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PLANTEFOKUS

Klar til comeback
med vinterbyg

Jens Due Jensen og Vibeke Fabricius ses her i dyrkningsforsøgene på Nordic Seed i Dyngby, hvor faktorer som blandt andet plantetal og kvælstofstrategier målrettet de enkelte sorter undersøges.

Nordic Seed har store
forventninger til den nye
toradede vinterbygsort,
Comeback, der er klar til
såning i efteråret.
Der er lagt an til et flot comeback på vinterbygsiden fra
Nordic Seed, der nu er klar med sorten Comeback, som kommer på markedet til kommende sæson. Det er
første gang, at Nordic Seed leverer sin
egen forædlede vinterbygsort.
- Sorten Comeback har i de seneste
år været holdt op imod andre vinterbygsorter i værdiafprøvninger og
landsforsøg, siger leder af bygforædlingen hos Nordic Seed i Dyngby, Jens
Due Jensen.
Han er overbevist om, at Comeback
hører til blandt de vinterbygsorter,
der vil slå godt igennem i de kommende år.
- Sorten har et højt stabilt udbytte
uanset lokalitet, og den er dyrkningsegnet på alle jordtyper. Den slår igennem med et højt proteinindhold og
en hektolitervægt som næsten er på
højde med vårbyg. Samtidig er der tale
om en sund sort, som er stærk i strået.

Langsigtet proces
Jens Due Jensen står i spidsen for
byg-forædlingsprogrammet, som

- Vi har nu vinterbygsorter, der kan præstere en næsten lige så god kernekvalitet som vårbyg, påpeger Vibeke Fabricius og Jens Due Jensen.

overordnet set arbejder på at frembringe nye sorter med bedre udbytte,
sundhed, stråstyrke og kernekvalitet.
- Forædlernes vigtigste job er hvert
år i forædlingsprocessen at afgøre de
kombinationer, man tror på, hvorefter vi snævrer ind og udvælger. Det
er en langsigtet proces, der strækker
sig over flere år, og derfor er det altid
spændende i den sidste del af fasen at
få sorterne holdt op imod hinanden i
værdiafprøvninger og landsforsøg og
se, hvordan de klarer sig.
- Vi prøver at udsætte de nye sorter
for de værst tænkelige scenarier, da
det er afgørende, at de skal kunne
klare lidt af hvert. Vi går efter stabilitet i vores sorter, påpeger Jens Due
Jensen.
Agronom Vibeke Fabricius fra Nordic Seed supplerer.

- I afprøvningsarbejdet på Nordic
Seeds forsøgs- og forædlingsstationer har vi samtidig stor fokus på
dyrkningsegenskaber som plantetal,
såtidspunkt og gødningsbehov.
- Vi er bevidste om, at bedrifterne
bliver større og sigter efter optimal
maskin- og arbejdskapacitet. De
nødvendige såvinduer bliver således bredere, og hertil skal vi tilpasse
vores sorter og målrette dyrkningsstrategier til dem, siger hun.

God til opfodring
Vibeke Fabricius påpeger, at toradet
vinterbyg er den mest dyrkede vinterbyg-type i Danmark og i mange
sammenhænge »det sikre valg« set i
forhold til jordtyper, udbyttestabilitet
og kernekvalitet.
- Men der er også en stor interesse

for seksradet vinterbyg, som vi har
repræsenteret i flere år, og fortsat
gør, med den velkendte og meget
robuste sort, KWS Meridian. Sorten er fortsat på markedet på grund
af sin høje udbyttestabilitet og sin
mangantolerance på udsatte jordtyper, hvor den samtidig også kan
levere en fornuftig kernekvalitet.
En ny spændende spiller i det seksradede segment er sorten Indiana,
som er højtydende og stråstærk og
tidligere moden end andre sorter
på markedet.
Vibeke Fabricius runder også de
seksradede hybrider fra Syngenta.
- De har været på markedet i det
sidste årti, og kan være interessante i forskellige sammenhænge,
blandt andet når det gælder ønsket
om tidlig såning med meget lave
plantetal.
- Hybriderne busker sig rigtig godt i
løbet af efteråret, men de koster mere
at frembringe og skal passes mere.
Det skal med i betragtningerne, påpeger hun og minder om, at når man
vælger seksradede hybrider går man
»all in« med hensyn til rettidighed og
valg af nødvendige behandlinger i
forhold til forebyggelse af angreb af
bladlus ved tidlig såning, lejesæd og
svampesygdomme.
- Men så kan de også spendere på
bundlinjen, siger hun.

Mange fordele
Vinterbyg i sædskiftet er interessant
på mange bedrifter, påpeger Vibeke
Fabricius.
- Ikke mindst fordi vi nu har noget,
der giver en næsten lige så god kernekvalitet som vårbyg. Vinterbyggen
klarer sig generelt godt i de tørre år,
hvis den kommer godt fra land.
- At komme tidligt i gang med høsten betyder meget på mange bedrifter i forhold til høstkapacitet, og
med vinterbyg kan man være sikker
på at få noget korn og halm godt og
tidligt i hus.
Vinterbyg i sædskiftet giver også
mulighed for, at vinterraps kan blive
etableret rettidigt i dens optimale
såvindue fra 5. til 20. august. Med
de øgede krav til efterafgrøder er
det også en interessant mulighed at
anvende vinterbyg som forfrugt til
efterafgrøder, så efterafgrøderne kan
blive etableret tidligt efter høst med
fagligt stærke efterafgrøder til følge
i forhold til kvælstofopsamling og
strukturforbedring.
- For såvel vinterraps som efterafgrøder betyder det meget, at man
kan få forberedt sit såbed og etableret
afgrøderne godt, inden den meget
travle høsttid for alvor tager fart, siger
Vibeke Fabricius.
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