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Lokal konkurrence med kornhandel
Virksomheden Kiær Agro
ApS udvider, i samarbejde
med landbrugsejendommen Storgaarden i
Terslev, det nye moderne
kornanlæg nær Haslev.
Bag projektet står familien Kiær. De vil konkurrere med både
DLG og Danish Agro.
Tekst og foto:
Niels Okking.
Tre sølvgrå siloer hæver
sig over de omkringliggende marker ved Førslev nær
Haslev. Tilsammen kan de
rumme 3.000 tons korn,
der tørres og opbevares efter alle kunstens regler.
Ejerne af de tre siloer
er Kiær Agro Aps, som til
dagligt kalder sig foderkorn.dk. Netop på denne
hjemmeside kan nysgerrige landmænd få svar
på alt lige fra tilkørselsforhold, priser, tørring og
rensningsomkostninger.
Gennemsigtighed og gode
tilbud er blandt nøgleordene hos Kiær Agro.
- Vi vil gerne være et seriøst tilbud til de lokale
landmænd.
Betjeningen
bliver effektiv og hurtig, og
vi kan sagtens matche priserne hos den øvrige grovvarehandel. Går man ind
på hjemmesiden og klik-

ker på sammenligninger,
kan man se en klar opstilling, fortæller Martin Kiær,
som blandt andet står for
den daglige administration
af hjemmesiden.

Et solidt familiefortagende
- Udover at vi køber, tørrer
og opbevarer korn, så sælger vi også korn.Vi begyndte forsigtigt sidste sommer
og havde flere landmænd
fra området, som benyttede sig af vores tilbud.
Derfor tror vi også, at de
samme kolleger og andre
kan spare tid og penge ved
at benytte os, forklarer den
driftsansvarlige kompagnon, Peter Kiær.
Som efternavnet afslører,
er der tale om et familieforetagende, der udspringer af et samarbejde med
Storgaarden i Terslev. Og
sidste mand i triumviratet
er faderen, Jørgen Kiær,
som er ansvarlig for bogholderi og økonomi.
- Storgaarden har flere
marker i området omkring
Førslev, så rent logistisk
gavner siloerne også her.
Men når vi samtidig kan
hjælpe andre landmænd af
med deres korn på en regulær måde, er det en gevinst
for alle parter. Vi kan modtage korn på op til 22 procent, og korngraven kan

tage 40 tons af gangen, så
vi er nok interessante for
de fleste, forklarer Jørgen
Kiær.

Lokal konkurrence
Er landmanden først registreret og har modtaget sin
kode, kan han komme, når
det passer ind i hans eller
hendes arbejde - på alle tider af døgnet. I den forbindelse har Kiær Agro, eller
foderkorn.dk om man vil,
lavet et samarbejde med
Tybjerg Vognmandsforretning, som også kan hente
og bringe hvede og byg.
Og målsætningen for
2015 er allerede på plads.
- Vi regner med at fylde
og tømme siloerne to gange i løbet af året. Det er
den første målsætning, og
så arbejder vi, som nævnt,
hele tiden på gennemsigtighed. Vi er blandt andet
billigere, når det kommer
til tørring, og vi tre står for
alt administrativt arbejde,
så vi har ikke nogle driftstunge udgifter, og det er
blandt andet den forskel,
som gør, at vi kan matche
de store selskaber. Men
som min bror indledte med
at sige, er det kun på lokalt
plan at vi regner med at
kunne konkurrere, fortæller Peter Kiær.

Bogholder og økonomiansvarlig, Jørgen Kiær, illustrerer, hvordan landmanden kun skal trykke på
en enkelt knap, når han afleverer sit korn i Førslev. - Vi har sørget for at betjeningen her er enkel
og ligetil på alle tider af døgnet.

Forhør o
om dem

Kubota ZD 326 diesel
152 cm, bagudkast.
KAMPAGNE:

Kr.

99.500,-

Fås også som smal
PLANTAGETRAKTOR
fra kr. 235.000,-

Kubota M7060

71 hk, aircon., 40km/t., partikelfilter.
KAMPAGNE:

Kr.

225.000,-

Fra kr.

45.900,-

100 hk, aircon., 40km/t., partikelfilter.
KAMPAGNE:

Kr.

299.000,-

2015 Nyhed
Zero House
Swing

asing
Kubota Le

Kubota frontlæssere

Kubota M9960

Bobcat teleskoplæssere
Fra kr.

Alle priser excl. moms

DE
4 UDEKØROENGNE
SERVICEV

566.000,-

Lovpligtige
Hovedeftersyn
udføres

2015 Nyhed
på vej:
Kubota M7
130-170 hk
Traktorer - Minilæssere - Teleskoplæssere – Minigravere

●

Bobcat minigravere
E19 ogE20

Thaler
Service

➡
➡ Bredde fra 92 cm
VM-LOADER minilæssere
Fra kr.

112.500,-

Aut. Salg - Service- Reparation - Reservedele

HONDA MINITRAKTORGÅRDEN ● BÅRSE MASKINFORRETNING
De tre siloer står i Førslev nær Haslev og kan tilsammen rumme 3.000 tons korn. Men udover at
købe, opbevare og tørre korn vil Kiær Agro, i daglig tale kaldet foderkorn.dk, også sælge både byg
og hvede året rundt.
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