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- Det er absolut ikke ligegyldigt,
hvilken sort man begynder med omkring
1. september – og hvilken sort man
vælger, hvis vi når hen i oktober.

Gødning og tilpas med regn har haft sin effekt og marken står flot og grøn.
Nu gælder det de afgørende behandlinger mod septoria. Fra venstre markmand
Morten Schmidt, gårdejer Gustav Jessen, Vibeke Fabricius, Nordic Seed og
Torben Føns, Hedegaard.

VIBEKE FABRICIUS

Vær bevidst om
hvedesorternes
egenskaber
Det er vigtigt at tænke forventede såtidspunkter ind
i sin planlægning, når der skal vælges hvedesorter til
kommende sæson.

SORTSVALG
Det har stor betydning for
sortsvalget, om vinterhveden
forventes sået primo september, eller
om den først kommer i jorden fra
medio september.
Her er det vigtigt at være opmærksom på sorternes specifikke egenskaber, når markplanen udarbejdes.
Det er holdningen på Kobbelgaard
i Starup ved Haderslev Næs, hvor
Gustav Jessen driver landbrug med
475 hektar planteavl. Han har drevet
gården siden 1996 og er tredje generation på stedet.
- Vi oplever stort set hvert år efter
høst, at vi har brug for at udnytte hver

eneste dag, hvor der kan sås. Vi har
både brug for sorter, der kan sås tidligt, og sorter der kan sås sent, og det
er vi meget opmærksomme på, når
vi planlægger, siger Gustav Jessen.

kær fem kilometer derfra, hvor der
er klimastalde.
- Vi vil gerne have så meget vintersæd som muligt. Det passer godt til
vores jordtype og vores produktion,
og netop derfor er der god grund til
at tænke sorternes egenskaber ind,
når vi planlægger, siger Gustav Jessen, der over årene har avlet et højt
udbytte i vinterhvede på sin bedrift.

Høje udbytter

Tag flere sorter ind

Hans arealer er JB 6-7 med en del i
kuperet terræn. Normalt dyrkes halvdelen med hvede, mens den anden
halvdel er fordelt mellem vårbyg,
vinterraps, havre og vinterbyg, og
der dyrkes således både førsteårsog flerårshvede.
Der er brug for meget korn til gårdens svineproduktion bestående af
1.700 søer og salg af 30 kilos grise.
Produktionen finder sted på Kobbelgaard, hvor søerne er, samt på Olufs-

Sammen med produktkonsulent
Torben Føns fra Hedegaard har vi
besøgt Kobbelgaard for at høre om
dyrkning af vinterhvede og sortsvalg.
Med på besøget var også agronom
Vibeke Fabricius fra Nordic Seed,
hvor man forædler og repræsenterer sorterne.
- Det er vigtigt, at man tager flere sorter ind, og vi opfordrer til, at
man tænker på risikospredning i
forbindelse med sit sortsvalg. Både

i forbindelse med hvad der passer
bedst til de forskellige jordtyper, men
i særdeleshed også, når man ser på
såtidspunktet. Her er det det vigtigt
at tænke sig rigtigt godt om, påpeger
Torben Føns.
- Det er lige nu, at der skal være
opmærksomhed på disse forhold i
forbindelse med kommende markplan og sortsvalg, tilføjer han.
- Især på bedrifter med mange hektar hvede er det meget vigtigt at vælge
to til tre sorter med forskellige dyrkningsegenskaber, supplerer Vibeke
Fabricius.
Hun påpeger, at afhængig naturligvis af vejret og arealet med vintersæd
er man oftest nødt til at tage enhver
god sådag fra begyndelsen af september i brug for at kunne nå at få
etableret sin vintersæd, inden man
kommer for langt hen i oktober.
- Det er absolut ikke ligegyldigt,
hvilken sort man begynder med om-

kring 1. september – og hvilken sort
man vælger, hvis vi når hen i oktober.
Det har kæmpe betydning, for hvede er ikke bare hvede, og sorternes
egenskaber er utroligt forskellige,
tilføjer hun.

Torp til tidlig såning
I år er der på Kobbelgaard anvendt
fire forskellige hvedesorter og etableret mere hvede end normalt på grund
af det gode såvejr i efteråret.
Det er Torp med 160 hektar, Informer med 50 hektar, Kalmar med 40
hektar og Benchmark med 90 hektar.
- Vi har rigtigt gode erfaringer med
Torp, siger Morten Schmidt, der er
markmand på Kobbelgaard.
Som hjælp i marken er der også
ansat en elev. Bortset fra gyllekørsel
udfører de selv alle opgaver i marken.
- Torp er god til tidlig såning, da den
har en forholdsvis langsom efterårs-

Informer er en ny
hvedesort til det brede
Nordic Seed giver to bud
på sorter, der er anderledes end Torp og dermed
optimerer på for eksempel sen såning eller resistens mod skadegørere.

SORTSVALG
Markbruget på »Kobbelgaard« ved Haderslev Næs består af 475 hektar. Fra
venstre markmand Morten Schmidt og gårdejer Gustav Jessen ved gårdens
indkørsel. Fotos: Nordic Seed

Mens hvedesorten Torp er velegnet til den tidlige såning, er

den ikke optimal at bruge til sen såning.
- Og i et meget bredt såvindue
anbefaler vi den nye højtydende og
sunde sort Informer. Det er en fantastisk sort med en hurtig fremvækst
fra etablering. I løbet af hele efteråret
og det tidlige forår har den markeret
sig rigtig positivt med en flot kulør og
en stærk og sund vækst, siger Torben
Føns.
- Vores erfaringer fra de første dyrkningsår med Informer fortæller os, at
netop fordi sorten er en sprinter ved

vækststart, har den nemmere ved
at gro fra snegleangreb end mange
andre sorter, påpeger Vibeke Fabricius.
Det er første år, at Informer for alvor er ude hos landmændene i dyrkning, og forsøg og de første erfaringer
peger på, at det bliver en særlig god
sort.
- Den leverer både udbytte- og proteinmæssigt, og det er en sund sort.
Selvom den lægger fra land efterår og
forår, er den relativt stråstærk, siger
Vibeke Fabricius, og tilføjer at sorten
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- Det er nu, man skal være helt skarp på at få passet sine
hvedemarker og behandle mod septoria, siger Torben
Føns, Hedegaard, der her ses sammen med markmand
Morten Schmidt, »Kobbelgaard«, ved en af de lokationer,
hvor maling af planterne viser væksten.

vækst. Det er specielt interessant for
os, blandt andet fordi vi også benytter
muligheden med at have tidligt sået
hvede som erstatning for en del af
efterafgrødekravet. Derfor skal vi
have sået cirka 100 hektar hvede inden 7. september for at leve op til
betingelserne, forklarer han.

God til tidlig såning
Torben Føns fremhæver ligeledes
Torp som en god sort til tidlig såning.
- Den holder sig nede og får ikke
så mange sideskud i efteråret. Det
er en såkaldt enkeltakstype. Samtidig er den stærk i strået. Det er
vores og rigtig mange landmænds
erfaring, at den klarer sig super godt
udbyttemæssigt, selvom den ikke
praler og ser ud af så meget i det
tidlige forår.
- Torp har en åben vækst og får
mange store kerner pr. aks. Torp lover ikke mere, end den kan holde,

men man bliver oftest meget glad,
når mejetærskeren bider ind i sorten.

Meget septoria
Morten Schmidt siger, at ligesom
med andre hvedesorter er Torp en
sort, der skal passes godt med hensyn
til svampesprøjtninger.
- Vi har altid meget septoria her i
området, og derfor kan det betale sig
på bundlinjen at behandle svampe
intensivt med fire sprøjtninger, siger
han og tilføjer, at udbyttepotentialet
er stort.
Jpj

Ved at male
planten med rød
spraymaling
anskueliggøres
væksten og dermed
plantens ubeskyttede
områder siden sidste
svampebehandling.

såvindue
sikrer mange tønder korn og protein
til foderanvendelse i svineproduktionen, og at den også kan bruges til
brødhvede.

Fokus på rettidighed
Torben Føns siger, at hvis man vil
have endnu en hvedesort, vil det
være oplagt at vælge en tredje sort,
der kan noget andet.
- Her kan man for eksempel vælge den gamle kending, Kalmar, eller
den nye sort RGT Universe, der er
på vej ind på markedet. De har beg-

ge resistens overfor hvedegalmyg,
hvilket er en vigtig egenskab netop
på hvederige egne og bedrifter, hvor
udfordringen med hvedegalmyg oftest er størst.
- Kalmar er en buskningstype, som
er kendetegnet ved udvikling af mange sideskud og aks. Den kan sås sent
og alligevel nå at få en god etablering
i efteråret.
- Det er vigtigt at holde fokus på
de forskellige egenskaber, men man
skal også være opmærksom på, at de
kræver noget forskelligt i løbet af hele

sæsonen. Det gælder både gødningsmæssigt og på planteværnssiden, siger Torben Føns.
For gårdejer Gustav Jessen,
Kobbelgaard i Starup ved Haderslev Næs, og markmand Morten
Schmidt er det en positiv udfordring at kunne optimere den samlede markøkonomi gennem også
sortsvalget.
- De kan noget forskelligt og de
kræver noget forskelligt, og det stiller
dyrknings- og driftsledelsesmæssige krav. Vi skal hele tiden have stor

fokus på rettidighed i planteavlen,
påpeger de.

Det er nu, det gælder
Lige nu er et afgørende tidspunkt
i hvededyrkningen med hensyn til
svampebehandling, hvor den vigtige
fanebladssprøjtning står for døren.
For at anskueliggøre behovet for
at beskytte planterne mod septoria
har Morten Schmidt på forskellige
lokationer malet nogle planter med
rød spraymaling fire mandage i træk
for at anskueliggøre væksten.

- Det er lidt af en øjenåbner at se,
hvor stor væksten er på en uge og
dermed hvor meget af planterne, der
hurtigt er ubeskyttede. Samtidig viser
det, at der er stor forskel på hvornår
de enkelte sorter rykker sig. Det går
rigtigt stærkt derude lige nu.
- Spraymaling er en metode, som
Sønderjysk Landboforening har
lanceret, og for os er det et vigtigt
styringsværktøj i forhold til tidspunktet for behandlinger i marken, siger
Morten Schmidt.
jpj

