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HØST-TOUR

Hvedesort 
til tops på Ultang
Verdensrekorden blev 
ikke slået i denne om-
gang, men udbyttet i 
hvedemarken med den 
nye sort Pondus på ejen-
dommen Ultang ved 
Haderslev var mere end 
tilfredsstillende med 13,8 
tons pr. hektar.

HVEDE

AF HENRIETTE LEMVIG

HØST
TOUR

Der blev høstet 13,8 tons hvede 
pr. hektar på ejendommen Ul-

tang syd for Haderslev, da mejetær-
skerne mandag, som noget af det 
sidste høstarbejde, omkring frokost 
gik i gang i den otte hektar store hve-
demark, hvoraf de to hektar er til-
meldt den engelske udbyttekonkur-
rence Yield Enhancement Network 
(YEN). Her kan landmænd især fra 
England, men også fra Danmark og 
andre lande i Europa, tilmelde sig og 
forsøge at slå den nuværende rekord 
på 16,3 tons pr. hektar.

- Vi havde nok håbet på lidt mere, 
men situationen taget i betragtning er 
det fi nt, sagde Asmus Fromm-Chri-
stiansen junior, ejer af Ultang, med 
henvisning til, at kornet havde været 
meget drøjt at høste.

- Varmen har afmodnet hveden for 
tidligt i kernerne, mens det sunde 
strå i Pondus fortsat har været friskt. 
Det har kostet udbytte i år, påpegede 
han.

Engelsk inspiration
Far og søn – Asmus Fromm-Christi-
ansen senior og junior - besøgte sid-
ste år den engelske rekordindehaver 
af YEN-konkurrencen og fi k lyst til 
også selv at gøre forsøget.

- Vi har gerne ville afprøve nogle af 
de engelske teorier, fortalte Asmus 
Fromm-Christiansen junior, der net-
op har gennemgået generationsskifte 
med sin far Asmus Fromm-Christi-
ansen senior og dermed er syvende 
generation på ejendommen Ultang.

- Lysten til at afprøve, hvor godt 
det kan gøres, sammenholdt med, 
at vi fi k mulighed for at afprøve den 
nye hvedesort Pondus fra Nordic 
Seed, der i de sidste års landsforsøg 
og værdiafprøvninger har ligget med 
høje udbytter, gør, at vi nu står og 

skal høste resultatet, lød det, inden 
resultatet endnu var kendt.

- Vi skal have hævet gennemsnit-
tet af høstudbytter. Og måske kan vi 
være med til det, med den viden vi 
får med os fra den her udfordring, 
sagde han.

Uoffi  cielt 
verdensrekordforsøg
I YEN måles udbyttet på mindst to 
hektar. På Ultang indvejer de udbyt-
tet på otte hektar, da det er det areal, 
der kræves, hvis man er tilmeldt det 
offi cielle Guiness World Record.

- Vi er ikke tilmeldt, men det er 
da lidt sjovt at sammenligne allige-
vel, så nu prøver vi, sagde Asmus 
Fromm-Christiansen som begrun-
delse for de otte hektar.

Verdensrekorden blev sat i New 
Zealand i foråret 2020, hvor land-
mand Eric Watson slog sin egen tid-
ligere rekord fra 2017 på 16,7 tons pr. 
hektar med hele 17,4 tons pr. hektar. 
For at slå verdensrekorden skal man 
høste et sammenhængende kvadra-
tisk areal på minimum otte hektar.

Havde der ikke været regn i ven-
te allerede tirsdag, ville Asmus 
Fromm-Christiansen gerne have ven-
tet nogle dage med at høste hveden.

Og resultatet har bekræftet hans 
forudanelse om, at hveden ikke var 
overmoden.

Kompenserer 
for lavt plantetal
På Ultang har de igennem flere år 
været meget begejstrede for hve-
desorten Torp, der ifølge Asmus 
Fromm-Christiansen senior er utro-
lig god at høste med en høj høstka-
pacitet.

Som faste fremavlere for Danish 
Agro igennem mange år og samtidig 
værter for årlige landsforsøg, har de 

med glæde og forventning fulgt den 
nye sort Pondus fra Nordic Seed i de 
sidste par år.

- Sorten er en krydsning med 
blandt andet Torp, men en anelse 
senere moden, lød det.

Hveden af sorten Pondus blev sået 
den 13.-14. september med et redu-
ceret plantetal.

- Den har kompenseret flot, og 
selvom vi på daværende tidspunkt 
syntes, at det var lige lidt nok planter, 
så står den godt i dag, og det er ikke til 
at se, påpegede Asmus Fromm-Chri-
stiansen junior.

Benytter handelsgødning
Hveden er sået i et pløjet såbed efter 
raps.

- Vi kan se på en enkelt mark, som 
heldigvis ikke er denne her, at vi ikke 
fi k den pløjet. Det kommer til at give 
udbyttetab. Jorden var kompakt, så 
det var slet ikke til diskussion, at der 
skulle pløjes for at opnå et perfekt 
såbed, fortalte Asmus Fromm-Chri-
stiansen senior og understregede, at 
det er vigtigt, at afgrøden startes op 
med gødning fra tidlig vækststart.

- Vi har lidt varmere temperatu-
rer her på egnen end gennemsnittet 
af landet, så vi er hurtigt fra land i 
foråret, og der må bare ikke mangle 
gødning fra start.

Ultang benytter alene handelsgød-
ning i fast granulat.

- Vi har tidligere fået lidt husdyr-
gødning, men det er vi stoppet med. 
Vi risikerer strukturskader, og kan 
ikke styre det så præcist, som vi kan 
handelsgødningen, fastslog Asmus 
Fromm-Christiansen junior.

Bredt såvindue
Ifølge Vibeke Fabricius fra Nordic 
Seed er sorten Pondus egnet til så-
ning i et meget bredt såvindue.

- Pondus bliver fremtidens foder-
hvede. Den har nu igennem fl ere års 
sortsforsøg vist, at den ligger helt i 
toppen med høj stabilitet over år og 
lokaliteter. Et godt strå, en rigtig god 
resistenspakke overfor sygdomme, 
herunder fuld resistens overfor gul-
rust samt resistens overfor den oran-
gegule hvedegalmyg. Så vi glæder 
os til at få den helt ud på markedet 
til sæson 2021/2022, sagde Vibeke 
Fabricius.

Markedschef Jesper Riisgaard fra 
Danish Agro supplerede.

- Det samarbejde, vi i Danish Agro 
har med Ultang, er unikt, og noget 
vi er meget glade for. På Ultang er 
der tradition for planteavl på et højt 
niveau, og derfor er de også med til 
at føde de første generationer af vores 
stærke coming up sorter, så vi deref-
ter med stolthed kan sende dem ud 
i bred dyrkning.

- Vi glæder os til at få Pondus ud i 
fremavl til kommende sæson og ef-
terfølgende ud i stor skala på de dan-
ske marker, tilføjede Jesper Riisgaard. 

Produktchef fra Nordic Seed, Jacob 
Hansen, fortsatte:

- P.t. ligger Pondus nummer to i 
årets landsforsøg, og vi forventer, 
at sorten fastholder denne positi-
on. Vi planlægger at lægge al den 
høstede mængde C1 ud i efterår 
2020, så der vil være gode mængder 
af Pondus til de danske hvedeav-
lere til den efterfølgende sæson, 
lovede han.

Her stoppede vi



Markplan på Ultang
300 ha hvede heraf 76 ha 
med sorten Pondus

 124 ha raps
 42 ha vårbyg
 I alt 486 ha dyrket areal.

Derudover:
 22 ha MFO brak
 20 ha eng
 217 ha sø

Mejetærsker Claas Lexion 8700 TT
YEN-rekordforsøget blev efter ønske 

fra Danish Agro høstet med en Claas Le-
xion 8700 TT mejetærsker.

Der er tale om en hybridmaskine på 
bælter (Terra Trac).

Der tærskes med en konventionel tær-
skecylinder. Udskiller med to langskårne 
rotorer, hvilket ifølge produktchef Niels 

Danielsen, Danish Agro Machinery, er en 
fordel, da man hele tiden kan styre, hvor 
meget afgrøden tærskes, og hvor meget 
der udskilles.

Mejetærskeren har 586 hk, en 13.500 
liters korntank og tømmer af med 180 
liter i sekundet.

Kører med et 36 fods varioskærebord.

Hvede af sorten Pondus fra Nordic Seed har mange 
ensartede store sideskud og kraftig stængel.  (til venstre)

Flotte store kerner med et udbytteresultat 
på 13,8 tons pr. hektar. (til højre)
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VINTERRAPS
HØJT UDBYTTEPOTENTIALE OG GOD ROBUSTHED.
OVERVEJ F.EKS:

HØJT UDBYTTE-
POTENTIALE

GOD 
ROBUSTHED

Ring og hør nærmere på tlf. 7215 8000 eller se 
danishagro.dk/vintersaed

DARIOT

ARTEMIS

STÆRKT SORTIMENT AF

DK EXPANSION

KWS HELEGANT - NYHED

I samarbejde med:
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Vi skriver om høsten 
- HVER DAG!

Udbyttekonkurrence 
Yield Enhancement Network (YEN)

YEN arrangeres af ADAS, som er en 
engelsk forsknings- og udviklingsvirk-
somhed indenfor landbrug. YEN analy-
serer jordbundsforhold (over- og under-
jordens vandholdende evne), nedbør, 
solindstråling og en række andre forhold 
i løbet af sæsonen, og beregner ud fra 
disse data, hvor godt udbyttepotentialet 
udnyttes på den enkelte mark.

- ADAS beregner således det potentielle 

udbytte – i teorien. Altså hvor effektivt 
afgrøden opfanger og omsætter indstrå-
lingen til vækst. Erfaringer viser, at kan 
man udnytte fra cirka 68 procent af po-
tentialet, vil man ligge rigtig godt i den 
del af konkurrencen, forklarede Vibeke 
Fabricius fra Nordic Seed, som er for-
ædlingsvirksomheden bag hvedesorten 
Pondus, der er valgt som »konkurren-
ce-sort«.

Ingen lejesæd
Asmus Fromm-Christiansen junior er enig.

- Vi har bestemt en ny stærk hvedesort i 
Pondus, der kommer til at gøre sig bemærket 
på mange fronter. Udbytteniveauet er højt 
med et godt strå og mange stærke sideskud, 
og jeg er sikker på, at vi godt kan hæve den 
lige en tand yderligere til næste år.

Afgrøden i konkurrencen har fået 320 kg 
kvælstof hen over sæsonen. Og det har ikke 
givet problemer med lejesæd.

- Vi har vækstreguleret over tre omgange, 
og så kan vi sagtens holde den stående til 
trods for stor mængde tildelt kvælstof, sagde 
han og understregede, at når først man har 
prøvet at høste lejesæd, så glemmer man 
det ikke lige igen.

- Vi har i år haft cirka 76 hektar med tidlig 
generation af Pondus, som over brovægt har 
givet et gennemsnitligt udbytte på 12,1 tons 

pr. hektar med normal dyrkningspraksis. 
Det er vi meget tilfredse med, lød det fra 
Asmus Fromm-Christiansen.

Længere vækstperiode
Asmus Fromm-Christiansen er meget til-
freds med Pondus’ sundhed, der holder sor-
ten grøn længe, og dermed øger udbyttet 
helt frem til høst.

- Det er snart 14 dage siden, at vi eksem-
pelvis høstede Chevignon, og vurderingen 
er, at Pondus er moden lidt senere end Torp, 
sagde han.

Vibeke Fabricius konkluderede til den 
kommentar, at det under normale høst-
forhold kun er en fordel, at det er muligt at 
vælge sorter, der giver en spredning i høst-
vinduet.

henriette@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 40 21 97 57

Hveden blev høstet blandt andet med en 
Claas Lexion 8700 TT mejetærsker.

Asmus Fromm-Christiansen junior, 
der er syvende generation på ejen-

dommen Ultang beliggende syd for 
Haderslev stående, og far Asmus 

Fromm-Christiansen senior siddende.

Fra venstre markedschef hos Danish Agro, Jesper Riisgaard, Niels Jørgen Jakobsen, 
trainee, Danish Agro, Jacob Hansen, produktchef, Nordic Seed, Vibeke Fabricius, Nordic 
Seed, Niels Danielsen, produktchef Danish Agro Machinery. Fotos Henriette Lemvig


