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Vårbyg, græs og majs
- og ingen vintersæd
Kasper Kvistgaard Christensen i Spjald kører et
sædskifte uden vinterafgrøder med vårbyg som
den største afgrøde, og
han har store forventninger til den nye sort
Stairway
Vårbyggen spiller en stor rolle
i planteavlen hos Kasper Kvistgaard Christensen på Viftrupgård
Agro i Spjald, og han har ligeledes
biogasmajs og frøgræs som gennemgående afgrøder. Et sædskifte,
der blandt andet lader sig gøre på
baggrund af det tilknyttede biogasanlæg.
Dorte og Kasper Kvistgaard Christensen driver et planteavlsbrug på
430 hektar, hvoraf de selv ejer 120
hektar. De driver desuden maskinstation. Til bedriften er der tilknyttet
et biogasanlæg etableret i 2016, som
Kaspers forældre, Birthe Kamp Christensen og Knud Skøtt Christensen,
ejer og driver.
- Biogasanlægget gør, at vi kan
have et stort areal med majs og græs.
Majs sikrer muligheden for en god
bekæmpelse af græsukrudt, hvilket
er afgørende for os i vores sædskifte
med en stor andel frøgræs, siger Kasper Kvistgaard Christensen.
Han har ikke husdyrproduktion.
- Jeg brænder for planteavlen, det
er dét, jeg er bedst til. Og hvis du ikke
selv kan fodre din hvede op, er det
svært at få økonomien til at hænge
sammen i hvededyrkning.
Udbyttemæssigt avles der i snit
omkring seks tons pr. hektar i vårbyg.
I frøgræs avles der i snit cirka1.800
kg renvare pr. hektar og i majs 38-39
tons biomasse pr. hektar i snit. I år
har udbytterne generelt ligget over
det gennemsnitlige.

Driver maskinstation
Kasper Kvistgaard Christensen er
tredje generation på bedriften, som
han overtog efter sin far i 2018. Han
har arbejdet på bedriften siden 2010,
hvor der blev etableret maskinstation. Den har udviklet sig gennem
årene, og i dag er der fire-fem ansatte
ud over familien selv.
- Vores primære områder er gyllekørsel, såning og sprøjtning, mens vi
gør knapt så meget i høstarbejde. Vi
har både mindre og større kunder, og
for os passer det rigtigt godt at drive
maskinstation som en integreret del
af vores planteavl, understreger han.

Græs efter vårbyg
Sædskiftet på bedriften består af 170
hektar vårbyg, 150 hektar biogasmajs
og 55 hektar frøgræs. Der er desuden

lidt arealer med vedvarende græs
samt et mindre areal med energipil.
Jordbundstypen er JB 1-4, og der vandes på en del af arealet.
- Vi kører med efterslæt til biogasanlægget såvel i udlægget efter
vårbyghøst samt efter frøgræshøst.
Derved høster vi på marken flere
gange pr. sæson, hvilket giver en
bedre markøkonomi.
- Det betyder, at vi kan konkurrere
med hvede, og at vi opnår en fornuftig forretning i planteavlen, siger
Kasper Kvistgaard Christensen.
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Pløjefri dyrkning
Viftrupgård kører markbruget pløjefrit og har gjort det gennem cirka 20
år.
- Vi kan avle det samme, men billigere, og vi har en større kapacitet
og sparer tid. Så længe, vi kan bruge
Roundup, fortsætter vi med pløjefri
dyrkning, for det passer bedst til os
og det sædskifte, vi kører med.
- Jeg er stor fortaler for pløjefri
dyrkning. Vi fornemmer, at vi opnår
en øget frugtbarhed, og at jorden afdræner bedre.
Når markerne bliver tilsået, sker
det i én overkørsel. Samtidig med
etablering af korn og græs bliver der
placeret gødning og dybdeharvet,
så jorden løsnes. Forud for såning
nedfældes gyllen.

ker til at skabe harmoni i planteavlen.
Anlægget har således stor betydning.
- Vi henter gylle ved seks leverandører, som efterfølgende får den afgassede gylle retur. Desuden henter vi
dybstrøelse fra 10 besætninger. Hertil
kommer majs, græs og halm.
- Maskinstationen står for transporten, og vi har en lastbil, som står
for al kørslen, og dermed også medvirker til at skabe en god forretning
med aktivitet hen over hele året.
Biogassen sælges til Spjald Fjernvarmeværk, som sørger for CO2-neutral varme til 1.300-1.400 husstande
i Spjald.
- Der er rigtigt mange gode synergieffekter i at have biogasanlægget,
lyder det.

Leverer til fjernvarme

Vårbyg i fremavl

Biogasanlægget er et vigtigt omdrejningspunkt på bedriften og medvir-

Kasper Kvistgaard Christensen sætter
rettidighed og kvalitet i højsædet i

planteavlen, og på den baggrund er
han blevet vårbygfremavler for Vestjyllands Andel.
- Det er spændende at være fremavler, fordi man konstant skal have
fokus på at yde sit bedste og optimere hele vejen rundt i markbruget.
Der skal luges lidt mere, maskinerne
skal gøres rene lidt oftere, og man
skal være 100 procent over tingene
gennem hele sæsonen. Det er også
vigtigt, at man selv kan tørre og
opbevare kornet. Alt det er specielt
vigtigt som fremavler. Jeg vil gerne
være en del af et samarbejde med det
udgangspunkt, lyder det.
Produktkonsulent Claus Jacobsen
påpeger, at Vestjyllands Andel er godt
tilfreds med at have fået Viftrupgård
Agro med som fremavler.
- Her er et stort vårbygareal med
en god forfrugt, og da vi samtidig har
med et professionelt planteavlsbrug

at gøre, er vi meget glade for samarbejdet, understreger han.

Stort potentiale
Claus Jacobsen fremhæver sorten
Stairway, som dyrkes på stedet. I høsten 2020 var det med 100 hektar i
fremavl.
- Der er her tale om en ny, højtydende foderbyg forædlet af Nordic
Seed, som har en meget lav modtagelighed for svampe samt en god
stråstyrke og robusthed. En rigtig god
allround-sort, siger han.
Agronom Vibeke Fabricius fra Nordic Seed påpeger, at Stairway til kommende sæson 2021 er tilgængelig for
alle, mens den i 2020 endnu kun var
i fremavl.
- Vi har store forventninger til
Stairway, både rent udbyttemæssigt,
men også fordi den er nematoderesistent og klarer sig godt på alle
parametre, siger hun og tilføjer, at
Nordic Seed har en bred pallette af
gode, nyere foderbygsorter, for eksempel Newway og Fairway.
- Som markedets tidligste sort til
høst har vi desuden Feedway, der
besidder samme gode egenskaber
til foder, tilføjer hun.

Stråstyrke
Stairway har ifølge Vibeke Fabricius ligget med helt i toppen i de sidste
tre års landsforsøg og har også en høj
hektolitervægt, hvilket gør den til en
god sort til opfodring.
- Vi bliver tit spurgt om sorternes
stråstyrke. Stairway er en krydsning
med blandt andet den stråstærke ældre sort, KWS Irina, hvorved sorten
har en god stråstyrke. I foderbyggen
har man gode erfaringer med tildeling af 140-150 kg kvælstof pr. hektar,
ofte i form af gylle for en stor andels
vedkommende. Dette sammenholdt
med eftervirkning fra efterafgrøder
betyder, at man altid skal være opmærksom på vækstforholdene i det
pågældende år. Med en kraftig frodig
vækst og et højt udbyttepotentiale er
det altid klogt at være opmærksom
på behovet for vækstregulering.
Kasper Kvistgaard Christensen har
været rigtig godt tilfreds med sorten,
som på alle måder har været gunstig i
hans planteavlsbedrift i høsten 2020.
hl

Viftrupgård Agro har god plads
til afgrøderne i bedriftens
amerikanersilo. Fra venstre ses
produktkonsulent Claus
Jacobsen fra Vestjyllands Andel,
planteavler Kasper Kvistgaard
Christensen og agronom Vibeke
Fabricius, Nordic Seed.

