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PLANTEFOKUS

Sortsblandinger som
værktøj til risikospredning
Sortsblandinger i hvede
er et vigtigt element i
planteavlen for Peter
Munk Lauritsen ved Ulstrup.

Peter Munk Lauritsen ved
Ulstrup (t.v.) ser fordele ved
sortsblandinger i vinterhvede.
Han ses her i marken med Ole
Agerholm Nielsen, Hedegaard,
driftsleder Bjarke Wilhelmsen
og Thomas Ory, Hedegaard.
Fotos: Nordic Seed

AF HENRIETTE LEMVIG
Risikospredning er en vigtig
parameter på bedriften hos
Peter Munk Lauritsen på Vidstruplund ved Ulstrup. På den baggrund
har han i markbruget i denne sæson
inddraget en sortsblanding i hvede,
og han planlægger at øge sit areal
med sortsblandinger.
- Det gælder om at sprede risikoen, og her er sortsblandinger i hvede
et godt redskab. Vi har stor fokus på
sundhed, udbytte og stråstyrke, og
vores erfaring er, at vi får det hele i
en - vel at mærke - god sortsblanding,
og at vi derved kan være rimelig sikre
på et godt resultat, siger han.
Markbruget på gården udgør 600
hektar (JB 3-6), og hvede er den største afgrøde med 200 hektar i denne
dyrkningssæson. Øvrige afgrøder er
vårbyg, havre, vinterbyg, hestebønner,
raps, majs samt græs til slæt. I år er der
otte hektar med sortsblanding i hvede.
- Vi ville gerne have haft meget
mere, men udsæden var ikke nået
frem, da vi skulle så, fortæller driftsleder i marken, Bjarke Wilhelmsen
og tilføjer, at det ideelle på bedriften ville være sortsblandinger i cirka
halvdelen af arealet med hvede.
- Alternativet er selvfølgelig altid at
gå efter de nyeste og højest ydende
sorter, men vi ser ofte, at de pludselig falder på sundhed og dermed
udbytte. Her på stedet mener vi, at en
sortsblanding i en del af hvedearealet
er en god løsning, siger han.

Falder ikke igennem
- Vi vil gerne slå et slag for sortsblandinger med indhold af stærke sorter,
da det kan være en rigtig fornuftig løsning som foderhvede, fordi man opnår en stabilitet. En god sortsblanding
falder ikke igennem, siger Ole Agerholm Nielsen, sælger hos Hedegaard
i Kjellerup og tilføjer, at man opnår en
større robusthed i sin afgrøde.
- For år tilbage var blandsæd i
vårafgrøder en selvfølge, og blanding
af sorter giver god mening i vinterhvede. Der er hektokilo at komme
efter, og man kan regne med, at siloen bliver fyldt. Der er typisk et mindre
svampetryk, et bredere vindue til at
sikre rettidighed og generelt må man
sige, at der opnås en stærkere og længerevarende sundhed.

En udfordrende proces
Faglig chef hos Hedegaard, Thomas
Ory, påpeger, at man kan opnå god
benefit på lejesæd, sundhed og udbytte ved at benytte sortsblandinger,

- Med sortsblandinger
opnår man en robusthed
og en stabilitet i sin
afgrøde, og i vores regi er
der sat et stort fokus på at
sammensætte blandinger
af højt ydende sorter med
høj sundhed og højt
proteinindhold, siger
Vibeke Fabricius, Nordic
Seed.

og han fornemmer en stigende interesse for blandinger.
I dag ligger andelen af solgte
sortsblandinger i hvede ud af den
samlede mængde certificeret hvedeudsæd på kun cirka én procent.
En større efterspørgsel og en større
smidighed i lovgivningen fra anmeldelse, godkendelse og til produktion
af sortsblandinger er afgørende for,
at udbredelsen bliver større. Det er
en omkostnings- og arbejdsmæssig
tung proces at frembringe sortsblandinger i dag, fortsætter Thomas Ory.
-Tænk bare på, at alle sorter, der
skal indgå i blandingen, skal anmeldes tidligt i foråret, høstes, oprenses,
prøvetages, certificeres og kvalitetssikres individuelt, inden blandingen
kan sækkes op i bigbags og stå ude på
bedriftens gårdsplads, klar til såning
– alternativt bliver sortsblandinger til
tidlig såning baseret på overliggervarer, siger han.
-Det optimale ville være, hvis landmanden, eventuelt i samarbejde med
sin konsulent, selv kan designe, hvilke sorter der skal i blandingen ud fra
lokale forhold, men sådan er tingene
desværre ikke skruet sammen i den
lovgivning og den heraf mulige praksis, der er på området i dag. Det skal
simpelthen være mere smidigt, for at
vinde større udbredelse.
- Det optimale ville være, hvis blandinger kunne sammensættes, så de
passer til den enkelte bedrift og tager

hensyn til forventet såtid, jordtype,
klima og andre forhold, siger han.

Spændende fremtid
Agronom Vibeke Fabricius, Nordic
Seed oplyser, at der er tale om certificeret udsæd i blandingerne, typisk
3-4 forskellige sorter, og at anmeldelse og godkendelse af sortsblandinger sker til og hos TystofteFonden,
som har myndighedsansvar for certificering af sædekorn. Arbejdet på
TystofteFonden sker i samarbejde
med branchen og Miljø- og Fødevareministeriet.
En nylig rapport fra Seges udarbejdet på baggrund af analyser af
323 sortsforsøg i vinterhvede i årene
2008-2019 viser, at der i gennemsnit
er vundet 2,1 hektokilo pr. ha i forsøgenes sortsblanding sammenlignet
med de fire mest solgte hvedesorter
i samme år.
- Det bekræfter, at der opnås en robusthed ved at så en sortsblanding med
3-4 højt ydende og sunde sorter. Samtidig vil det for den enkelte bedrift være
svært altid at kunne tilgå og forudse den
kommende sæsons bestseller.
- Det er naturligvis ikke lige meget,
hvilke sorter man sammensætter
sortsblandingerne af. I vores regi
er der sat et stort fokus på at sammensætte blandinger af højt ydende
nyere sorter med høj sundhed. Da vi
samtidig ser hjemmeblanderen som
den største aftager, har vi desuden

valgt at sammensætte blandinger
af sorter med et naturligt højt proteinindhold. Til kommende sæson
tilbydes således i vores regi to stærke
cocktails af sortsblandinger i vinterhvede. Henholdsvis en blanding
bestående af Informer, Chevignon
og Momentum og en blanding bestående af Informer, Chevignon
og Ohio. Alle sammen højt ydende
sunde sorter med et samtidig højt

proteinniveau, siger hun. I fremtiden er det ved sammensætningen
af sortsblandinger interessant at
arbejde efter intelligente sortsblandinger, og sætte yderligere fokus på
betydningen af forskellig plantehøjde, bladstilling, rodvækst, genetik
og resistens samt forventet såtid og
andre lokale forhold, siger Vibeke
Fabricius.
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Både grise og køer
På Vidstruplund er der generelt stor fokus på risikospredning,
ikke alene i planteavlen men på hele bedriften. Landbruget drives
med svineproduktion med 1300 søer og produktion af smågrise samt
mælkeproduktion med 250 jerseykøer og opdræt.
- Vi købte en kvæggård i nabolaget for fem år siden, primært på grund
af jorden og fordi den lå godt for os, siger Peter Munk Lauritsen, der
ikke tidligere havde haft med kvæg at gøre.
Han er tredje generation på gården, som han overtog efter sin far.
Beslutningen om at blive mælkeproducent har han ikke fortrudt. Det
har været en spændende udfordring, siger han.
- Jeg kunne se, at der var perspektiv i at kombinere med mælkeproduktion ud fra et synspunkt om at sprede risikoen. Og det giver også fordele
i markbruget, hvor det er godt at få majs og græs med ind i et sædskifte,
hvor korn og raps ellers fyldte meget og var ved at være lidt anstrengt.
- Selv om jeg ikke havde erfaring med køer, tænkte jeg det var fornuftigt, og jeg går altid efter at se nye udviklingsmuligheder, siger Peter
Munk Lauritsen, der har en driftsleder i kvægbruget og Bjarke i planteavlen, mens han selv står i spidsen for svineproduktionen.
Samlet set er der 14 ansatte, som arbejder på tre lokaliteter med
henholdsvis marken, søer, smågrise og mælkeproduktion.

