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Ærter som et fast element i sædskiftet
Peter Jonasson arbejder
med konceptavl, og ærter
til kyllingefoder er en
vigtig faktor i markplanen.
Ærterne er kommet for at blive
hos Peter Jonasson på Bøgholt
ved Assens.
Han har dyrket ærter de sidste to år
og er klar igen i kommende sæson,
da han ser mange fordele og gode
sidegevinster ved at have bælgsæd
på sine marker.
- Ærter er oplagte at have med i
sædskiftet, fordi afgrøden giver os
gode muligheder for at få bekæmpe
besværlige græsser med Focus Ultra
og fordi den har en god forfrugtsværdi. Udgifter til kvælstof har vi ingen
af, det sørger den selv for, og det tæller godt med på bundlinjen lige nu,
hvor gødningen er dyr.
- Afregningen er god og vi har avlet
ganske pænt de to sidste år, hvor vi
har haft ærter på markerne, siger Peter Jonasson, der har høstet cirka 5,8
tons i snit både i høsten 2020 og 2021.
- Alt i alt mange gode fordele og
sidegevinster ved ærter, som tæller
positivt med i den samlede vurdering i forhold til, at der også er usikkerhedsmomenter forbundet med
denne afgrøde.
- Ærterne skal høstes lige præcist,
når de er klar og når vejret er til det.
Når solen skinner, så høster vi ærter
og så må alt andet vente.
- Vi ved også godt, at ærterne er følsomme for tørke, når den blomstrer
og etableringen er selvfølgelig vigtig,
understreger han.

Nyt tørreri
Peter Jonasson er tredje generation
på Bøgholt ved Assens, som han
overtog efter sine forældre, Kirsten
og Gert Jonasson, for to år siden.

Markplan
på Bøgholt
Hvede 220 ha
Vinterbyg 110 ha
Vårbyg 100 ha
Rødsvingel 90 ha
Grynhavre 78 ha
Ærter 65 ha
Vinterraps 60 ha
Vårhvede 40 ha

Gårdejer Peter Jonasson (th.), Bøgholt, har indgået aftale med Danish Agro om dyrkning af ærter til deres kyllingefoderfabrik i Skamby - her sammen med. Michael Lorentzen, Danish Agro. Fotos: Nordic Seed

Han har svineproduktion med 900
søer og salg af 30 kg grise og han har
egen avlsbesætning. Til ejendommen hører 700 hektar jord og Peter
Jonasson passer derudover 150 hektar, primært JB 6-7. Der er fem-seks
ansatte og ekstra hjælp efter behov i
høst- og såtid.
Gården er beliggende på en egn,
hvor der tidligere blev dyrket mange
roer til sukkerfabrikken i Assens indtil for 12-14 år siden.
- Vi bruger cirka halvdelen af arealet til at dyrke foderkorn til vores
svinebesætning, og derfor er det naturligt for mig at tænke konceptavl
ind som en vigtig del af markbruget.
Det er sjovt og spændende, og det er
med til at sprede risikoen, siger Peter
Jonasson.
Han har således både ærter (65
hektar), ølandshvede (40 hektar) og

Peter Jonasson har netop bygget nyt plantørreri, hvor forholdene er optimale, når det drejer sig om tørring og opbevaring af korn og ærter.

Læs lokale nyheder!

grynhavre (78 hektar) med i sædskiftet, hvor rødsvingel (90 hektar) også
fylder meget.
- Det med at dyrke hvede kan de
også gøre i Rusland. Og set fra mit
synspunkt er det fornuftigt at have
andre afgrøder med, som vi i Danmark er gode til at dyrke.
- Det kræver dog gode lagerforhold
og stor tørringskapacitet, og på den
baggrund har vi netop bygget et nyt
stort plantørreri med mulighed for
opdeling i syv sektioner, fortæller
han.

Begrænser import af soja
Peter Jonasson samarbejder med
Danish Agro omkring planteavlen
og i særdeleshed planlægning vedrørende konceptavl, herunder ærter
til kyllingefoder.
Arealet med ærter er steget fra 40
hektar i 2020, 50 hektar i 2021 og til 65
hektar i kommende sæson. Ærterne
anvendes til produktion af slagtekyllingefoder på Danish Agros fabrik i
Skamby på Fyn.
- Der er mange gode perspektiver
i, at Peter avler det protein, vi skal
bruge til produktion af slagtekyllingefoder, siger markedschef Michael
Lorentzen, Danish Agro, der fremhæver det bæredygtige set i forhold
til den grønne omstilling.
- Her er tale om lokalt producerede
ærter til lokalt produceret slagtekyllingefoder, der anvendes til lokalt
producerede slagtekyllinger. Det giver rigtig god mening set i forhold
til, at vi ellers skulle importere soja
fra Sydamerika, siger Michael Lorentzen.
- Når vi samtidig kan konstatere, at
det er en god afgrøde, der gør noget
godt rent sædskifte- og forfrugts-

mæssigt og samtidig bidrager til en
god økonomi for planteavleren, er
det rigtigt spændende, påpeger Michael Lorentzen.

Forberedelse
af dyrkningen
På Bøgholt er sortsvalget faldet på
den anerkendte Ingrid, hvis kvalitetsegenskaber kendes godt til brug
i kyllingefoder
- Der er tale om en velkendt stabilt
ydende sort med en god afgrødehøj-

de ved høst og en høj stængelstyrke, siger agronom Vibeke Fabricius
fra Nordic Seed, der repræsenterer
sorten.
Hun tilføjer, at selvom Ingrid har
flere år på bagen, har den fortsat et
godt udbyttepotentiale i både hektokilo og protein.
- Vi arbejder naturligvis samtidig
med at få vores nyere meget højtydende ærtesort Greenway med i optimeringen af protein til foder. Det
tegner rigtig godt, fordi sorten blandt
andet har et meget lavt indhold af
trypsin-inhibitorer.
- Jeg kan godt huske, hvor bøvlet
det kunne være at høste ærter, men
efter vi har fået de halvbladløse sorter
på markedet, står de bedre op og er
blevet nemmere at have med at gøre,
siger Peter Jonasson, der har gode
erfaringer med Ingrid, som han nu
skal have for tredje gang.
/ jpj

Dyrkningstips til ærter
Hold mindst fem til seks frie år imellem ærter og andre
bælgplanter som for eksempel hestebønner i sædskiftet.
Vurdér markens dyrkningshistorie og få gerne analyseret
jorden for jordbårne sygdomme inden dyrkning af ærter
Ærter kræver et godt kalktal i jorden i forhold til jordtypen,
og et reaktionstal på cirka 6,3 på lettere jordtyper op imod
6,9 på stærkere jordtyper er nødvendigt
Ærter klarer sig bedst på vandholdene jordtyper med en
god mineraliseringsevne
Forbered jorden så ærterne kan komme i et bekvemt såbed
tidligt i foråret
Jorden skal være porøs ned i 15-20 cm´s dybde og ærterne
skal sås ensartet på en god bund i 6-8 cm´s dybde – begge
dele for at sikre et godt rodnet og dermed en bedre
tørkefølsomhed senere i sæsonen
En ensartet sådybde på 6-8 cm giver samtidig mulighed for
en rettidig og effektiv ukrudtsbekæmpelse med jordmidler
og eventuelt glyphosat før fremspiring
Tjek for bladgnav i kanten af bladene fra begyndende
fremspiring og frem til ærterne er cirka 8-10 cm høje.
Angreb af bladrandbiller sinker ærternes vigtige første
vækstfase, men den mest afgørende skade er, at billernes
larver ødelægger ærternes rodknolde og dermed deres
vigtige kvælstofapparat med lavere udbytte og proteinindhold til følge
Hold øje med angreb af især bladlus fra begyndende
blomstring
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