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Risikospredning i hvededyrkning
Christian Dueholm ved Øster Tørslev nord for Randers Fjord dyrker både Torp og Kalmar. Han er glad
for begge sorter og deres forskellige egenskaber.
Man skal ikke satse alt på ét
bræt.
Den holdning afspejler sig i sortsvalget hos Christian Dueholm på
Tørring Nygaard, når han vælger
sine hvedesorter og sammensætter
sin markplan.
Han driver landbrug sammen med
sin far, Peter Dueholm, og der er tre
medarbejdere ansat. De driver 500
hektar, heraf i år cirka 140 med hvede,
som er den største kilde til foder i
deres slagtesvineproduktion.
- Vi kører med Torp på fjerde sæson,
og den er vi glade for. Vi har haft gode
udbytter i Torp, som er en sort med
et meget højt udbyttepotentiale, siger Christian Dueholm, der ikke står
alene med det synspunkt.
- Torp har aldrig skuffet, når vi skal
til at høste. Den kan slå andre hvedesorter, fastslår Peter Dueholm.
Trods dette udsagn har far og søn
været enige om fra denne vækstsæson også at tage sorten Kalmar ind.
Hvorfor det, når I nu er så tilfredse
med Torp?
- Vi vil gerne prøve noget nyt. Det er
vigtigt, at vi udvikler os i planteavlen,

og vi er meget bevidste om sorternes
forskellige egenskaber. Samtidig er
det vigtigt at risikominimere hele
tiden. Det nytter ikke noget kun at
satse på én sort, og med de forskellige jordtyper og dyrkningsmæssige forhold, vi som planteavlere må
arbejde med og tilpasse os, er det
vigtigt at være opmærksom på risikospredning, understreger Christian
Dueholm.

Forskellige egenskaber
Risikospredning i sortsvalget var
det gennemgående tema, da vi besøgte familien Dueholm til en snak
om aktuel planteavl sammen med
plantechef Thomas Ory Nielsen.
Han repræsenterer Hedegaard, der
forhandler hvedesorterne Torp og
Kalmar. Med på bedriftsbesøget var
også agronom Vibeke Fabricius fra
Nordic Seed, hvor man forædler og
repræsenterer sorterne.
- Vi opfordrer til, at man tager flere
sorter ind. I det her tilfælde har vi
Torp, der er meget velegnet til tidlig
såning, og er en enkeltakstype, kendetegnet ved åben vækst og mange

n - Det er vigtigt at
udvikle sin planteavl og
prøve noget nyt, siger
Christian Dueholm, der
ser meget på, hvad den
enkelte sort kan præstere, og hvordan den
passer til de aktuelle
forhold på bedriften.
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n Torp har leveret hos Christian og Peter Dueholm i Havndal
ved Randers de sidste fire år, men Kalmar tager konkurrencen
op. Den ser rigtigt flot ud og gør sig godt her sidst i maj.
Samtidig er sorten resistent mod den orangegule hvedegalmyg.

store kerner pr. aks. Vi har samtidig
Kalmar, der er en buskningstype,
som er kendetegnet ved udvikling af
mange sideskud og aks, siger Thomas Ory.
- Her på stedet er der nogle områder med lidt lav og fugtig jord, og her
klarer Kalmar sig rigtigt godt. Torp er
mere til tør og veldrænet jord, påpeger han og understreger, at Torp er
velegnet til tidlig såning og Kalmar
tåler sen såning.

Differentierer
på planteværnssiden
Vibeke Fabricius tilføjer, at begge
sorter er stråstærke, hvilket især har
stor betydning, hvis afgrøden får en
del svinegylle.
At de forskellige sorter differentierer sig på svampesiden, er også
vigtigt at forholde sig til.
- Kalmar har en god allround sundhed og specielt en lav modtagelighed
for septoria, mens det på visse lokaliteter er vigtigt at passe på meldug i
Torp, lyder det fra Vibeke Fabricius,
der tilføjer, at det generelt er vigtigt
lige nu at passe på gulrust, som udvikler sig landet over i alle sorter under de nuværende vejrbetingelser.
Torp har dog en såkaldt voksenplanteresistens mod gulrust, og er derfor
mindre modtagelig.
- Gulrust udvikler sig meget hurtigt,

og det er vigtigt at passe på sine marker uanset sort her ved begyndende
skridning, selvom der under de tørre
forhold kun er svagere angreb af septoria, lyder det.

Opmærksomhed
på hvedegalmyg
Vibeke Fabricius fortsætter:
- Det varme vejr betyder samtidig,
at man som landmand med meget
hvededyrkning skal være på tæerne
lige nu og tage stilling til behovet for
en eventuel behandling mod den
orangegule hvedegalmyg, som i år
flyver tidligere og kraftigere, end vi
har oplevet i foregående år.
- En væsentlig sortsdifferentiering
er her, at Kalmar er resistent mod
hvedegalmyggen og ikke kræver behandling mod galmyggen, der ellers
i nogle år i værste fald kan koste to
skadedyrsbehandlinger.

Generationsskifte
over fem år
Familien Dueholm er i gang med et
generationsskifte, som er planlagt til
at strække sig over fem år. For tre år
siden kom Christian, der er uddannet
jordbrugsteknolog, med som ejer,
og de har nu 50 procent hver. Han
har også en baggrund som sælger
i Hjallerup Maskinforretning, hvor
han var i to år.

Landbruget drives med slagtesvineproduktion med en årlig leverance
på 15.500 slagtesvin. De 500 hektar,
der drives, er jordbundstype JB4-6.
En stor del af arealerne ligger ned
til Randers Fjord, som familien kan
nyde synet af fra stuehusets terrasse.
Hvede er deres største afgrøde.
Normalt er der omkring 200 hektar
med hvede, men sidste efterår blev
der kun sået 140 hektar på grund af,
at vejrforholdene ikke tillod det. De
øvrige afgrøder er vinterbyg, rug, vårbyg, hestebønner, raps og frøgræs.

Begyndende tørkepletter
Ligesom mange andre planteavlere
landet over oplever Christian og Peter Dueholm lige nu, at afgrøderne
tørster efter vand. Den manglende
nedbør er ved at udvikle sig til et problem efter den tørreste maj i 130 år.
- Vi har begyndende tørkepletter i
vintersæden, men vores vårafgrøder
står rigtigt fint og har fået en meget
tilfredsstillende etablering. De har
dog også brug for vand, og ligesom
alle andre planteavlere håber vi på
regn og tjekker vejrudsigt konstant,
siger de.
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n - Sorterne kan noget forskelligt, og det
er derfor vigtigt at
differentiere sit sortsvalg, siger plantechef
Thomas Ory Nielsen fra
Hedegaard (t.v.), der
her ses sammen med
Christian Dueholm i
Kalmar-marken.

