
AFGRØDEMODTAGELSE 2017
Vi anvender følgende apparater til analyse:
Vandbestemmelse og rumvægt: NIT
Protein:    NIT
Olie:        NIT/NIR
Urenheder:      Godkendt prøverenser
Sortering:     Sortimat

Foderbyg vår/
vinter

Maltbyg Foderrug Foderhvede Brødhvede Brødrug/
Kontraktrug

Foderhavre Triticale

 Vandindhold i % 15,0 14,0 15,0 15,0 14,5 14,0 15,0 15,0

 Kg/hl 65 67 72 76 78 74 54 72

KG/HL vægt:   Fradrag ved undervægt kr. 0,35 pr. enhed

Brødhvede og brødrug:  Købes kun efter prøve og afregnes efter gældende betingelser med brødindustrien.

Maltbyg:    Maltbyg modtages og afregnes efter maltbygkontrakten, - der kræves dokumentation for sortsrenhed – enten 
ved analysebevis for anvendt sort eller elektroforeseanalyse for kundes regning.  

   Kvalitetsregulering: 
   Sortering: Basis 90/min. 70 – fradrag kr. 0,85 pr. enhed.  
   Protein: Basis 9,5 – 11,0. Min. 9,0 og max 11,5. 
   Regulering uden for basis fra 9,0-9,4 kr. 0,80 pr. 0,1 enhed og fra 11,0-11,5 kr. 0,80 pr. 0,1 enhed.  
   Spiring: Basis 97/min. 95. 94 og derunder afregnes som foderbyg. 
   Vandindhold over 20,0 afregnes som foderbyg. 
   Der må ikke anvendes glyphosat-holdige sprøjtemidler inden høst 
	 	 	 Udenfor	ovenstående	kvaliteter	kan	køber	nedklassificere	til	foderbyg.

Lagerleje:   Der beregnes lagerleje af oplagt korn, raps og ærter pr. påbegyndt halvmåned (juli, august samt i  
indleveringshalvmåned er lagerfri). Lagerleje beregnes ultimo for den efterfølgende halve måned.    
Satserne for lagerleje pr. halvmåned pr. 100 kg. er for: Korn 0,75 kr. Raps 1,00 kr. Ærter 0,85 kr. 
Ved	overflytning	af	oplagt	korn,	raps	eller	ærter,	fra	et	høstår	til	et	andet,	beregnes	et	engangsbeløb
på kr. 5,00 pr. 100 kg. den 30. juni. 

Lagersvind:		 	 For	leverancer,	der	er	solgt	og	afregnet	senest	15.	september,	beregnes	der	ikke	lagersvind.	
	 	 	 Modtagelse/leverancer	i	juli	og	august	måned:	
	 	 	 For	leverancer,	hvor	der	ikke	er	aftale	eller	hvor	afregningstidspunktet	er	senere	end	15.	september,				
   beregnes der lagersvind med 1,0 %  pr. 31/8. 
	 	 	 Modtagelse/leverancer	i	perioden	1.-15.	september:	
	 	 	 For	leverancer,	hvor	der	ikke	er	aftale	eller	hvor	afregningstidspunktet	er	senere	end	15.	september,				
   beregnes der lagersvind med 1,0 % pr. 15./9. 
	 	 	 Modtagelse/leverancer	efter	15.	september:	
	 	 	 Der	beregnes	lagersvind	for	leverancer,	som	ikke	er	prisfastsat,	senest	14	dage	efter	levering.

Flyvehavre:		 	 Ved	tilmelding	af	korn	til	levering	eller	afhentning	er	der	pligt	til	at	meddele	evt.	indhold		af	flyvehavre.

Prisaftale:   Såfremt vi modtager partier, hvor der ikke er indgået aftale om afregning, oplægges disse til  senere afregning.

Prøvetagning/analyseomk.:  For analyse/prøvetagning beregnes pr. læs: Maltbyg, industrikorn og ærter kr. 100,00. 
   Raps analyseres på eget laboratorium og debiteres sælger kr. 300,- pr. læs.  
   Omkostningerne til kopiprøve vil blive debiteret.

Oplagte afgrøder:   Ved udleveringer debiteres omkostninger for ind- og udlevering kr. 8,- pr. 100 kg.

Kvalitet:		 	 	 Gode	sunde	varer:	Alle	leverancer	skal	kunne	betegnes	som	gode	sunde	varer.	Som	eksempel	på	leverancer,	der			
ikke kan betegnes som gode sunde varer, kan nævnes kornpartier med synlige spirer, grønne kerner, muglugt,   
syrlig lugt, befængt med fusarier eller anden svampesygdom, mider, skadedyr m.m. Listen er ikke udtømmende. 
Indeholder kornet grønne og spirede kerner, sker der ingen fradrag op til og med 5,0 %, herefter fradrages der 
kr.	1,00,-	pr.	påbegyndt	pct.		
Afvigelser fra standardkvalitet medfører prisregulering.

Økologiske	afgrøder:		 Ved	levering	af	økologisk	korn	skal	følgende	afleveres	før	aflæsning:		En	økologi	erklæring	for	omlægning,	
   og en økologisk statuserklæring.

Standardkvalitet


