8

LØRDAG DEN 24. APRIL 2021

PLANTEFOKUS
Vinterbyggen havde ved besøget først på ugen udviklet det første knæ og
er i begyndende strækning. Vækstregulering og eventuel svampebekæmpelse
står for døren i de kraftigste marker. Fotos: Nordic Seed

Mange fordele
ved vinterbyg
i sædskiftet
På Vidstruplund ved
Ulstrup er erfaringerne
med hybrid-vinterbyg
gode både rent arbejdsmæssigt og når det gælder udbytte
Mulighed for tidlig såning,
høje udbytter og stor robusthed er markante fordele, der vægter
højt i sortsvalget af vinterbyg for
Peter Munk Lauritsen og driftsleder
Bjarke Wilhelmsen på Vidstruplund
ved Ulstrup.
De har i år 110 hektar med vinterbyg ligeligt fordelt mellem sorterne,
SY Kingsbarn og SY Galileoo, begge
seksradede hybrid-vinterbygsorter.
- Hybrid-vinterbyg kan sås tidligt,
allerede fra 1. september, og kan ved
tidlig såning tælle med en andel som
efterafgrøder. For os er det en stor
fordel, at vi kan få spredt arbejdet i
et travlt efterår. Samtidig er vi glade
for vinterbyggens tidlige høst, der
betyder, at vi kan få forberedt et godt
såbed til rapsen og vores græsudlæg i renbestand. Det er altid godt
at få spredt høsten og komme tidligt
i gang, siger Bjarke Wilhelmsen og

tilføjer, at det også tæller på plussiden, at der kommer korn ind til foder
tidligt på sæsonen.
- Det falder alt sammen godt ind
under vores fokus på risikospredning, supplerer Peter Munk Lauritsen.
Hvad der også spiller en stor rolle,
er hybrid-vinterbyggens gode egenskaber.
- Vi har erfaret, at på vores jordtype
og lokalitet er udbyttet ofte højere
end i de toradede vinterbygsorter,
siger Peter Munk Lauritsen, der sidste år høstede 9,5 ton pr. hektar i SY
Galileoo på JB6.

Demoer med storparceller
Vinterbyg fylder med 110 hektar
forholdsvis meget i sædskiftet på
Vidstruplund.
- Vi vil gerne have nogle afgrøder,
som vi kan etablere tidligt i september, hvilket gør, at vi har valgt
hybridsorterne, siger Peter Munk
Lauritsen, og påpeger, at de i år har
anlagt demoer i marken med forskellige typer og sorter af vinterbyg på
to forskellige såtidspunkter og med
forskellige plantetal.
- Det gør vi i samarbejde med
Hedegaard og Nordic Seed for at blive

klogere omkring flere overvejelser, vi går og gør os i markbruget, lyder det.
Det ene forsøg er sået den 4.
september med placeret 50 kg
NS 26-13 pr. hektar. Det andet
forsøg er sået den 18. september
med 70 kg NS 26-13 pr. hektar. I
demoerne er udlagt Comeback, KWS
Wallace, KWS Meridian og SY Kingsbarn, og der kan således sammenlignes mellem toradede, seksradede og
seksradede hybrid-sorter.
- Vi vil gerne have syn for sagen
med hensyn til fordele og ulemper
med de forskellige vinterbyg-typer,
siger Bjarke Wilhelmsen.

Fordele og ulemper
Både den nyere hybrid, SY Kingsbarn, som ligger med her i demoen,
og den lidt ældre, SY Galileoo, som
også dyrkes på bedriften, er begge
blandt de højst ydende hybrider på
markedet til kommende sæson.
- Samtidig formår SY Kingsbarn,
som den første hybrid, at levere store
kerner med høj hektolitervægt på
linje med de bedste toradede sorter.
Med efterhånden flere års positive
erfaringer med hybrider i både forsøg og praksis, er der spændende

For at have et godt sammenligningsgrundlag, er der på Vidstruplund anlagt storskala-demoer med fem sorter af vinterbyg på to såtidspunkter med forskellige plantetal. Fra venstre Bjarke Wilhelmsen, Peter Munk Lauritsen, faglig chef
hos Hedegaard Thomas Ory og agronom Vibeke Fabricius, Nordic Seed.

perspektiver i at dyrke hybrid-vinterbyg, fortæller Thomas Ory Nielsen, faglig chef hos Hedegaard og
påpeger, at der er fordele og ulemper
ved de forskellige vinterbyg-typer.
- Hybriderne har en mere kompliceret forædlings- og udviklingsproces, og altså dyrere genetik og
dermed udsæd. Derfor anvendes
de også bedst til tidlig såning med
lavt plantetal, hvor man for alvor udnytter deres buskningspotentiale.
Almindelige seksradede sorter som
den velkendte og anerkendte KWS
Meridian er også kendetegnet ved
stor robusthed og høj mangantolerance, og de samme egenskaber kan
vi genfinde i den helt nye seksradede
sort, KWS Wallace.

Motivations-faktor
- Det er rigtig spændende, når landmænd vil bruge tid på at anlægge
demoer i storskala og følge sorternes
udvikling, så man får et godt grundlag at vælge sorter ud fra på de forskellige jordtyper og lokaliteter. Her
er der tale om store parceller med
varierende jordbund, og derfor får
vi en rimelig sikker indikation på,
hvad de forskellige sorter kan. Dem,
der melder ind til det her, vil gerne
eksperimentere og prøve ting af, og
det er et godt supplement til landsforsøgene.
Peter Munk Lauritsen og Bjarke
Wilhelmsen finder det spændende,
og vil gerne investere tid og kræfter i
at anlægge demonstrationsparceller.
Derfor sagde de også med det samme
»ja«, da der ved besøget i demoerne
blev foreslået at lave nogle sprøjtevinduer på tværs af sorterne, for at
vurdere effekten af og behovet for
svampebekæmpelse og vækstregulering.
- Det er en motivationsfaktor for
os, understreger de.

Opmærksomhed på jordtyper og anvendelse
- De toradede sorter gør det rigtig

godt og effektivt på alle jordtyper,
men skiller sig især ud med en ofte
bedre kernekvalitet og højere hektolitervægt end de seksradede typer
på især de lettere jordtyper, siger
agronom hos Nordic Seed, Vibeke
Fabricius.
- Og en god kernekvalitet og høj
hektolitervægt er en meget vigtig
egenskab for hjemmeblanderen. I
dyrkningen i disse år finder vi sorten
Comeback meget interessant med
en god sundhed, et godt strå og den
højeste hektolitervægt af alle sorter
på markedet.
- En anden spændende toradet
sort, Bordeaux, som også er forædlet
af Nordic Seed, bliver en større sort
til kommende sæson. Den er allerede
meget anerkendt i Tyskland og Storbritannien, og vi kan både i forsøg og
praksis se, at udbyttepotentialet under danske forhold også ligger rigtig
højt, mens den samtidig har en god
vinterfasthed, fortsætter hun.

Vigtigt med kvælstof
fra tidlig vækststart
- Vi er opmærksomme på, at mange
landmænd finder, at vinterbyg ofte
skuffer, når mejetærskeren sætter i
gang, siger Vibeke Fabricius.
- Det er utrolig vigtigt, at vinterbyg
får tilført minimum den mængde
kvælstof, som normen tilskriver. I
gennemsnit cirka 170 kg kvælstof pr.
hektar i alt afhængig af jordtype, hvor

Markplan
Vidstruplund
Hvede: 160 hektar
Vinterbyg: 110 hektar
Vinterraps: 50 hektar
Vårbyg: 135 hektar
Havre: 30 hektar
Hestebønner (fremavl):
37 hektar
Alm. rajgræs: 30 hektar
Majs: 50 hektar
Slætgræs
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mindst halvdelen bør tildeles på én
gang ved tidlig vækststart – faktisk
enhver husdyrproducents drøm.
- Vinterbyg er en afgrøde, der har
godt af en god mængde gylle i marts
måned suppleret med lidt forsurende NS-gødning. Vinterbyg må aldrig
»løbe tør« for gødning, for så når
den ikke at udvikle sine sideskud ordentligt. I mange vinterbygmarker
bør gødningstilførslen afsluttes her
i denne periode.
- I alle sorter og typer skal man
fra nu af holde øje med svampeangreb, især bygrust, og en svampebekæmpelse kan komme på tale inden længe samtidig med en oprydning mod tokimbladet ukrudt. En
vækstregulering i begyndende strækning er også givet godt ud i kraftige
marker og i seksradede hybrider. Og
i vinterbyg bør der altid foretages en
rettidig og stærk svampebekæmpelse
ved begyndende skridning, netop
når stakken kan ses. Samtidig med
denne anbefales at forebygge aksnedknækning med Cerone især i de
seksradede sorter, både almindelige
og hybrider, supplerer Thomas Ory
Nielsen.

Opmærksomhed på havrerødsot er nødvendigt
Det lange lune efterår i sammenhæng med tidlig såning i mange

vintersædsmarker betyder, at man
i flere marker desværre kan se større
eller mindre angreb af havrerødsot,
som koster meget udbytte, især i vinterbyg. Havrerødsotvirus overføres
via inficerede bladlus i efteråret, og
rettidig og effektiv bekæmpelse er
ofte meget svær at foretage. Derfor
er der i disse år et skarpt fokus fra
forædlingens side på at frembringe
vinterbygsorter, som er resistente
overfor havrerødsotvirus.
- I Nordic Seed er vi langt i vej
med forædlingen af toradede havrerødsot-resistente sorter, som vil
komme i 2. års værdiafprøvning
og landsforsøg i 2022. Og allerede
til kommende sæson tilbydes den
seksradede sort, Sensation, fra DSV
med resistens mod havrerødsot, siger
Vibeke Fabricius.
Vibeke Fabricius understreger, at
toradet vinterbyg er klart den mest
dyrkede vinterbyg-type i Danmark.
- Men man skal være opmærksom
på også at tilvælge de seksradede hybrider på mellemjordene og de stærke jordtyper ved især tidlig såning. I
Nordic Seed har vi allerede et stærkt
program indenfor toradede sorter og
vi er også godt i vej med forædlingen
af seksradet materiale, slutter hun.
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Kontakt: Henriette Lemvig
henriette@effektivtlandbrug.dk
40 21 97 57

Kontakt: Jørgen P. Jensen
jpjensen@effektivtlandbrug.dk
40 41 76 84

Bjarke Wilhelmsen
ved Horsch-såmaskinen, som anvendes på
Vidstruplund på tredje
år. Ved besøget
ventede det sidste
vårbyg på at blive sået.

Spredning af risiko
Peter Munk Lauritsen driver et alsidigt landbrug med svineproduktion med 1.300 søer og produktion af
smågrise samt mælkeproduktion med 250 jerseykøer med opdræt. Der er tre sites med henholdsvis søer,
smågrise og mælkeproduktion, og der er 14 ansatte i landbruget.
Planteavlen består af 630 hektar plus pasningsaftaler på cirka 70 hektar. De 630 hektar drives i et traditionelt
sædskifte med hvede, vårbyg og vinterbyg som de største afgrøder.
- Vi har et stort fokus på at sprede risikoen på vores bedrift, både i forbindelse med husdyrproduktionen og
planteavlen, siger Peter Munk Lauritsen, der er tredje generation på gården. Et meget alsidigt sædskifte på
bedriften med flere vårsædsafgrøder betyder, at det er muligt at have en vis andel tidligt sået vintersæd uden
at opleve større forekomster af græsukrudt.

