Summering med två månader kvar av året
Då går vi in i näst sista månaden av året. November är lite av en transportsträcka tills vi kommer in
december vi får lite fokus på julbestyret inför den kommande familjehögtid.
Covid 19
Mycket har hänt under året. Sen Covid 19 började härja i våras så började nog många precis som jag
få lite svag ”nu är det snart över” känsla men så har det inte blivit. Många företag har nu vidtagit
ännu hårdare restriktioner för att bidra till att minska spridningen. Som exempel kan jag referera till
Yara där anställda rekommenderas alla att jobba hemifrån och besök med kunder ska undvikas i
görligaste mån.
Bra så här långt
Lantbruksåret har så här långt varit ett bra år:
•
•
•
•
•
•

Vårbruket blev bra
Det höstsådda klarade vintern bra, lite tuffare i nordvästra Skåne när det gällde etableringen
under hösten 2019
Vi fick regn så växtsäsongen blev vettig
Bra/hyfsad spannmålsskörd
Bra priser på spannmålen, speciellet det man lagrat och sålt nu
Överlag har många betfält har mått bra under 2020

Betorna, 1/3 del processade
Sen skörden startade så har vi till månadsskiftet oktober/november processat ca 1/3 av betskörden.
Starten var som vanligt lite försiktig med det ”rullar på”. Tillväxten i fältet har såklart varit bra och
fortsätter så. Både temperatur och vattentillgång har och fortsätter att vara gynnsam för de betor
som fortsatt står i backen.
Mårten brukar var ett riktmärke då betorna senst ska vara uppe men det har ju gått att tumma på
detta om vi tittar backspegeln men……. det är ju dumt att riskera för mycket. Vi kan nog räkna med
att de flesta ser till att ha fått upp upp betorna under november. De betor som blivit levererade så
här långt har också blivit bra.
Leveransgrupperna
Samma här, allt verkar fungera bra. Logistiken från fält till bruk är det inte så lätt alltid men så här
långt så har det gått bra. Vi hoppas såklart att det fortsätter i samma anda.

Vi fortsätter och ser fram emot en fortsatt bra betsäsong 2020.

//Johnny Andersson

