15

LØRDAG DEN 21. NOVEMBER 2020

PLANTEFOKUS

PLANTEAVL VEST

PLANTEAVL ØST

Kontakt: Henriette Lemvig
henriette@eﬀektivtlandbrug.dk
40 21 97 57

Kontakt: Jørgen P. Jensen
jpjensen@eﬀektivtlandbrug.dk
21 15 91 21

Hestebønner er en vindersag
Schack Cornelius Kock i
Sommersted ser et stort
potentiale i at tage mere
bælgsæd med i sin markplan. - For mig at se er
hestebønner en ren vindersag, siger han.

- Jeg er glad for, at jeg gav det en
chance mere efter 2018, hvor stort
set alt gik galt. Det gælder om at være
rettidig og meget opmærksom på at
komme ud på de rette tidspunkter.
- Og så har jeg også stor fokus på
sådybden, hvor jeg har erfaret, at
resultatet bliver bedst med en tandsåmaskine frem for en skivesåmaskine for at sikre en tilstrækkelig og
ensartet sådybde. Etableringen er
utrolig vigtig.

HESTEBØNNER

Fokus på bælgplanter
For Schack Cornelius Kock på
Lertegaard ved Sommersted er
der store perspektiver i at dyrke hestebønner. Hans erfaring er, at han
på flere fronter får valuta og fordele
ved at have afgrøden med i sit sædskifte.
- For mig at se er hestebønner en
ren vindersag, og der er et stort potentiale i denne afgrøde. Men man
skal gøre sig umage – ligesom med
alt muligt andet, og det er utroligt
vigtigt at få gjort tingene til tiden,
understreger han.

Fra vintersæd til vårsæd
Tidligere har der været avlet meget
vintersæd på gården.
- Jeg har rykket planteavlen fra meget hvede til mere vårsæd. Og her ser
jeg hestebønner som et spændende
element i sædskiftet, ikke mindst fordi det giver god mening at producere
vores eget protein i Danmark frem for
at importere det.
- En af årsagerne til, at jeg har hestebønner er, at jeg har brug for at
kunne gennemføre en effektiv bekæmpelse af græsukrudt, og det har
jeg mulighed for med hestebønner,
som er en super god afgrøde, hvis den
får de rigtige betingelser. Samtidig er
det en god forfrugt til hveden.
- På gården har vi tidligere dyrket meget ensidig vinterhvede, og
det har resulteret i for meget græsukrudt. Jeg vil gerne kunne inddrage frøgræs i mit sædskifte, men
lige nu har jeg stor fokus på at styre
græsukrudt, og her er hestebønnen
en vigtig spiller.
Vinterrapsen er taget ud af markplanen i disse år som følge af udfordringer med kransskimmel, og netop
her kommer hestebønner ind som et
godt alternativ.

- Hestebønner har mange positive egenskaber i sædskiftet, og samtidig er det
interessant, at den kan erstatte importeret sojabønneprotein til foder, siger
Schack Cornelius Kock (t.v.), der her ses sammen med faglig konsulent Torben
Føns fra Hedegaard A/S.

Gå ikke på kompromis
Faglig konsulent Torben Føns fra Hedegaard A/S har løbende snakke med
Schack Kock i løbet af sæsonen om
blandt andet dyrkning af hestebønner, og han er enig i, at afgrøden er
rigtig god at få ind i sædskiftet.
- Det er en rigtig spændende afgrøde, men der er en række forhold, man
skal være meget opmærksom på, hvis
man vil opnå et godt resultat.
- Hestebønner er afhængige af god,
lerholdig jord eller muligheden for
vanding, da det er helt afgørende,
at de ikke mangler vand under især
blomstringen.
- Og så er det afgørende, at reaktionstallene er i orden. Kalkniveauet
skal minimum ligge på det anbefalede niveau for jordtypen for at sikre, at kvælstoffikseringen i afgrøden
virker optimalt til at sikre udbytte og
protein. Samtidig også for at undgå
opformering af rodsygdomme.
Et andet meget afgørende forhold
er et godt såbed og sådybden.
- Hellere 10 end syv centimeter. Det
er en udfordring for mange såmaskiner, men vi kan konstatere, at der er
øget udbytte at hente ved at så dybt
nok. Samtidig er der mere sikkerhed
mod tørke, når planten starter længere ned.

Lertegaard
Markplanen på gården ser i dag således ud:
Hvede 90 hektar
Vårbyg 70 hektar
Havre 20 hektar
Hestebønner 20 hektar
Schack Cornelius Kock driver 200 hektar (JB 5-6), hvoraf han
selv ejer 150 hektar. På gården har han en slagtesvineproduktion med levering af 13.000 grise på årsbasis. Han køber
smågrise på henholdsvis syv kilo og 30 kilo.

Torben Føns fremhæver desuden,
at der skal bekæmpes ukrudt inden
fremspiring af afgrøden. Jo dybere
hestebønner bliver sået, jo bedre kan
man sikre en effektiv bekæmpelse af
ukrudt inden fremspiring med Roundup sammen med jordmiddel.
- Og så skal der svampebehandles
mindst én gang, og også to gange hvis
fugtigt i blomstringsperioden. Her er
der virkelig noget at komme efter rent
udbyttemæssigt. Hvis svampene får
fat, går det bare stærkt.
- Det er meget vigtigt, at tingene
bliver gjort på rette tidspunkt, det
skal man være opmærksom på, når
det gælder hestebønner.

Gav det en chance

Omkring sortsvalget fremhæver
agronom Vibeke Fabricius fra Nordic
Seed sorter med højt udbytte i både
tønder og protein, god standfasthed
og lav modtagelighed for sygdomme.
Hun fremhæver sorterne Lynx og den
nye Daisy, der kommer på markedet
til kommende sæson.
- Daisy er årets højdespringer i
sortsforsøgene og ligger klart i top.
En sort med højt udbyttepotentiale,
højt proteinindhold og med lidt tidligere modning end Lynx. Den har
vi store forventninger til. Lynx har
gjort det rigtig godt i både forsøg og
praksis igennem flere år, og er fortsat en meget dyrkningsværdig sort.
Nævnte sorter har begge et lavt tanninindhold og kan anvendes til både
opfordring og afsætning.
- I Nordic Seed har vi meget stor
fokus på forædling og opformering
af hestebønner med høje udbytter
og proteinindhold, lavt sygdomstryk
og samtidig så tidlig høst som mulig.
En udfordring ved hestebønner er
behovet for nedtørring af afgrøden.
Men jo tidligere moden, jo længere
og flere dage med godt høstvejr opnår vi. Daisy og Lynx er repræsentationssorter, men vi skal videre frem
med egen forædling af hestebønner,

og det arbejdes der intensivt på, påpeger hun.
- Egen forsyning af protein til både
opfodring og kvalitet bliver afgørende i fremtiden, og i Nordic Seed er
vi helt i front med forædling af både
lupiner, hestebønner og markærter.
Sidstnævnte er vi allerede lykkes med
i form af Greenway, som er den højest
ydende sort på markedet til kommende sæson.

Det gode håndværk
For Schack Cornelius Kock betyder
det meget at lave et godt håndværk
i planteavlen.
- Det gælder også håndteringen efter høst, hvor muligheden for egen
tørring af hestebønner er en afgørende faktor. Min erfaring er, at planlager er den bedste løsning, og her
skal man være meget opmærksom
på højden i lageret set i forhold til,
hvor vådt materialet er, understreger
han. Hestebønner er først lagerfaste
ved 14-15 procent, og i langt de fleste
år er vandprocenten højere ved høst.
Torben Føns fremhæver desuden,
at det er vigtigt, at man i god tid
før høst har styr på, hvad der skal
ske med hestebønnerne efter høst.
Nedtørring af hestebønner kan ske
på flere måder, men det nemmeste
og billigste er på et planlager, hvor
man stødtørrer af et par omgange.
Hvis hestebønnerne er under 20 procent vand vil gennemløbstørrerier
også være en mulighed, men det kan
være nødvendigt at tørre hestebønnerne af to omgange.
Samtidig betyder de store hestebønnekerner, at der går lang tid med
nedtørring. Så tålmodighed og opmærksomhed er en dyd, afslutter
Schack Cornelius Kock.
hl

Schack Cornelius Kock afsætter hestebønnerne til Hedegaard A/S, og
han har i samråd med Torben Føns
arbejdet efter de nævnte retningslinjer. Efter tre år med hestebønner er
han ikke i tvivl om, at han fortsætter.
- Jeg startede i 2018, her var det
voldsomt tørt, og det prægede selvfølgelig resultatet. Jeg høstede 2,5
tons, men jeg besluttede, at jeg ville
prøve igen.
Næste år gik det bedre, her blev
resultatet 5,5 tons, og her i 2020 høstede han 6,5 tons i ren vare.

Det kræver hestebønner:
Arealer, der kan holde på vandet
Kalkniveauet skal være i orden
Så dybt – helst 8-10 centimeters sådybde
Eﬀektiv ukrudtsbekæmpelse inden
fremspring
Svampebehandling, en til to gange, i
blomstringsfasen
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