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Konceptavl med gode
afsætningsmuligheder
- Det er vigtigt, at vi
er med på området
med dansk producereret vårhvede til
brød, og vi oplever
en stigende interesse for det, siger
Hans Munk fra Danish Agro.
En aftale om konceptavl
af vårhvede til brød har
planteavler John Baltzer Jensen indgået med Danish Agro,
hvor han samarbejder med
salgskonsulent Hans Munk
Nielsen om opgaven.
- Jeg sparrer med Hans både
omkring aftalen og også om
selve dyrkningen, og det fungerer rigtigt godt, lyder det fra
landmanden.
Hans Munk Nielsen er ligeledes glad for samarbejdet,
hvor udfordringen i vårhvededyrkningen kort sagt er at
kombinere højt udbytte med
meget højt proteinindhold, så
der opnås en god bagekvalitet.
- Vi hjælper med at gøre det

så optimalt som muligt hos
hver enkelt planteavler, vi
samarbejder med.
- Det er spændende med
konceptavlen, og der er gode
afsætningsmuligheder for
dansk brødkorn. På den baggrund kan vi tilbyde nogle
gode konceptavlstillæg i forhold til afregning som almindeligt korn. Vårhvede til brød
skal dog fortsat ses som en
nicheproduktion.
- Det er vigtigt, at vi er med
på dette område med dansk
producereret vårhvede til
brød, og vi oplever en stigende
interesse for det, understreger
Hans Munk Nielsen og tilføjer,
at det også sker på grund af behovet for at have mere vårsæd
i sædskiftet.
Danish Agro indgår desuden
konceptavlsaftaler omkring
grynhavre, brødrug, brødhvede, kikshvede samt ærter.

De danske møllere vil
helst anvende korn af
dansk oprindelse til deres melproduktion, og
John Baltzer Jensen
(t.v.) sætter en ære i at
producere korn af god
kvalitet. På den baggrund er konceptavl en
oplagt mulighed for
ham. Han sparrer om
opgaven med salgskonsulent Hans Munk Nielsen, Danish Agro.

Tysk sort med højt
udbytte
John Baltzer Jensen har tidligere forsøgt sig med såning af vårhvede i det sene
efterår, men han er gået

tilbage til forårssåning, da
han oplever, at det fungerer bedst. Han sår i marts,

når forholdene er til det.
Gødning tildeles tre gange
over sæsonen, og som ud-

driften, er Thorus, forædlet af
tyske Strube, og som repræsenteres af Nordic Seed.
Agronom Vibeke Fabricius
fra Nordic Seed fremhæver, at
sorten har vist et stabilt godt
udbytte over flere år samtidig
med, at den kan levere det
nødvendige høje proteinindhold til vårhvede til brød.
- Igennem flere år har det
været en udfordring, at vårhvedesorter på markedet var
meget modtagelige for meldug og gulrust. Det er ikke
tilfældet med Thorus, som er
en sund sort med en god stråstyrke, understreger hun.
- Da vi netop ser ind i en
fremtid med endnu større behov for hjemmeavlet protein
og danskproducerede fødevarer, har vi i egen forædling
i Nordic Seed fuld fokus på
vårhvede. Det betyder, at en
ny stærk og meget sund vårhvedesort, Bravens, er på vej
ud til de danske landmænd i
de kommende år.

gangspunkt kører han med
to svampebehandlinger.
Sorten, der anvendes på be-
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Vårhvede til brød – et godt alternativ
Vårhvede kan med fordel
erstatte eller supplere
vårbyg i sædskiftet, lyder
det fra planteavler på
Langeland
Der er stigende interesse for
konceptavl af vårhvede til
brød blandt planteavlere med interesse for at tage specialproduktioner
ind.
En af dem er John Baltzer Jensen,
der driver et planteavlsbrug ved Rudkøbing på Langeland. Han har i de
sidste par år kørt med vårhvede til
brød, og til kommende sæson lægger
han 20 hektar ud.
- Jeg vil gerne producere korn af høj
kvalitet, og det er vigtigt, at vi selv laver vores proteinhvede. Jeg kan også
godt lide tanken om, at der skal være
fokus på sporbarhed fra jord til bord,
når det gælder produktion af dansk
brødkorn, siger den sydfynske planteavler, der ser mange fordele ved
konceptavl.
- Jeg får en på forhånd aftalt merpris, hvis jeg kan levere den rette kvalitet, og har dermed en fast aftale på

John Baltzer Jensen (t.v.) er
klar til endnu en sæson med
konceptavl af vårhvede. - Det er
spændende at prøve noget nyt,
og vårhveden passer rigtigt
godt ind i mit sædskifte, siger
han. Han ses her sammen med
salgskonsulent Hans Munk
Nielsen, Danish Agro.
Fotos: Vibeke Fabricius

afregningssiden som gør, at vårhveden er et reelt alternativ til maltbyg,
siger John Baltzer Jensen, der har
opbevaringsmulighed til afgrøden,
så møllerne kan få hveden, når de
har brug for den.
Gennem de sidste to år har han i
gennemsnit haft et udbytte på 6,5 t/
ha i vårhveden, og det har han været
godt tilfreds med.

- Det betyder samtidig rigtig
meget, at det er
godt for mit sædskifte, blandt andet fordi
jeg får bedre muligheder for at
forebygge og løse problemer med
agerrævehale, end hvis jeg dyrkede
vårbyg, understreger han.

der i sædskiftet er vinterhvede, raps,
hundegræs samt brak/biodiversitet.
Ved siden af sit eget planteavlsbrug,
hvor han gør alt i marken selv, udfører han lidt maskinstationsarbejde
for andre planteavlere, og han har
desuden en del arbejde med at klippe
hegn for andre.
- Jeg er ikke økolog, men jeg går
meget op i at gøre tingene så godt
som muligt på en bæredygtig måde.
Derfor tiltaler konceptavl mig meget,
for her skal man jo som planteavler
netop være opmærksom på at producere korn af supergod kvalitet, som
de danske møllere kan anvende i deres produktion, siger planteavleren
og tilføjer, at han aldrig stråforkorter
sine afgrøder.
- Det passer mig fint, at der i konceptavl med vårhvede til brød ikke
må ske vækstregulering samt kemisk
nedvisning, understreger han.

Nyfremspiret vårhvede
sået i foråret. Arkivfoto

Bæredygtig planteavl
John Baltzer Jensen driver 80 hektar,
og jorden er JB 6-7. De øvrige afgrø-
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