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LØRDAG DEN 1. MAJ 2021

PLANTEFOKUS
Landmand med 300 meter til Vesterhavet:

Vigtigt at vælge den rette hve
Christian Lundgaard
Madsen, der driver landbrug ved
Lemvig, går efter
stærke og robuste
hvedesorter, der kan
klare det barske miljø få hundrede meter
fra Vesterhavet.
Med kun 300 meter til
Vesterhavet og direkte
vestvendte skråninger med
stiv lerjord er der brug for robuste sorter, der kan klare et
hårdt miljø med salt og hård
blæst.
- Vi skal have noget, der kan
klare sig under disse forhold,
og derfor er det af stor betydning, at vi får set godt og grundigt på, hvad de enkelte sorter
kan præstere, siger Christian
Lundgaard Madsen, »Vandborg Vestergaard« ved Lemvig.
På hans bedrift er der udlagt en vinterhvededemo i
samarbejde med Vestjyllands
Andel og Nordic Seed, og her
kan man studere et bredt hvedesortiment og se, hvordan de
enkelte sorter klarer sig. Sorterne ligger side om side og
dækker hver især et sprøjtetræks bredde med en længde
svarende til 2-3 hektar, og det
giver således et godt vurderingsgrundlag.

Demonstrationer
- Her på egnen plejer vi at
sige, at for hver tre gange der
sås, så høster man to gange,
fordi der ofte må sås om. Vi
skal have sorter, der kan tåle
at få nogle tæsk, og derfor

er det vigtigt med de her demonstrations-parceller af en
vis størrelse hen over varierende jordbund og terræn, hvor
vi kan få syn for sagen, siger
salgsleder Claus Jacobsen fra
Vestjyllands Andel.
Sammen med agronom Vibeke Fabricius fra Nordic Seed
har han aflagt besøg på »Vandborg Vestergaard« for at se,
hvordan de enkelte hvedesorter i deres fælles sortiment til
kommende sæson har klaret
sig igennem vinteren, og hvordan de står i forhold til hinanden. Der er på tilsvarende
vis anlagt fem øvrige demoer
rundt i landet på udfordrende
jordtyper og lokaliteter.
-Demoerne giver os et meget
vigtigt vidensgrundlag om vores sorters egenskaber som et
godt supplement til de årlige
dyrknings- og sortsforsøg, fortæller Vibeke Fabricius.

Godt af sted alle fem
De fem hvedesorter i storskala-demoen er Pondus, Informer, Momentum, RGT Saki
og Chevignon. Nordic Seed
er forædler af Pondus og Momentum, og alle fem sorter
indgår i blandt andet Vestjyllands Andels sortimentsliste
til kommende sæson. Demoen er etableret den 2. september 2020 med samme plantetal for alle sorter, 270 planter
pr. kvadratmeter.
- Hver især har sorterne forskellige egenskaber og kendetegn, men vi kan med glæde
konstatere, at de er kommet
godt af sted alle sammen, og
har klaret den hårde frost i februar og det barske klima lige
ud til Vesterhavet. De fremstår

alle ensartede hen over hele
arealet, og er klar til for alvor at
bide sig fast i en stærk vækst,
når der forhåbentlig inden
længe kommer noget mere
varme, siger Vibeke Fabricius.
Hun understreger, at Pondus, Informer og Momentum
alle er meget sunde sorter, og
at man ikke finder et mere
sundt materiale end dette,
når det gælder om at undgå
gulrust og septoria. Samtidig
har sorterne vist en meget høj
vinterfasthed i denne hårde
vinter i alle sortsforsøg og vores demoer rundt i landet.
Vibeke Fabricius og Claus
Jacobsen fremhæver, at begge de nye sorter på markedet,
Pondus og RGT Saki, er velegnede til den meget tidlige
såning, mens Chevignon og
Momentum egner sig rigtig
godt til såning fra midten af
september og til langt ind i
oktober. Pondus og den mere
velkendte Informer har et meget bredt såvindue, hvor der
naturligvis skal tages højde
for de anbefalede plantetal i
forhold til såtidspunkt og lokalitet.
Udbyttemæssigt viser de
sidste par års forsøg og resultater, at Pondus har det største
potentiale efterfulgt af RGT
Saki og Momentum.
- Men her på stedet ved vi, at
robustheden er overordentlig
vigtig, for hvis sorten ikke kan
overleve, kan det være underordnet med de sidste udbyttepoint, siger Claus Jacobsen.

Forskellige
egenskaber
- Netop derfor er det så vigtigt,
at man som planteavler stude-

Markplan
Driver 300 hektar, heraf 95 hektar ejet.
163 hektar vårbyg
83 hektar hvede
54 hektar vinterraps
rer sorternes egenskaber og
holder dem op imod ens egen
lokalitet og udgangspunkt på
den enkelte bedrift, for hvad
der er vigtigt ét sted, er måske
knapt så vigtigt et andet sted,
påpeger Vibeke Fabricius.
En gennemgang af de fem
sorter giver anledning til man-

ge vurderinger og konklusioner.
- Pondus er pæn med en
moderat og dækkende vækst
fra efteråret af med flere sideskud. Den kigger op nu her, og
den har en god stråstyrke via
Torps genetik i sig, siger Claus
Jacobsen og sammenholder

den med Informer, som står i
parcellen ved siden af.
- Den er mere »pjusket« i sin
vækst hen over efteråret og
det tidlige forår, men det skal
man ikke tage fejl af, for den
vil strække sig og får et langt
men stærkt strå med store
aks. Informer er lidt som »den
grimme ælling«, der retter sig
op, lyder det.
- RGT Saki er flad i sin vækst,
og har en nærmest krybende
vækst i efteråret, men ender
op med et højt udbytte og en
meget høj stråstyrke. Det er en
god gylle-hvede til den tidlige
såning, siger Vibeke Fabrici-

Blev selvstændig sidste år
Christian Lundgaard Madsen, 26 år, er uddannet
agro business manager, og han stammer fra egnen,
hvor hans forældre driver landbrug i nabolaget.
Han overtog 1. juli 2020 Vandborg Vestergaard, hvor han
bor sammen med sin kæreste, Line.
- I den daglige drift har jeg et stort fokus på medarbejderne, økonomien og grisene med en årlig produktion
af 55.000 30-kilos grise. Samtidig nyder jeg det mere sæsonbetonede arbejde i marken, hvor jeg glædes ved at se
afgrøderne gro og udvikle sig, og vi forsøger at få tingene
til at lykkes godt i samspil med vejret, siger Christian Lundgaard Madsen.
- Det giver mig god energi at være med i både svinebruget
og markbruget, og jeg ser en stor glæde og fordel ved at
være tæt på begge driftsgrene på bedriften. Samtidig er jeg
meget bevidst om at give ansvar fra mig til mine medarbejdere, og jeg nyder at opleve, hvordan vores og bedriftens
værdier derved implementeres i medarbejderne, og at de
løfter ansvaret. Det er vigtigt og gavnligt for at lave gode
resultater, siger han.

- Vi er glade for at have demo’er liggende ude hos landmændene, da de giver os et godt grundlag for at give en god faglig rådgivning,
siger Claus Jacobsen (t.h.) fra Vestjyllands Andel, der her ses sammen med Vibeke Fabricius og Christian Lundgaard Madsen.
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edesort
Christian Lundgaard Madsen
og Claus Jacobsen foran
Vandborg Vestergaard, som
Christian overtog 1. juli 2020.
Fotos: Nordic Seed

Ser frem til resultater

us, som supplerer, at det også
bør nævnes, at både Pondus
og RGT Saki er resistente overfor hvedegalmyg, hvilket er en
vigtig egenskab i hvederige
egne og sædskifter med især
pløjefri dyrkning.
De to planteeksperter er enige i, at Momentum er et meget
sundt og stærkt valg til den lidt
senere såning med en hurtig
vækststart både i efteråret og i
foråret, og sorten har samtidig
vist meget høje udbytter også
som 2. års hvede.
Endelig er der Chevignon,
som er den ældste sort med
i demoen. Den kan sås langt
ind i oktober, og har ligesom
Momentum en hurtig vækststart både efterår og forår. Chevignon er kendetegnet ved en
flot grøn kulør og en knejsende
vækst tidligt forår, hvilket også
ses her i demoen. En vigtig
egenskab ved Chevignon er,
at det er markedets tidligste
sort til høst, som især kan
værdisættes, hvis man ønsker
vinterraps efter hvede.

1. års hvede i den første uge i
september og 2. års hvede fra
cirka 15. september. I år har
han ikke sået noget om. Kornet
bruger han i sin svineproduktion på gården.
Han driver 300 hektar, hvoraf
han selv ejer de 95 hektar. Jorden er JB 5-6. I indeværende
sæson har han 83 hektar hvede,
163 hektar vårbyg og 54 hektar raps. Næste år vil der være
mindre vårbyg og mere hvede.

- Hele 1. års-arealet er i denne
sæson Informer, som vi har
pæne forventninger til, lyder
det fra Christian Lundgaard
Madsen, der endnu ikke har
lagt sig 100 procent fast på,
hvilke sorter han skal have i
næste sæson, men har stor fokus på robusthed og sundhed.
- For mig giver det god mening at medvirke med denne
demo, da det bringer viden og
kompetence ind på bedriften.
Det er lærerigt og motiverende
for både mine ansatte og jeg,
understreger han og tilføjer,
at han ser frem til at få syn for
sagen med hensyn til, hvad
sorterne kan præstere. Således
vil alle sorter også blive indvejet på bedriftens brovægt ved
høsttide.
Aktuelt i marken er der foretaget græsukrudtsbekæmpelse i hveden, og nu gælder det
vækstregulering og svampebekæmpelse efter behov. Arbejdet med at nedfælde gylle
og tildele handelsgødning er
tilendebragt, og det kører på
det sidste med såningen. Den
sidste gylletildeling til hveden
venter i den nærmeste periode.
/ hl

Potentiale i mælk
fra gamle kvægracer
Et nyt studie viser, at mælk
fra bevaringsværdige kvægracer kan bruges til at producere sundhedsfremmende
madingredienser.
I en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet er såkaldte oligosaccharider
fra flere nordiske kvæg-landracer blevet
undersøgt. Oligosaccharider er særligt interessante næringsstoffer, fordi de har sundhedsfremmende egenskaber.
- Resultaterne viser potentiale for ny kommerciel anvendelse, hvilket kan være et vigtigt skridt til at fremme bæredygtig brug af
landracer, som i mange tilfælde klassificeres
som truede, skriver NordGen, der er en nor-

disk institution for bevarelse og bæredygtig udnyttelse af planter, husdyr og skove i
overensstemmelse med FNs konvention om
biologisk diversitet, i en pressemeddelelse.
Oligosacchariderne kan fungere som probiotika i tarmene og fremme immunforsvaret, og det kan udnyttes kommercielt til for
eksempel fremstilling af modermælkserstatning og andre fødevarer med bioaktive
ingredienser til både børn og voksne.

Skiller sig ud
De landracer, som indgik i undersøgelsen,
var: Svensk fjellku, Norsk Dølafe, Norsk Telemarkfe, Dansk rød anno 1970, Islandsk fe,
Litauisk svarthvit fe, Vestlig Finlandsfe og
Østlig Finlandsfe.
/ mip

Her ses en gammel rød dansk malkeko i Den Fynske Landsby. Arkivfoto

Øg mælkeproduktionen
med X-Bond
Rumen

FALDER MÆLKEPRODUKTIONEN?
Måske er der toksiner på spil. Toksiner i foderet kan have en
negativ effekt på din besætnings trivsel og dermed også på
mælkeproduktionen.
X-Bond Rumen er en effektiv toksinbinder, der både binder
og deaktiverer toksinerne i foderet. Samtidig understøtter
det dyrets mave-tarm-funktion og immunsystem for
fremtidig forebyggelse.

Fokus på sundhed
Men hvad siger landmanden,
og hvordan har hans erfaringer været?
- Det er helt klart Momentum og Informer, der har været flottest hen over vinteren,
mens RGT Saki har været lav
og flad og nærmest lignet en
golfbane, lyder det fra Christian Lundgaard Madsen.
Han prioriterer at have hvede før raps, og han vil gerne så

BINDER

Christian Lundgaard Madsen foran hans Vaderstad Rapid-såmaskine, som ved besøget stod parat til at etablere det sidste vårbyg.

Læs mere på
vilomix.dk/x-bondrumen
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