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TEMA: Vinter-, mellem- og efterafgrøder - præcisio
- Vi går efter robusthed, sundhed og høj vinterfasthed i hveden, siger Michael Bloch
Johansen (til venstre), der her ses i hvedemarken sammen med salgschef Claus Jacobsen og
produktkonsulent Rasmus Nørlem, Vestjyllands Andel. Foto: Vibeke Fabricius

Storlandbrug
spreder risiko med
sortsblandinger
Smedsgaard Agro ved Lemvig går efter robusthed, sundhed og stærke strå.
Derfor har de sortsblandinger i en tredjedel af hvede-arealet.

- Det blæser meget herude, og
der skal være plads til, at man
ikke altid kan komme ud med sprøjten på det optimale tidspunkt. Det
kan vi ganske enkelt ikke med de forhold, der er her på stedet, og det spiller ind på vores sortsvalg, siger Michael Bloch Johansen.
Han er medejer af Smedsgaard
Agro ApS, som driver 3.000 hektar
ved Lemvig. Jorden ligger spredt,
og jordtypen byder på lidt af hvert.
aktuelt

Nogle steder er der under 500 meter
til Vesterhavet, og her er der havgus
og ofte stiv kuling ind over arealerne.
- Risikospredning er et vigtigt element for os, og på den baggrund
kører vi med sortblandinger i cirka
en tredjedel af vores samlede hvedeareal på 750 hektar. Vi går efter
robusthed, sundhed og stærke strå,
og vi vil også satse på sortblandinger
i hveden til næste sæson, fortæller
Michael Bloch Johansen.

Bedriftens areal på 3.000 hektar
ligger i en radius på omkring 40 kilometer i Midt- og Vestjylland. De
driver også maskinstation, som kører
i en omkreds af tæt på 100 kilometer,
så det samlede areal til høst i år vil
være på cirka 4.200 hektar.
- Vi har både en del førsteårs- og
andenårshvede, og nu tager vi sortsblandinger ind, som også er målrettet
henholdsvis tidlig og medio til sen
såning, siger Michael Bloch Johan-

sen, der styrer markplanen i tæt samarbejde med sin far, Leif Johansen.

Stærke cocktails
Sortsblandingen, der i år dyrkes på
cirka 250 hektar, er sammensat af
hvedesorterne Pondus, Informer og
Momentum.
- Det er en højtydende og meget
sund blanding og en stærk cocktail
til opfodring, siger agronom Vibeke
Fabricius fra Nordic Seed.

Hun understreger, at det også er
vigtigt at sammensætte og vælge
sortsblandinger i forhold til behovet
for tidlig eller lidt senere såning.
Til kommende sæson overvejer Michael Bloch Johansen en blanding
bestående af Pondus, Informer og
RGT Saki.
- Den egner sig til tidlig såning, og
det går vi gerne efter som alternativ
til efterafgrøder, forklarer han.
Vibeke Fabricius påpeger, at sorts-

Markplan

aktuelt

3.000 hektar fordelt på:
Hvede 750 hektar
Vårbyg 550 hektar
Rug 440 hektar
Raps 225 hektar
Frøgræs 190 hektar
Kartoﬂer 170 hektar
Majs 140 hektar
Helsædsmajs 90 hektar
Hestebønner 60 hektar
Ærter 60 hektar
Havre 45 hektar
Hertil kommer arealer med
vedvarende græs og juletræer

Det kræver noget sprøjtekapacitet, når 3.000 hektar markdrift skal passes rettidigt
med planteværnsbehandlinger. Michael Bloch Johansen ses her i maskinhuset med tre
ud af ﬁre marksprøjter, som er klar til arbejdet i marken. Foto: Vibeke Fabricius
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61 20 95 82

Sortsblandingen i denne sæson er
sammensat af sorterne Pondus, Informer og
Momentum, som er meget robust og sund. Til
næste sæson ser bedriften frem til
blandingen Pondus, Informer og RGT Saki
som udover et højt udbyttepotentiale og
sundhed også har nogle stærke strå.
Foto: Vibeke Fabricius

blandingen med Pondus, Informer og
RGT Bairstow er en stærk mulighed,
hvis man har mere brug for såning hen
i september og ind i oktober måned.
- Begge blandinger er med højtydende og robuste sorter, som har
lav modtagelighed for septoria og
gulrust. Fra nu af er det især meget
vigtigt at vælge hvedesorter og -blandinger med en meget lav modtagelighed for gulrust på grund af de nye
restriktive krav for triazoler, som er

trådt i kraft, siger hun og tilføjer, at
begge blandinger en høj tolerance
mod hvedegalmyg gennem resistens
i alle sorter på nær Informer.

De gode sorter
Smedsgaard Agro samarbejder tæt
med Vestjyllands Andel om planteavlen, og det sker blandt andet med
fremavl af hestebønner, vårbyg, ærter
og havre.
- Risikospredning med sortsblan-

Inden længe skal de otte mejetærskere
på Smedsgaard Agro Aps klargøres til
høstarbejdet. Foto: Vibeke Fabricius

dinger i hvede er en fornuftig
disposition, og når man har
så forskellige betingelser og
dyrkningsforhold som her på stedet,
er det vigtigt at vælge sine sortsblandinger målrettet ud fra jordtype og
lokalitet, siger salgschef Claus Jacobsen, Vestjyllands Andel.
Produktkonsulent Rasmus Nørlem,
Vestjyllands Andel, ser også spændende perspektiver i sortsblandinger
i hvede.

- Vi ser nogle gode resultater i sortsblandingerne, også fordi der i dag er
en langt større bevidsthed om at tage
de gode sorter og blande sammen.
Det betyder også, at der nu er sortsblandinger i næsten 25 procent af det
samlede danske vinterhvedeareal,
påpeger han.

Vestjyllands Andel har indgået et
samarbejde med Smedsgaard Agro
omkring udlevering af planteværn.
Dermed får kunderne i området lettere adgang til de produkter, der skal
bruges i marken.
/ kast

Smedsgaard Agro ApS

aktuelt

Ejet af familien Johansen. Grete og Leif
Johansen, samt deres ﬁre børn Michael,
Erik, Iben og Sten, som hver står for 20
procents ejerandel.
Svineproduktion bestående af 1.500 søer
og en årsproduktion på cirka 50.000
slagtesvin. Ledes af Erik Bloch Johansen.
Iben Bloch Johansen står for
administration, bogholderi samt løn til
de cirka 45 medarbejdere.
Sten Bloch Johansen er studerende og
har ligeledes en 20 procents ejerandel.
Overtog sidste år Thingstrup
Maskinstation i Vemb-/Ulfborg-området.
Smedsgaard Agro har desuden en
slamafdeling med seks lastbiler og en
nedbrydningsafdeling.

