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Torp tynger på brovægten
Svend Ebbensgaard Kjær nær Vedersø og Vester
havet har gode erfaringer og store forventninger til
hvedesorten Torp i sin JB 2-jord.
Tæt på klitterne helt ud til Vesterhavet ved Vedersø står en
kraftig, grøn og ensartet hvedemark
på en JB 2-jord. Trods det barske miljø og mangel på læ har den klaret sig
godt gennem vinteren.
- Vi kan altså godt avle hvede i
Vestjylland, siger Svend Ebbensgaard Kjær med et smil. Han driver
slægtsgården »Kjærbye«, hvor han er
syvende generation. Gården drives
som et rent planteavlsbrug med 325
hektar, hvoraf han selv ejer de 95.
Det handler om godt landmandskab, rettidighed og præcision, hvis
man skal have gode resultater i planteavlen. Svend Ebbensgaard fremhæver endnu en væsentlig faktor,
nemlig sortsvalget.
- Jeg har ellers altid sagt, at sortsvalget udgør en lille del af det endelige resultat. Det siger jeg ikke længere, efter jeg sidste år havde Torp i
sædskiftet for første gang. Det kom i

hvert fald som en stor overraskelse
for mig, at den kunne præstere, som
den gjorde.

Hurtigt fra land
Hos Nordic Seed indsamler man systematisk på landmandserfaringer
og derfor aflægger agronom Vibeke
Fabricius Svend Ebbensgaard Kjær
et besøg sammen med produktkonsulent Michael Pedersen hos Vestjyllands Andel, der gennem DLA-Agro
forhandler Nordic Seed-sorten Torp.
Ifølge Svend Ebbensgaard Kjær
høstede han sidste år over ni ton i
Torp, hvilket er mindst 10 procent
mere end flere års gennemsnittet på
bedriften.
- Det endelige resultat er i sig selv
det afgørende argument for, at jeg
kører videre med Torp. Jeg har ikke
lyst til at eksperimentere efter dét,
vi oplevede sidste år, og som sorten
har vist her gennem det vanskelige

efterår og den hårde frostperiode i
det tidlige forår. Sorten gør det også
godt på vores afvandede områder
med frugtbar klæg jord med humus.
- Vi har fået mange rigtig gode tilbagemeldinger fra danske landmænd
efter høsten 2017. Landmænd med
samme positive overraskelse, som
Svend Ebbensgaard Kjær har oplevet,
siger Vibeke Fabricius.
- Som I måske husker, udtalte også
Asmus Fromm-Christiansen i en tidligere artikel i Effektivt Landbrug, at
»Torp er simpelthen den bedste danske hvedesort«.

Høj udbyttestabilitet
Michael Pedersen er helt enig.
- Torp er en stråstærk og stabil sort
med et meget højt udbyttepotentiale.
Den passer godt til denne lokalitet.
Sorten har vist høj udbyttestabilitet
på alle lokaliteter og jordtyper og passer godt til det danske klima.
Han tilføjer, at sorten har en god
stråstyrke, som mindsker risikoen
for lejesæd. På lokaliteter, hvor der
erfaringsvis er et meget højt meldugtryk, skal man dog have et ekstra blik

n Produktkonsulent Michael Pedersen, Vestjysk Andel og gårdejer Svend Ebbensgaard Kjær understreger
begge, at hvedesorten Torp ikke praler – men leverer i sidste ende. - Herude tæt på Vesterhavet har vi et barsk
klima, og det er vigtigt at få sået tidligt. Torp er velegnet her, fordi den har en rolig vækst, siger gårdejer
Svend Ebbensgaard Kjær. Bag hegnet i baggrunden er klitterne.

på Torp fra den sene buskningsfase.
- Den ser ikke ud af så meget i starten,
men den kommer hurtigt fra land og
indhenter markant gennem vækstsæsonen med mange store flotte kerner i alle aks, siger Michael Pedersen.

Tidlig såning
Svend Ebbensgaard Kjærs hvedemark blev sået uden forudgående
pløjning et stykke hen i september
med en Horsch Pronto. Afgrøden
blev sået efter raps. I efteråret fik den
placeret gødning, og der har ikke været problemer med overvintring.
Der er sprøjtet med Boxer og Legacy, og afgrøden er ren med undtagelse af en smule spildraps. Det er
planen at tildele marken 180 kilo N,
idet kvælstoffet prioriteres de steder,
hvor der kan vandes.
- Vi sår normalt ikke efter 15. september, siger Svend Ebbensgaard
Kjær, mens Michael Pedersen understreger, at Torp netop er velegnet til
tidlig såning, da den har en langsom
efterårsvækst. En sort som Torp, der
egner sig til tidlig såning, giver samtidig en win-win situation i forhold
til efterafgrøder.

- Såning inden 7. september betyder,
at hveden kan tælle med som efterafgrøde, det har også stor værdi.

Samarbejder med nabo
Svend Ebbensgaard Kjær dyrker vårbyg, kartoffel, vinterhvede, vinterrug,
vinterraps og sort havre som de største afgrøder.
- Jeg benytter MFO-brakordningen
med 14 hektar og lægger problemhjørner, kiler og lignende brak, hvilket betyder færre efterafgrøder.
Gennem 10 år er der samarbejdet
med en nabo om planteavlen, og de
hjælper hinanden med alle opgaver
i marken. I høst benyttes maskinstation. Naboen driver cirka 400 hektar,
og tilsammen driver de således 725
hektar.
- Vi ejer hver især vores maskiner,
og vi hjælper hinanden med det hele.
Efter sæsonen afregner vi med hinanden, og det fungerer rigtigt godt.
Også fordi vi med vores ansatte udgør et team, med hvem vi kan sparre
og udveksle erfaringer. Det er meget
værdifuldt.
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