Julebrev december 2018
Produktion
Sæson 2018 blev meget udfordret af den tørre sommer, og vi kunne derfor ikke nå vores budget på
12.000 tons, men producerede kun 9.500 tons, hvilket vi selv syntes var fantastisk, vejret taget i
betragtning. Løntørring udgjorde derfor kun 1.692 tons, hvilket var en markant nedgang, igen det
varme vejrs skyld.

Nybro Tørreri
2018 var det første år med gasfyring igen, og der har været mange gevinster ved gasfyring, men vi
blev også udfordret på, at ovnene blev skadet, da vi skulle have dem op på fuld blus, for at opfylde
betingelserne for EU's CO2-kvoteordning. Det har vist sig, at gasfyring produktionsmæssigt har
været en gevinst, den tørre sommer har dog fået gasprisen på himmelflugt, men da det har været
meget tørt, har vi så til gengæld ikke brugt det budgetterede gas/kg producerede grønpiller.

Vi søger græs og lucernearealer til sæson 2019
Vi forventer, at produktionen i 2019 vil blive på cirka 12.000 tons. Afregningspriser og løntørringspriser fastholder vi på 2018 priser, da vi på nuværende ikke kan vurdere, hvad tørken og
gaspriserne har gjort ved prisen for 2018. Vi søger nye græs og lucernearealer, så ring endeligt.

Lucerne
Vi er stadig interesserede i at få udlagt flere arealer med lucerne, såvel økologiske som konventionelle, og sælger lucernefrø til konkurrencedygtige priser.
På arealer, som er velegnede til dyrkning af lucerne, med god struktur samt afpasset reaktionstal,
yder vi et tilskud på 50% til anskaffelse af lucernefrø, såfremt lucernefrøene købes hos os. Arealerne skal dog som minimum udgøre 5 hektar samt godkendes af vores markforvalter.
Forhør nærmere hos markforvalter Thomas Balslev Pedersen på mobil 4027 8622.
Nye avlerkontrakter fremsendes i foråret 2019!

Med venlig hilsen
Nybro Tørreri A.m.b.a.

Alex Duus
Direktør

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår,
ser vi frem til et fortsat godt samarbejde i 2019!

