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PLANTEFOKUS

Trods høje
priser holder
brødre fast i
planlagt
rapsareal
Den nye vinterrapssort, LG Auckland,
står i øjeblikket
ensartet og flot
her i blomstringsperioden, vurderer
Carsten og Christian
Rahbek, der driver
landbrug tæt ved
Ringkøbing Fjord
For brødrene Carsten
og Christian Rahbek,
der driver landbrug mellem
Ringkøbing og Skjern, er vinterrapsen et vigtigt element i
deres pløjefri system. De kører
med et alsidigt sædskifte med
fokus på sanerende afgrøder,
der gør det muligt at styre
ukrudt og svampesygdomme.
Rapsmarken står flot og ensartet lige nu efter den første
svampesprøjtning foretaget
én af de første dage i maj, da
hovedskuddene var halvt i
blomstring. Planen er at rykke ud igen med en opfølgen-

de svampebehandling senest
midt i maj.
- Vi er godt tilfredse med afgrøden, som blev sået den 19.
august, og vi vil følge den godt
til dørs med vanding og svampebehandling. Vi nedfældede
gylle inden såning og fik en
rigtig god fremspiring, fortæller Christian Rahbek, der
såede 35 planter ud pr. kvm.
Afgrøden har fået en god
»madpakke« med sig. Den fik
100 kg N i efteråret og 80 her
i foråret.
- Det er vigtigt, at den kommer godt fra land og får noget
at leve af fra start. I det milde
efterår valgte vi at vækstregulere den for at sikre, at den
ikke strakte sig inden vinteren,
fortæller Carsten Rahbek, der
indtil videre har vandet afgrøden to gange her i dette tørre
forår.

Fastholder
rapsarealet
Den nye sort, LG Auckland, er
forædlet af Limagrain A/S og
produktchef Lars Eriksen har
besøgt brødrene Rahbek til en

snak om vinterraps sammen
med agronom Vibeke Fabricius fra Nordic Seed, som repræsenterer den nye sort. Med
fra Vestjyllands Andel var også
produktkonsulent Rasmus
Nørlem og salgsleder Claus
Jacobsen.
De oplever alle et meget
stort fokus på raps lige nu på
grund af den store efterspørgsel på verdensplan. Situationen har dog ikke fået Carsten
og Christian Rahbek til at ændre strategi, og de vil ikke øge
arealet med raps i kommende
sæson.
- Vi holder vores sædskiftestrategi og kører videre ud fra
dét, vi har planlagt og som
sikrer tilstrækkelig antal år
mellem raps, siger de.
Dette falder godt i tråd med
fokus fra Rasmus Nørlem,
Vestjyllands Andel.
-I disse år oplever vi mere
og mere kålbrok i mange sædskifter, og det koster dyrt på
rapsudbytterne. Det er vigtigt
at holde mindst fem til seks
frie år mellem raps
samtidig med ret-

I/S Rahbek har et tæt samarbejde med Vestjyllands Andel, bl.a. om fremavl af havre og om
sortsvalg og dyrkningsstrategier generelt. Fra venstre produktkonsulent Rasmus Nørlem
sammen med Christian og Carsten Rahbek og til højre Lars Eriksen fra Limagrain.
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Carsten og
Christian Rahbek
ved indkørslen til
deres fødegård,
Boeling. Fotos:
Vibeke Fabricius
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God frøavl i vente
Trods manglende vand
er der positiv forventning til årets frøhøst.

Af Henriette Lemvig
40 21 97 57 henriette@effektivtlandbrug.dk

tidig såning senest omkring
25. august.

Udnytter genetikken
- Når der udvikles nye sorter med en genetik, der kan
give store udbytter og god
resistens, skal vi som planteavlere udnytte det, og vi har
forventninger til, at sorten vil
klare sig godt. Indtil videre ser
det sådan ud, siger Christian
Rahbek.
Produktchef Lars Eriksen fra
Limagrain – og de øvrige deltagere – var meget godt tilfreds
med det syn, der mødte dem
i marken.
- Det kan vist ikke gøres meget bedre. Marken står flot og
meget ensartet med meget
kraftige planter, konstaterede
han.
Han fremhæver, at LG Auckland, foruden skulpeopspringsresistens, har en lav
modtagelighed for både lys
bladplet, rodhalsråd, rapsrødsot samt kransskimmel,

som kan være en alvorlig sædskiftesygdom i raps.
- Sorten har et bredt såvindue og vokser godt til i
efteråret, og den er samtidig
vinterfast. Væksten i foråret
starter middel-tidligt, og blomstringen er tidlig. En sort, vi
forventer os rigtigt meget af,
understreger han.
Det samme gør Vibeke Fabricius fra Nordic Seed.
-Til kommende sæson er vi
glade for at kunne tilbyde LG
Auckland og PT302 til de danske planteavlere. Begge meget
robuste og højtydende sorter
med stærke resistenser. Mange landmænd har i de sidste
par år været glade for Artemis
fra Limagrain, men med LG
Auckland sætter vi barren
endnu højere. PT302 er stærk
genetik fra Pioneer/Corteva,
hvorfra vi også tilbyder PT303,
som er tolerant mod knoldbægersvamp. Til tidlig såning
på milde lokaliteter tilbyder vi
den stærke sort fra De-

kalb/Bayer, DK Exbury, som
har en lav kompakt vækst i
efteråret.

Udfører selv
alle opgaver
Carsten og Christian Rahbek
driver landbruget I/S Rahbek,
som de gik sammen om i 2018,
hvor de overtog gården Boeling efter deres far, Mads Rahbek. Her bor Christian Rahbek
og hans familie, mens Carsten
Rahbek bor på en anden ejendom i nærheden.
Christian Rahbek har husdyrhold, han køber 30 kilos
grise og producerer årligt
12.000 slagtesvin. Han køber
desuden kalve ved 50 kilo og
producerer godt 100 tyrekalve
årligt.
Carsten Rahbek har været

Sorten LG Auckland er
kendetegnet af kraftige
planter med mange
stærke sideskud. I
marken blev der blandt
andet drøftet plantetal
og strategi for N-tilførsel
og vækstregulering. Der
var bred enighed om, at
35 planter pr. kvm. er til
den gode side ved god
etablering på rækker.

minkavler, han havde 1.800
tæver. Siden nedlukningen
af erhvervet har han sammen
med sin kone, Camilla, der er
uddannet bager, etableret et
bageri med café og gårdbutik.
De to brødre driver sammen
230 hektar, og de udfører stort
set alle opgaver selv og har
egen maskinpark.
- Det er ikke de største og nyeste maskiner, vi kører med,
men tingene fungerer, og vi
vedligeholder selv maskiner
og har fokus på at få noget ud
af dét, vi har.
- Vi har stillet det an på den
måde, at vi sammen har et
driftsselskab, der forpagter
jorden af os hver især. Det
fungerer godt for os på den
måde, fortæller brødrene, der
får hjælp af deres far på bedriften.

- Til trods for, at vi efterhånden mangler vand, er der
lagt op til en god avl, lyder det fra
Lennart Banke, der er planteavlskonsulent hos Velas og sekretær
for foreningen Frøavlerne på Fyn
og Langeland, som i løbet at maj
måned har fire markvandringer i
marker med frø, spinat, purløg og
havefrø.
Og det gælder både det eksisterende og det, der er lagt ud nu her
i vårbyggen.
- Men det vil da være fint, hvis vi
snart kan få noget vand. Så undgår
vi, at det bliver for stresset inden
for nogle uger.

Pas på med
vækstregulering
Han råder til, at man især er påpasselig med vækstreguleringen.
- Der vil være nogle steder, hvor
vi helt skal undgå vækstregulering. Og andre steder skal doserin-

gen måske sættes ned og tildeles
ad to omgange med 14 dages mellemrum, råder han.
Der er ingen fast tommelfingerregel, og man må vurdere situationen fra sted til sted, men ifølge
konsulenten, er rødsvinglen mange steder allerede vækstreguleret,
hvorimod rajgræsset formentlig
har godt af at vente.
- Vi ser de fleste steder, at rajgræsset ikke er så langt, som det
plejer at være. Så her betaler lidt
tålmodighed sig, lyder det.

Fornuftig
overvintring
Optimismen er dog stadig stor i
forhold til kommende høst.
- Vi ser en fornuftig overvintring
af græsset. Det er derude og står
fint. Men vi skal passe på ikke at
presse. Der er stadig mulighed for,
at vi får vand, der kan hjælpe os

med frøsætningen. Så jeg er positiv, lyder det fra Lennart Banke.
Han påpeger, at også spinaten
ser godt ud til trods for, at der
flere steder kom vand lige efter
såning, hvilket resulterede i en
nødvendig omsåning.

Balaya frem
til 31. maj
Slutligt minder han om, at hvis
der er behov for svampesprøjtning med Balaya i frøet, skal man
huske, at godkendelsen til brug
kun løber frem til 31. maj.
- Det kunne være rart, hvis den
godkendelse ikke fulgte en dato,
men i stedet nogle væksttrin, men
sådan er det desværre ikke, siger
Lennart Banke.
Lennart Banke er planteavlskonsulent i Velas og sekretær for
foreningen Frøavlerne på Fyn og
Langeland. Foto: Velas

Tre markvandringer endnu
Onsdag (i dag, red.) har Frøavlerne på Fyn og
Langeland markvandring ved Troels Pontoppidan ved Fåborg, hvor der skal ses på frøgræs,
purløg og spinat. Onsdag den 18. maj er der
markvandring ved Revninge, og den 24. maj ved
Sulkendrup. Tilmelding gerne mandagen før til
Lennart Banke.

I sidste uge blev 53 fremmødte præsenteret for
frøavlen på Hjortholm Gods på Sydlangeland,
hvor driftsleder Christian Ahlefeldt-Laurvig fortalte om avlen af rødsvingel, hvidkløver og spinat.
Også her ser avlen fornuftig ud, og på Hjortholm Gods er især rødsvinglen godt fremme.

Er åbne for nyt
Sædskiftet er alsidigt, og der
er mange afgrøder i markplanen. Største afgrøde er vårbyg
med 85 hektar, og resten er fordelt på kartofler, raps, frøgræs,
hvede, rug og havre. Der leveres melkartofler til Brande,
fremavlshavre til Vestjyllands
Andel og frøgræs til DLF.
Jordtypen er JB 2-4 samt en
del lavbundsjord. Der er jord,
hvor der pumpes vand væk,
og der vandes på flere andre
arealer, cirka 130 hektar.
På bedriften er der planlager til 10.000 hkg korn, og der
er overvejelser om at etablere
større lager.
- Verden forandrer sig, og
tingene kører op og ned. Vi ser
det som en sikkerhed, at vi kan
opbevare så stor en del af avlen som muligt, det giver os en
fleksibilitet, lyder det fra brødrene, der i en omskiftelig tid er
omstillingsparate og åbne for
nye initiativer i planteavlen.
Foreningen Frøavlerne på Fyn og Langeland holdt i sidste uge markvandring på Hjortholm Gods på Sydlangeland for 53 interesserede landmænd.
Der er endnu mulighed for at deltage i tre markvandringer på Fyn. Foto: Lennart Banke
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