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Stort salg og lille overgangslager
Af adm. direktør Niels Eriksen

AKV’s resultat for 2015/16 på 31 mio. kr. eller 3,13
kr/kg stivelse er væsentligt bedre end forventningerne for et år siden. Dengang var lageret af kartoffelstivelse i Europa over normalen, og der var
udsigt til en stor europæisk produktion med risiko
for relativt lavere priser. Tørke i den sydlige del af
det europæiske produktionsområde især i Sydtyskland og Østrig samt østlige del af Frankrig medvirkede til en gennemsnitlig europæisk produktion. I
takt med, at dette gik op for markedet, steg antallet af forespørgsler fra de globale købmænd.
Mange søgte nu en fremtidig ”pålidelig” leverandør,
men i virkeligheden jagter de den gode forretning
frem for den stabile samarbejdspartner.

billigere hvedestivelser har fastlåst prisniveauet for
de modificerede kartoffelstivelser.
På AKV har udleveringen været høj gennem alle
årets måneder. Dette gælder både for hovedprodukterne til papirindustrien og den almindelige stivelse til fødevarer. Den store samlede udlevering
vil medføre næsten tomme siloer ved kampagnestarten, så der er plads og ønske om store udbytter
til den forestående kampagne.
På trods af lave priser på tapioka-, hvede- og majsstivelser kan vi forvente det nuværende prisniveau
fastholdt et pænt stykke fremefter. Indtjeningen
på den del af det samlede salg, der eksporteres ud
af Europa, vil fortsat være præget af den høje dollarkurs, og dette er ikke til skade for kartoffelavlerne. Men alt i alt må det konkluderes, at en stor
del af forretningen påvirkes af forhold, vi pt. ikke
er herre over.

Det fornuftige resultat for året er opnået som følge
af et stort salg af både stivelser og protein under
prisforhold, der især har udviklet sig positivt for stivelsen til fødevarer. Helt tilsvarende har prisudviklingen ikke været på papirsiden. Konkurrencen fra

En epoke er slut
Af agrochef Henrik Pedersen

Ved fabrikkens etablering i 1976 blev al kartoffelsaft, vaskevand mv. udbragt med vandingsmaskiner på omkringlæggende arealer. Ved fabrikkens
udvidelse i 1990 skete der også en stor ændring i
håndteringen af kartoffelsaft. Der blev bygget laguner til kartoffelsaft, således at hovedparten
kunne udbringes om foråret, der blev etableret ca.
30 km rørledning, så den tynde fraktion af saften
kunne udbringes på et væsentligt større areal, og
der blev etableret en udleveringsstation, så kartoffelsaften kunne transporteres på landevej for efterfølgende udbringning. Der blev samtidig også
investeret i selvkørende saftudlæggere til præcisionsudbringning.

Alle de involverede i saftudbringningen (ekskl.
Carl Chr. Pedersen) samlet til afslutning

I hele perioden har det været Niels Sørensen,
Langholt, der har stået for gyllevognskørselen, Carl
Chr. Pedersen, Vester Nejsig har stået for driften af
de selvkørende saftudlæggere, og Kim og Bjarne
fra AKV har betjent vandingsmaskinerne med udlæggerbom. Arne Mortensen, HF transport, har
stået for tankbilkørselen. I højsæsonen har der
været 16 mand på arbejde på de dage, hvor der
skete mest - men udbringning af op til 220.000 ton
kartoffelsaft om året har også været en udfordring.

Nu er det slut. Fra næste år skal der kun udbringes
omkring 13.000 ton. Det lyder af lidt, men der skal
fortsat udbringes på omkring 7.500 ha, så der er
nye udfordringer forude.
AKV takker dem, der har hjulpet gennem årene for
et god og ihærdig indsats.
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K-2 – Hvad er det ?

Af agrokonsulent Svend Bøgh Larsen

Navnet og dets oprindelse

Næringsindhold K-2

K-2 er navnet på koncentratet fra AKV’s nye inddampningsanlæg og er det nye produkt til afløsning
for K30 og K45. K-2 navnet kommer sig af, at det
skal passe ind til vores produkter i miljø (K-), og totallet står for normaldoseringen. I Karup og Toftlund bruger de navnet Protamylasse. Dette gør vi
ikke, da vi ønsker et navn, der er let at huske og
udtale. K-2 er også navnet på det næsthøjeste
bjerg i verden.

Som det ses af tabellen, er der et stort indhold af
kali i K-2. Dette gør at den er meget velegnet som
en kartoffelgødning. Den er også fordelagtig som
gødning, hvor der har været kartofler har året før,
da kartoflen fjerner store mængder kali.
K-2 kan udbringes om efteråret til frøgræsarealer
og rapsmarker til høst året efter. Den er velegnet
hertil, da blandt andet dens høje indhold af kali
hjælper afgrøden med en bedre overvintring.

Leveringsmetode

Næringsstoffer og -indhold

Vi kan levere/udbringe på to forskellige måder, og
der kan tilbydes både efter- og forårsudbringning.
Leveret i Gylletank

Leveres i gylletank, hvor modtager selv sørger for
udbringningen sammen med gylle.

Indhold

Udnyttelse

N

18 kg/m3

50% / 80%

P

4 kg/m3

90%

60 kg/m3

90%

K

3 kg/m3

90%

S

7 kg/m3

90%

Leveret Udbragt på mark

Udbringes med speciel gyllevogn (15 m3), via
sprøjtebom i (20)-24-(28)-30-36 m spredebredde.
Udbringningen vil komme til at foregå med GPSudstyr, som vil styre sektionerne på bommen, så
der lukkes korrekt ned ved udbringningen. Der er
mulighed for at variere i mængden pr. ha over marken. Der vil efter endt udbringning være mulighed

Tørstof %

for at modtage et kort over, hvilke mængder, der
er blevet udbragt hvor på marken.

40

Bestilling og udbringning

Pris

AKV’s kartoffelavlere har mulighed for at reservere
en mængde K-2. Dette betyder, at der i juni/juli
måned skal gives en tilkendegivelse af, hvor meget
man forventer at ville modtage, både efter- og
forår.

Prisen på K-2 følger gødningsværdien, men med en
konkurrencemæssig fordel til K-2. Udbragt på mark
til andre afgrøder end kartofler vil der være en besparelse ca. på 10% i forhold til en almindelig indkøbt gødning. Til kartofler vil der være en besparelse på 60%, når man sammenligner med en normal kartoffelgødning. Det vil være billigere at modtage K-2 om efteråret, og ligeledes sparer man udbringningsomkostningerne, hvis der leveres i gylletank.

K-2 hører under slambekendtgørelsen, og dette indebærer, at mark nr. og markkort skal indsendes
til kommunen, som skal godkende, inden
udbringning kan finde sted. Vi arbejder dog på at
få lettet denne del.
Det er vores opfattelse, at K-2 med den lave kalipris
og gode N-udnyttelse vil bidrage positivt til
økonomien hos dem, der modtager den, og vi ser
frem til at komme i gang med K-2 og de nye udfordringer, dette medfører.

AKV’s avlere vil få førsteret til hovedparten af
mængden af K-2, ligesom der også vil være tale
om en reduceret pris. Der vil for basismængden
være ens pris i hele Vendsyssel.
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Historien om PSO
Af adm. direktør Niels Eriksen

PSO’en dækker det offentliges tilskud til vedvarende energi som vind og sol samt forskning og udvikling, decentrale kraftværker m.v. og opkræves
hos el-forbrugerne som en afgift over elregningen.
Den blev indført tilbage i 1998 i forbindelse med
liberaliseringen af energimarkederne og var dengang især tilskud til nye teknologier. Dens nuværende form har stort set været uændret siden
2005.

høj, og samlet er den i dag mindst 6 mia. kr. årligt.
Da den betales som en afgift på forbruget, vil virksomheder med højt elforbrug betale et stort beløb.
Dette gælder for AKV Langholt. Fabrikkens PSO-bidrag kan let blive over 1½-2 mio. kr. årligt, og den
omkostning belaster vores konkurrenceevne hårdt.
I andre lande forbedres konkurrencekraften med
faldende energipriser, så derfor er den konkurrenceforvridende. Sidste år fik vi en lempelse på
PSO’en svarende til samlet 0,8 mio. kr.

Beløbet reguleres løbende og efter markedspriserne på energi. Ved høje markedspriser er PSO’en
lav. Og omvendt er den ved lave markedspriser på
energi høj. Gennem nu lang tid har PSO’en været

EU har dømt PSO-ordningen ulovlig, og senest fra
2017 skal den afvikles. PSO’en kan derfor betragtes
som død, og det er meget positivt for AKV.

Tillidsmand med 25 års erfaring
Af sekretær Jytte Koldkjær

Fredag den 13. maj 2016 kunne AKV’s tillidsmand
Morten Stegenborg fejre sit 25 års jubilæum på
AKV.
Morten Stegenborg, der er uddannet mejerist, kom
fra en stilling på Grindsted Mejeri, hvor han var beskæftiget med osteproduktion.
Da han blev ansat på AKV var det først som operatør på det daværende hvedeanlæg, men da dette
blev lukket ned, blev han overført til produktionen
af kartoffelstivelse, og nu er han mest beskæftiget
i modificeringsanlægget, hvor han er en fast del af
bemandingen. Ind i mellem er der også arbejdsopgaver med udpakning af produkter og læsning
af biler.

Fritiden tilbringes sammen med familien, både i
hjemmet i Grindsted, men også med rejser til indog udland med såvel telt som campingvogn, men
også charterferier.

Herudover har den erfarne og dygtige operatør i de
seneste 4 år været tillidsmand for AKV’s timelønnede.

Kalender
Af sekretær Jytte Koldkjær

Generalforsamling AKV

Torsdag den 16. juni 2016, kl. 13.00

Kulturhuset Hjallerup

Fremvisninger i forsøgsmarken (mere information på bagsiden)
Fremvisning i AKV´s forsøgsmark
Fremvisning i AKV´s forsøgsmark

Tirsdag den 28. juni 2016, kl. 14.00
Tirsdag den 28. juni 2016, kl. 19.00

Vi glæder os til at byde jer velkommen
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Meget at se på i forsøgsmarken
Af forsøgsleder Claus Nielsen

Det sene og våde forår har også drillet lidt i forsøgsmarken, så lægningen af forsøg strakte sig i år over ca.
tre uger fra den 20. april til den 10. maj, og dette var kun muligt, fordi AKV er på Hedegaards lidt lette jorde,
og der arbejdes med håndlægning og let forsøgsudstyr, for det gode læggevejr kom jo først i maj.
AKV har lidt mindre forsøg i marken end sidste år, men der er stadigt rigtig meget at se på.
Den store udfordring med forsøgene i år er, at de bliver
mere og mere komplicerede at udføre. Der er blandt andet N-optimumsforsøg, hvor der er 4 forskellige gødningsniveauer og 10 sorter i samme forsøg, der er også
fosforforsøg med fire forskellige fosfortyper, to faste og
to flydende, og for at gøre det rigtig vanskeligt arbejdes
der også med to doseringer.
Derudover er der af nye forsøg fokus på fritlevende nematoder, langtidsfrilægning, delt gødning til N-krævende sort og delt gødning med forskellige gødninger,
tildelingstider og kamform.
I vanlig stil er der også en masse sortsafprøvninger/demoer, og i vores sygdomsdemo er der altid noget at
snakke om.
Vi glæder os til at vise marken frem til vores forsøgsfremvisninger tirsdag den 28. juni 2016 kl. 14.00 og 19.00.

Hvorfor sædskiftekrav ved dyrkning til AKV ?
Af agrochef Henrik Pedersen

Her fra 2016 er der indført krav om tre kartoffelfrie år ved dyrkning af kartofler til AKV Langholt. Kravet gælder
alle kartofler dyrket på bedriften, uanset hvor kartoflerne skal leveres, for det er jo bedriften og dennes omgivelser, der skal beskyttes mod sygdomme, og ikke selve kartoflen.
Kravet blev indført for at dæmme op for kartoffelsygdommen kartoffelbrok, men vil især også få betydning
for kartoffelnematoder og en række andre sygdomme. Fund af kartoffelbrok får alvorlige konsekvenser for
den bedrift, hvor den findes, med marker, hvor der ikke må dyrkes kartofler, og andre marker, hvor der kun
må dyrkes enkelte sorter.
Ligeledes bliver nabobedrifter pålagt restriktioner som krav om dyrkning af resistente sorter på nabomarker
og egnsundersøgelse for kartoffelbrok. Desuden har sygdommen det med at sprede sig ved flytning af jord.
Enkeltavlere, der ikke overholder et normalt sædskifte, pådrager sig selv risiko for begrænsninger, men giver
også problemer for naboer og i sidste ende for hele egnen. Derfor har AKV’s bestyrelse med stor opbakning
på avlermøde og generalforsamling fundet det nødvendigt at indføre sædskiftekravet.
2016 betragtes som et overgangsår, hvor det er muligt at opnå dispensation for kravet. Det drejer sig f.eks.
omforpagtede arealer, hvor der meget begrænset har været dyrket kartofler, og hvor sammenlægning af
marker medfører et delproblem. Der skal her dyrkes en resistent sort et af årene. Der vil også fremover i
begrænset omfang være muligt at få dispensation i sådanne tilfælde. Der er også givet dispensation til enkelte
avlere, som kører et presset sædskifte, mod anvendelse af resistente sorter. Mulighed for dispensation i sådanne tilfælde anser vi ikke for realistisk fremover.
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