt at kigge på omkostningerne, uanset om der er krise eller ej - der skal
være indtjening på bundlinjen.
Vi ved fra de senere år, at 1,0 l Prestige ikke har
givet insektproblemer, og derfor er det nærliggende at prøve at gå længere ned, men der er
dog kun begrænset erfaring hermed. Besparelsen
ved at lave blandingen i stedet for fuld dosis ren
Prestige ligger omkring 300 - 450 kr. pr. ha, og
besparelsen ved at gå fra 1,0 til 0,8 l Prestige pr.
ha vil være ca. 150 kr/ha.

Forbrug af bekæmpelsesmidler
En del af bekæmpelsen er en slags forsikring man ved ikke på forhånd med sikkerhed, hvilken
dosering/middel, der er det optimale det enkelte
år, og nye midler kommer til, hvor vi ikke i forvejen kender den nødvendige dosis for at udføre
opgaven. Derfor vil der også være forskel på,
hvor stor omkostningen til bekæmpelsesmidler er
for den enkelte.

Ukrudtsbekæmpelse
Der er i øjeblikket kun beskedne muligheder for at
lave besparelser inden for ukrudtsbekæmpelse,
idet der kun er ét bredspektret middel til rådighed, og godkendelsen for dette er begrænset til 1
l/ha, hvilket faktisk er under det, vi normalt betragter som nødvendig dosis. Der kan være en
lille besparelse og samtidig mulighed for bedre
bekæmpelse, hvis sprøjtning kan foregå på fugtig
og fast kam, hvilket vi jo ikke selv er herre over. I
år vil man som standard bruge 1,0 l Fenix +
Roundup efterfulgt af to behandlinger med 15 g
Titus. Hvis kammen er fugtig, kan blandingen
0,75 Fenix + Roundup + 1 l Boxer anbefales, og
her vil der i de fleste tilfælde ikke være behov for
mere end en gang Titus efterfølgende. Hvis denne
strategi vælges, vil der være ca. 75 kr/ha at hente
i besparelse.

Bejdsning
I dag foretages grundbehandlingen med Prestige,
som er virksom både over for rodfiltsvamp (midlet
Monceren) og skadedyr i kartofler. Problemet med
denne blanding er, at Monceren som bejdsemiddel er ca. 250 kr. dyrere pr. ha end det konkurrerende produkt Rizolex, men at Rizolex ikke kan
fås sammen med insektbekæmpelsesmidler. Hvis
man skal anvende en normal dosis bekæmpelsesmiddel mod rodfiltsvamp, skal der bruges 1,45
l Prestige pr. ha. Dette er imidlertid mere end
nødvendigt for at bekæmpe insekter. Derfor anbefaler vi til den kommende sæson, at der anvendes en blanding af Prestige og Rizolex, idet Rizolex klart er det billigste middel til bekæmpelse af
rodfiltsvamp. Blandingen kan være 1,0 l Prestige
+ 0,15 l Rizolex eller 0,8 l Prestige + 0,2 l Rizolex.

AKV-andelshavere på plantekongres
Af agrochef Henrik Pedersen

På årets plantekongres i januar 2009 deltog to af
AKV's andelshavere med indlæg omkring driftsledelse og økonomistyring i kartoffelavl. Indlæggene blev holdt af Per Christensen fra Hjallerup og
Palle Joest Andersen fra Hjørring, og efterfølgende var de også med på AKV's avlermøde.

styring af kartoffelavl. Der er lavet eget system
for budget og beregning af økonomien i kartoffelavlen, og dette er så enkelt, at de fleste ved et
par timers arbejde om året kan lave det selv, og
dermed få et godt overblik. Præsentationerne kan
ses på hjemmesiden: LR.dk med søgning på
”plantekongres” eller på AKV's hjemmeside under
”kartoffelinfo”.

Palle Joest Andersens indlæg drejede sig om,
hvordan man enkelt og samtidig optimalt kan
dyrke 70 ha kartofler og samtidig have en stor
svinebesætning, uden at det påvirker nogen af
delene negativt. Produktionen er omkostningsbevidst, og der laves hvert år business check af
LandboNord. Per Christensens indlæg drejede sig
om rationel stordrift og meget omkostningsbevidst

Palle Joest Andersen
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Per Christensen

Afsender:
AKV Langholt AmbA
Gravsholtvej 92
9310 Vodskov
Tlf. 96 389420
E-mail: akv@akv-langholt.dk
Http://www.akv-langholt.dk

Avlermøde – Strategi 2009
Af adm. direktør Niels Eriksen og sekretær Jytte Koldkjær

Omkring 90 deltagere var mødt op til årets avlermøde den 27. januar i Hjallerup. Programmet var stramt, og
emnemæssigt spændte formiddagen over produktion, markedsmæssige forhold, forventet resultat for året
og faglige indlæg.
Eftermiddagens tema omhandlede ”AKV i Fremtiden” og blev gennemført med kyndig hjælp fra Bo Overgaard fra LOK (Landbrugsraadet). Deltagerne blev introduceret i 5 forskellige emner, inddelt i 10 grupper, og
hver gruppe fik tildelt et af de 5 emner samt emnet ”nye ideer”. Gruppearbejdet fungerede meget tilfredsstillende og med fin talelyst. Det var også tilfældet under den efterfølgende fremlæggelse. Bestyrelsen arbejder nu videre med det samlede materiale fra præsentationerne.
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