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Ny hvedesort med stor power
Agro-Alliancen på Fyn har store forventninger til den
nye hvedesort, Informer, som lægger stærkt fra land
og klarer sig godt på alle parametre.
Forventningerne til den nye
hvedesort, Informer, er store
hos Agro-Alliancen. Det fynske storlandbrug, som to godser står bag, har
215 hektar i fremavl med den nye
sort, der i år har sin første fremavlssæson i Danmark.
- Sorten kom godt fra start i efter-

året og groede hurtigt til. I foråret
startede den fint op, og den har i
de seneste uger haft en powerfuld
vækst, siger direktør for Agro-Alliancen Bo Jensen, Egeskov Gods.
Han står i spidsen for driften af
Agro-Alliancens 2.110 hektar på Egeskov Gods og Ravnholt Gods.

- Jeg blev introduceret for Informer sidste år, og jeg kunne se, at den
havde fine forholdstal. Da mine rådgivere samtidig sagde god for den,
besluttede vi os for at tage den ind,
og det har vi absolut ikke fortrudt.
Agro-Alliancen har cirka en tredjedel af sit areal i fremavl fordelt på
vinterhvede, vårbyg og hybridrug.
I sædskiftet er der en del frø, det
udgør en tredjedel af det samlede
areal, og her dyrkes strandsvingel,
rajgræs, hvidkløver og spinat. De

øvrige afgrøder er byg, rug, hvede
og raps.

En fornøjelse at følge
Selv om Informer-hveden først blev
sået den 27. september, har den
været en fornøjelse at følge for Bo
Jensen og hans fire medarbejdere i
Agro-Alliancen.
- Den kom godt i gang trods det
forholdsvist sene såtidspunkt. I dag
er den flot og ensartet, mørkegrøn
og lækker at se på. Lige nu tordner
den frem, siger Bo Jensen, der fremhæver en særlig vigtig egenskab ved
Informer.
- Den gror fra sneglene i efteråret,
som ellers godt kan være ret problematiske her på stedet. Det betyder
rigtigt meget, og vi har kun forebygget snegleangreb én gang i Informer-markerne.
Hveden er sået med en Horsch
Pronto. Sidste sæson var der hvidkløver på arealet, og den er gødet af to
gange i forhold til forfrugtsværdien.

Fremtidens hvede

n Den nye sort, Informer, er kommet godt fra start på Egeskov Gods. Produktchef Hans Peter Lauridsen, Danish Agro og
direktør Bo Jensen, Agro-Alliancen, ses her med Egeskov Slot i baggrunden. - Informer tordner derudad, og så kan den
gro fra sneglene, siger Agro-Alliancens direktør, Bo Jensen, der i år har 215 hektar i fremavl af sorten.

Nordic Seed repræsenterer Informer,
som er forædlet af Breun, og som Danish Agro forhandler gennem DLA
Agro-gruppen. Produktchef Hans Peter Lauridsen, Danish Agro, oplyser
at sorten har klaret sig meget godt i
landsforsøgene, hvor den har ligget
helt i toppen gennem de sidste to år.
Ifølge SortsInfo har den i gennemsnit
af disse to år vist et nettomerudbytte
på 300 kroner pr. hektar sammenlignet med den næstbedste sort.
- Den har mange gode egenskaber,
og vi holder os ikke tilbage for at sige,
at det er fremtidens hvedesort. Den
er højtydende og meget sund med lav
modtagelighed for gulrust, septoria
og meldug. I forsøgene ligger den helt
i top i de ubehandlede parceller.
- Det er min vurdering, at den har
potentiale til at køre helt igennem, og
vi oplever allerede en stor interesse
for den, siger Hans Peter Lauridsen.

Stærk i strået

n Sorten Informer har en god stråstyrke, og den er meget sund, hvilket også kan erkendes her med de flotte, grønne
strå. Rundt i landet er hveden i den begyndende strækningsfase, og i flere sorter skal der nu holdes øje med gulrust,
meldug og septoria.

Agronom Vibeke Fabricius fra Nordic
Seed er ligeledes imponeret over de
resultater, Informer har vist i værdiafprøvninger og landsforsøgene
samt den måde, den i år står på hos
fremavlerne og i forsøgene. Hun vurderer, at det er en sort, vi vil komme
til at høre rigtigt meget til i de kommende år.
- Blandt andet har jeg også haft fornøjelsen af at følge både Informer og
en fremtidig ny sort fra Nordic Seed i
løbet af vinteren og foråret på Ultang
ved Haderslev side om side med flere
andre kommende sorter på markedet. I et ellers meget vanskeligt såbed
og til trods for kraftige snegleangreb
har begge sorter klaret sig rigtig godt.
Det underbygger også Bo Jensens erfaringer med den hurtige vækst af
Informer i efteråret.
- Her på Egeskov befinder vi os på
en JB 6, og det ser super godt ud, men

det skal tilføjes, at den er velegnet til
forskellige jordtyper, hvilket gør den
interessant for mange, påpeger hun.
- Den er god til at stå på benene på
grund af dens stråstyrke, og på trods
af et forholdsvist langt strå har den en
lav tendens til lejesæd. Samtidig har
den store flotte kerner, en høj rumvægt og et højt proteinindhold. Den
er også indstillet til brødhvedelisten
til forhøjet kvælstofnorm.

Meget store kerner
Bo Jensen supplerer med sine erfaringer:
– Ja, vi havde reelt planlagt et større
fremavlsareal med Informer, men på
grund af sortens meget store kerner,
og dermed høje tusindkornsvægt,
måtte vi reducere arealet. Men de
store kerner er endnu et plus til sorten, fortæller Bo Jensen.
Bo Jensen har arbejdet på Egeskov
gennem 14 år, hvorefter han kom til
Monsanto. Han vendte på opfordring
tilbage til Egeskov i sommeren 2016
til en klar strategi om at samle jord
til en større enhed. Efter grundigt
forarbejde valgte Ravnholt Gods og
Egeskov Gods at lægge deres markdrift sammen og med ham som leder
af landbruget. Sammenlægningen
skete pr. 1. august 2017.
- For mig var det afgørende, at der
blev skabt en volumen til udvikling,
og det blev der med etableringen af
Agro-Alliancen, påpeger han.
- Det har skabt stordriftsfordele,
optimal udnyttelse af maskiner og
mandskab, samt bedre muligheder
for nye strategier, personaleledelse
og udvikling i det hele taget. På den
måde er det blevet interessant at
komme tilbage, fortæller en engageret Bo Jensen.

Følger økologiudviklingen
For Bo Jensen har det været en spændende proces at køre de to godsers
markbrug sammen i tæt samarbejde
med ejere og ansatte.
- Vi er godt på vej, men slet ikke i
mål. Der vil fortsat ske nye ting, og
det er min vurdering, at samarbejdet
ikke stopper her. Vi vil se mere vækst
og mere udvikling.
- Vi undersøger konstant nye udviklingsmuligheder, og vi har netop fået
foretaget et økologitjek for en del af
arealet. Om vi lægger om, er endnu
uvist, men vi følger udviklingen på
økologi tæt, og vi er ikke afvisende.
- For os er det afgørende konstant
at have fingeren på pulsen med nye
tendenser indenfor planteavlen, fastslår Bo Jensen.
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