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Høje forventninger til hybrider
I demoforsøg på Østergaard Hovedgaard og
Moutrup i det nordjyske
giver vinterrapssorten
DK Expansion store
forventninger.

HYBRIDRAPS
Vinterraps er en vigtig afgrøde
i sædskiftet på Østergaard
Hovedgaard/Moutrup på Salling og
Mors, hvor driftsleder Kristian Bisgaard har store forventninger til hybridsorten DK Expansion.
- Den tegner rigtigt godt, og jeg
tror, det er en sort, vi vil have i vores
sædskifte i de kommende år, siger
driftslederen, der har rig lejlighed til
at studere sorten og sammenligne
den med andre vinterrapssorter.
Han er vært for et demoforsøg anlagt af Nordic Seed, Mollerup Mølle samt firmaet Dekalb fra BayerMonsanto med tre hybridvinterraps-sorter.

Godt fra start
- DK Expansion har haft en hurtig
etablering og kom godt fra start.
Den har højtsiddende sideskud, og
ser sund og robust ud, siger Kristian
Bisgaard ved besøget i marken umiddelbart efter påske.

Hans iagttagelser falder fint i tråd
med de hidtidige erfaringer, som fagfolk har gjort sig med Dekalb-sorten, der i denne vækstsæson dyrkes
på mange marker, og til kommende
sæson også vil være en stor sort.
- Vi har her en sort med en stor
dyrkningssikkerhed og et højt udbyttepotentiale. Hvis alt spiller, kan
den virkelig levere, og vores erfaringer og forsøg rundt i Nordeuropa har
vist en enestående stabilitet, siger
Søren Lykkegaard Hansen, produktchef i Dekalb.

at gøre det på, da alle jo ikke har de
samme forhold og betingelser, forklarer Søren Lykkegaard Hansen.

Dyrkningssikkerhed

Kombinationer
I demoforsøget på Østergaard Hovedgaard på Salling ligger der tre
sorter side om side.
Det er SY Iowa, RGT Guzzi og DK
Expansion. Sorterne er etableret med
ens plantetal på 37 planter pr. m2 og
desuden med et lavere plantetal på
25 planter pr. m2 for at se betydningen af plantetal for sorternes udvikling
hen over sæsonen.
Vibeke Fabricius, der er agronom i
Nordic Seed, fortæller, at firmaet kan
målrette det anbefalede sortsvalg i
forhold til den enkelte bedrift.
- Nogle af sorterne i vores portefølje
er bedre egnet til henholdsvis meget
tidlig og sen såning set i forhold til det
optimale såvindue for vinterraps, og
ligeledes er der forskelle i deres vækstrytme i det tidlige forår og ved høsttide,
siger Vibeke Fabricius, og tilføjer:

Vinterrapsen tegner godt, og der er store forventninger til alle sorter i demoforsøget på Østergaard Hovedgaard på Salling. Fra venstre produktchef Karl
Kudsk, Mollerup Mølle, driftsleder Kristian Bisgaard, agronom Vibeke Fabricius,
Nordic Seed og Business Development Manager Søren Lykkegaard Hansen, Dekalb. Fotos: Nordic Seed

- Planteavleren med mange hektar
raps kan således med fordel kombinere flere sorter i markplanen for at
optimere udbyttepotentialet på alle
hektar.

Bedst i konkurrence
Business Development Manager ved
Dekalb, Søren Lykkegaard Hansen,
fortæller, at sorten DK Expansion
sidste år fik en vinderplacering ved
den engelske YEN-konkurrence, hvor
der dystes om bedste udnyttelse af

rapsmarkens potentiale vurderet i
forhold til klimatiske og dyrkningsmæssige faktorer samt bedste udbytte.
Firmaet havde en planteavler fra
Fyn med i dysten om at udnytte markens potentiale, og det var med sorten DK Expansion. Det blev til en flot
førsteplads i konkurrencen, hvor der
deltog cirka 60 planteavlere.
- Man ser på potentialet ud fra klimaforhold, jordtype og andre parametre, og det er en spændende måde

Produktchef Karl Kudsk, Mollerup
Mølle A/S ser store muligheder i hybridsorterne indenfor vinterraps, og
han har også store forventninger til
DK Expansion.
- Vi kan se, at den er robust og giver en god dyrkningssikkerhed. Det
betyder meget, at den har en hurtig
etablering, og at man dermed kan
opnå gode resultater ved også lidt
sen såning.
- Vi er meget opmærksomme på, at
den har en høj vinterfasthed samt en
stærk phoma- og skulpeopspringsresistens. Disse egenskaber kombineret med de højtsiddende sideskud
gør den især interessant, siger Karl
Kudsk.

Storparceller
Der er anlagt tilsvarende demoforsøg
fem andre steder i landet. Storparcellerne er her på 0,7 hektar.
Hvad angår såteknik og dyrkningsmetode er parcellerne anlagt og dyrket ud fra bedriftens egen strategi, da
sorterne skal afspejle, hvad de kan
yde og præstere indenfor de præmisser, der er i spil det pågældende sted.

Østergaard Hovedgaard har
260 hektar med vinterraps
- Rapsen er vigtig for os
og har høj prioritet. Den
er god til sanering af
græsukrudt, og den har
en god forfrugtsværdi,
siger driftsleder Kristian
Bisgaard, Østergaard
Hovedgaard.

HYBRIDRAPS
Kristian Bisgaard står i spidsen
for planteavlen på Østergaard
Hovedgaard på Salling og Moutrup
på Mors på samlet 995 hektar, hvor
ploven fortsat er et værdifuldt redskab.
Landbruget, som ejes af Tommy
Hensberg og hans søn, Christoffer
Hensberg, har også en stor svineproduktion. Der er 2.800 søer på
Moutrup, som Christoffer Hensberg
står for. Slagtesvineproduktionen
finder sted på Østergaard Hovedgård
med en årlig produktion på 50.000
slagtesvin.

- På medarbejdersiden er der 14
ansatte i stalden og to i marken samt
løs hjælp efter behov i højsæsonerne,
fortæller Kristian Bisgaard, der har
været ansat på stedet gennem 26 år.
Rapsen fylder meget i sædskiftet
med 260 hektar. Hveden udgør 455
hektar, vinterbyggen 140 hektar, vårbyggen 102 hektar og vårhvede 38
hektar.
- Rapsen er vigtig for os og har høj
prioritet. Den er god til sanering af
græsukrudt, og den har en god forfrugtsværdi. Udbyttemæssigt er det
også en interessant afgrøde; vi avler
cirka fem tons i snit i vores vinterrapsmarker, lyder det fra driftslederen.

Den vigtigste tid er nu
Hovedskuddene begyndte i mange marker at blomstre i påsken, og
den vigtige svampebekæmpelse til
forebyggelse af storknoldet knoldbægersvamp bør være foretaget nu,
vurderer agronom i Nordic Seed,
Vibeke Fabricius.
- Der har indtil videre været store forskelle på angreb af skadedyr i
markerne, men det er vigtigt at hol-

de øje med angreb af skulpesnudebiller og -galmyg i hele rapsens blomstringsperiode, siger hun, og tilføjer:
- En bekæmpelse holder kun i cirka
en lille uges tid, og det er nødvendigt
at foretage en ny bekæmpelse, hvis
der er mere end 1-2 skulpesnudebiller pr. plante og/eller en høj flyvning
af skulpegalmyg.

Afgørende forskel
De mange gode sideskud i rapsmarkerne betyder en lang blomstringsperiode, og behovet for en opfølgende svampebekæmpelse mod
knoldbægersvamp, gråskimmel og
især skulpesvamp bør overvejes.
- Foruden at få rapsen etableret
godt, er det netop i disse uger, man
som landmand kan gøre en afgørende forskel i rapsmarkerne. Netop nu er det vigtigt løbende at tilse
sine rapsmarker for skadedyr – og
det gælder alle marker og flere steder i markerne, understreger Vibeke
Fabricius.
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Søren Lykkegaard Hansen kunne ved besøget konstatere, at DK
Expansion hos Østergaard Hovedgaard var perfekt trimmet med
4,95 kilo biomasse pr. kvadratmeter. Ifølge engelske forsøg er cirka
fem kilo biomasse pr. kvadratmeter ved begyndende blomstring det
helt optimale for vinterraps. Her er den nemlig tilpas tæt til at fange
alt sollys ved frøfyldning, men er samtidig ikke for kraftig.
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