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PLANTEFOKUS
Tipsmark Maskinstation er solidt funderet i den
nordvestjyske muld. Den blev grundlagt af Erik Loftagers far i
1969, hvor farfarens maskinstation blev delt mellem Eriks far
og farbror.

Travl planteavler:

Vi skal
være der
til tiden
Erik Loftager, der driver maskinstation og
planteavl ved Holstebro, prioriterer vårbyggen
højt i sædskiftet.
Rettidighed er afgørende for
Erik Loftager i Hjerm nord for
Holstebro. Både når det gælder den
måde, han driver sin virksomhed,
Tipsmark Maskinstation, på – og også
når det gælder opgaverne i planteavlen.
Erik Loftager driver 800 hektar
(JB5-7), og har samtidig en række
pasningsaftaler, cirka 3-400 hektar.
Hertil kommer maskinstationen,
som kan håndtere stort set enhver
opgave inden for landbruget.
- Når man driver maskinstation,
er det klart, at man skal være der
til tiden, når kunderne bestiller os.
Det gælder i det hele taget altid om
at være der på det rette tidspunkt i
markbruget, både når afgrøden skal
etableres, så vi kan få lavet det gode
og perfekte såbed – og når det gælder
høsttidspunktet. Så vi har stor fokus
på rettidighed i stort set alt, hvad vi
foretager os, understreger han.

- Vårbyg skal høstes, når den er modent første gang, og så kører vi på uanset hvad. Ellers knækker den ned, og
vi får en masse bøvl ud af det. Vårbyg
skal høstes, når den er klar, og så er det
vigtigt at have en god høstkapacitet
og et godt tørreri med stor kapacitet,
siger Erik Loftager, der i den forbindelse også fremhæver sine tre MacDon

40 fods-skærebord som et vigtigt element for at få høstet rettidigt.

Pløjer hele arealet
Når det gælder Erik Loftagers landbrug, bliver hele arealet pløjet.
- Det er måske lidt gammeldags,
men for mig er det en sikkerhed for
at undgå de fremmede græsser, og

jeg skal ikke ud og sprøjte spildkorn
i rapsen, m.v. En god pløjning er
noget, jeg prioriterer højt, og jeg vil
gerne minimere mine ukrudtssprøjtninger, samt midler med høj afgift.
- Hen over de sidste år har jeg taget
mere vårbyg ind, og jeg er blevet bedre
til at avle vårbyg, siger Erik Loftager,
der sætter ploven på efterafgrøderne

i november, hvis vejret tillader det på
den stærke jordtype, og ellers kører
på med forårsfældning før såningen.
I de tilfælde, hvor der anvendes gylle, bliver den udbragt med udlægger,
da han er påpasselig med at undgå
strukturskader med nedfælder i pløjet lerjord. Ellers bliver der placeret
flydende NS-gødning ved såning, da
fosfor- og kalital er høje nok. Om der
fremadrettet skal placeres NPK, vurderes løbende for yderligere at styrke
vårbyggens vigtige fremspirings- og
buskningsfase.

Udfordret af voldsom regn

Erik Loftager (tv.)
foran sit såsæt
sammen med Jacob
Sand Nicolaisen og
Peter Ditlevsen fra
Vestjyllands Andel
og Vibeke Fabricius
fra Nordic Seed.

Prioriterer vårbyg højt
Erik Loftager prioriterer vårbyggen
højt i sit sædskifte, der omfatter hvede, frøgræs, vinterraps og vårbyg med
cirka lige store arealer.

Erik Loftager har i 2021 haft vårbygsorten Stairway i hele sit vårbyg-areal
på cirka 200 hektar, og det samme vil
gøre sig gældende i den kommende
sæson 2022.
- Vårbyg har generelt været udfordret på vores stive lerjord af de voldsomme regnmængder i maj 2021. Vi
avlede omkring 5 tons, hvor vi normalt ligger på 7,5. Men det ændrer
ikke på, at det er en supergod sort,
siger Erik Loftager, der kører videre
med Stairway.
/ hl

Godt samarbejde om fremavl
Vestjyllands Andel er samarbejdspartner
med Erik Loftager på fremavlsdelen, og de
har haft et godt samarbejde gennem en årrække.
- Det betyder meget for os at have dygtige
fremavlere, som sætter rettidigheden i fokus
og har den nødvendige kapacitet, siger Peter
Ditlevsen, produktkonsulent hos Vestjyllands
Andel.
- Vi har løbende en god dialog om dyrkningsmetoder og sortsvalg, og i samarbejde
med Nordic Seed kan vi fra Vestjyllands Andel
tilbyde et stærkt sortiment indenfor vårsæd,
hvor interessen her falder på foderbygsorten
Stairway, som har et meget højt potentiale, og
som her efter 2-3 år i praktisk dyrkning fortsat
viser stabile høje udbytter, lyder det.

Et højt potentiale
Agronom Vibeke Fabricius fra Nordic Seed
oplyser, at Stairway er en meget anerkendt
sort på markedet.
- Den er én af de højest ydende foderbygsorter på markedet, og har samtidig en meget høj
hektolitervægt, som er en vigtig parameter.
Den har leveret et forholdstal på i gennemsnit
103 over fire års landsforsøg.
- Det er samtidig den sundeste sort på markedet, da den har en lav modtagelighed overfor alle svampe og samtidig er resistent overfor meldug og nematoder. Af samme grund
har vi den også med i vores øko-program,
hvor det er den højest ydende vårbygsort på
markedet i de økologiske landsforsøg.
- Da sorten er meget højt ydende og kan be-

tale for en god mængde kvælstof, og i mange
tilfælde også får en del gylle, vil jeg anbefale
en vækstregulering i strækningsfasen, siger
Vibeke Fabricius.

Interesse for sortsblandinger
Jacob Sand Nicolaisen fra Vestjyllands Andel
fremhæver, at sorten Feedway kan være et
interessant alternativ for nogle landmænd
på grund af sortens tidlige modning, op til
5-6 dage tidligere end andre vårbygbygsorter.
- Selvom sorten har lidt år på bagen, er det
fortsat en god, sund og stabilt ydende sort,
som leverede et forholdstal på 101 i 2021. En
sort, som vi anbefaler, hvis man har meget
vårbyg og gerne vil i gang med at høste, så
man kan nå at få etableret sin vinterraps i tide,

lyder der fra produktkonsulenten, der også
fremhæver, at sorten er velegnet til udlæg og
til sikker etablering af efterafgrøder i august.
- Sortsblandinger er også en interessant
mulighed, og de efterspørges af et stigende
antal landmænd, der ønsker at sprede risikoen. I dag er blandingerne sammensat af
super gode sorter, som sikrer, at der bliver tale
om højt ydende blandinger i både hektorkilo
og protein.
- Vi har blandt andet sortsblandinger på
programmet sammensat af Stairway, Skyway
og Firefoxx hhv. Stairway, Skyway og KWS Abbie, og det er et par rigtig stærke »cocktails«,
som vi kan anbefale og opfordrer til at tage
ind, hvis man ønsker at sprede risikoen, siger
Jacob Sand Nicolaisen.
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PLANTEAVL VEST

PLANTEAVL ØST

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

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

Ikke svært at få folk
Erik Loftager er tredje generation på stedet, og hans farfar startede maskinstationen i 1953. Der
udføres opgaver for egnens landmænd i en radius af cirka 30 kilometer.
- Vi satser på kvalitet hele vejen
igennem i de opgaver, vi udfører,
og vi udskifter hellere en maskine

end en medarbejder, lyder det fra
Erik Loftager, der ikke har svært
ved at få ansatte.
Der er ni ansatte plus løs hjælp
efter behov, og der udføres stort
set alle opgaver i planteavlen. Lige
nu arbejdes der med rengøring
og klargøring af maskiner, og der
udføres også drænings- og entre-

Dansk firma
tilbyder

Dansk firma
tilbyder

stabil udenlandsk
arbejdskraft til landbruget.

stabil udenlandsk
arbejdskraft til landbruget.

Erfaren pasning af
grise tilbydes

Vi har erfarne engelsktalende malkere!

Kontakt
Ole Thuesen
Tlf. 25 30 20 71
olethuesen@op.pl

Kontakt
Ole Thuesen
Tlf. 25 30 20 71
olethuesen@op.pl

prenør-arbejde samt andet forefaldende arbejde hen over vinteren.
- Vi har den størrelse, der passer
til os, og jeg har ingen planer om,
at vi skal være større, end vi er, siger han.

ANNONCER

ole
thuesen - 1x55 - Dansk Firma.indd
03-05-2021
1
12:43:28
ole thuesen - 1x55 - Dansk Firma.indd
01-12-2021
1
13:13:37

tlf. 70 15 12 37

Leverandører til den professionelle landmand:
Rengøring

Staldudstyr

Forskelligt

HØJTRYKSRENSERE / RØRANLÆG

Nedslidt beton?

Telefon 75 55 76 60
Mobil 40 82 56 60
www.og-special.dk

Øster Gesten Special Danko Oil.indd 2

Få rengøringsvenlig overflade
og nyt slidlag på det gamle
beton med højstyrkemørtler
Telefon 75 55 76 60
S 105-2.
Mobil 40 82 56 60
www.og-special.dk
Lang holdbarhed,
hurtigtørrende.
Let bearbejdlig, slidstærk
09-12-2020 10:09:34
- og økonomisk.

til Maskin/Bilvask

Syrefast slidlag
Syrefast slidlag
Staldudstyr

27-05-2019 09:14:53

Jeg rengør kostald,
svinestald, facader,
siloer osv.

Øster Gesten Special Danko Oil LOGO 2x30.indd 1

Syrefast slidlag
Syrefast slidlag

Hvorfor
PROTECTOS Flydemørtel

• Syrefast
Hvorfor
PROTECTOS Flydemørtel
• Slidstærk
• •Syrefast
• Slidstærk • God vedhæftning
God vedhæftning
• 1 produkt til det hele
• 1 produkt til det hele
• Enkelt gør-det-selv produkt
•Hvorfor
Attraktiv
Attraktiv
pris -pris
ring allerede i dag!

g få et
Ring o tende
g
uforpli ud
tilb

Kem-tek

Tlf. 86 60 18 99 - kemtek.dk

PROTECTOS Flydemørtel

Forskelligt

Tonny Industrirens - Jeg rengør kostald - 2x60.indd 1

09-11-2020 13:01:32

AARESTRUP planteskole
natur- & skovdrift
Egne maskiner
og erfarne folk

Ørrisvej
1 2017.pdf
9500 Hobro
Protectos Syrefast
slidlag NutriFair
1
Untitled-3
1

Kvalitetsplanter - Totalløsninger
Entreprisearbejde

KLOVSHOPPEN

Aarestrup Planteskole 2x50.indd 1

Ørrisvej 1
Jeskærvej 1

9500 Hobro
6630 Rødding

Tlf. 2021 3400
13-01-2017
29-05-2018
www.protectos.dk
2021 3400
BedreTlf.
dyrevelfærd
og
www.protectos.dk
øget
smågrise tilvækst

Tlf. 2462 8015 / 2380 7420
mail@topproducts.dk
www.topbeton.dk

Konkurr
Troværdighed og
tilfredse kunder!

Stillinger

Få avisen hver dag

16-03-2021 12:51:24

27-04-2021 11:40:31

13-01-2017 08:24:54

Ukrainske og Vietnamesiske praktikanter
Arne 40288060 / ab-farms@mail.dk

»East-West - AB-Farm’s the best« > 25 år
Håndværkervej 25, 4160 Herlufmagle

Overflade- og Epoxybehandling

Alt til klovpleje
www.klovshoppen.dk
Tlf. 20434230

Klovshoppen

Alle former for flydebelægninger
Syrefaste belægninger
Skridsikre belægninger
Malerarbejde med/
uden Epoxy

Alt murerarbejde
08:24:54
15:16:15
Nordic Total Byg ApS
 Ring og få et tilbud
Industriparken 15, Skodborg, 6630 Rødding,
 5 års garanti
Tlf. 40 14 87 05

Nordic Total Byg - Epoxy 2x60.indd 1

Kontakt for mere info!

www.lb-boks.dk - www.klovshoppen.dk

Bestil abonnement på tlf. 63 38 25 49
www.effektivtlandbrug.dk

6630 Rødding

Tlf. 2021 3400
www.protectos.dk

09-12-2020 11:13:24

 Fuldhydraulisk klovbeskæringsboks
 Healmax - et klovbadsmiddel der virker
 Alt til klovbeskæring
r!
encedygtige prise

Klovshoppen - leverandør 2 x 60.indd 2

Jeskærvej 1

14-11-2019 13:56:31






Tlf. 2021 3400
www.protectos.dk

Et stærkt produkt
tilslidlag
renovering
af 1
Protectos Syrefast
NutriFair 2017.pdf
gulve i svinestalde,
plansilo og industri

- de professionelles produkter!

38 års
praktisk
erfaring

• Ørrisvej
Syrefast1 9500 Hobro
• Slidstærk
Jeskærvej
1 6630 Rødding
• God vedhæftning
1 til9500
Hobro
• Ørrisvej
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det hele
Jeskærvej
6630 Rødding
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Kemtek - Nedslidt beton - 2x60.indd 1

Brødr. Ewers tilbyder totalløsninger
i samarbejde med Schmidt Coating

Også

Praktikanter

✔
LANDBRUGETS JOBSERVICE

!

Ring og hør mere om mulighederne
LANDBRUGETS JOBSERVICE

Schmidt

Coating
V/Thomas Schmidt

20 28 27 05
www.schmidtcoating.dk
7012 7030 · www.brdr-ewers.dk
L E V E R A N D Ø R T I L D A N S K L A N D B R U G S I D E N 18 4 8

Stilledalsvej 3 · Haagerup · 5600 Faaborg
Tlf. +45 62 80 00 91
Peder Top: Mobil +45 30 27 91 91
pt@lajo.dk
www.landbrugetsjobservice.dk
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