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Espe gods har 
133 hektar 
maltbyg i 
markplanen
- N-min er et godt
redskab, siger
driftsleder Jacob
Krogh Kjørup, Espe
Gods, hvor maltbyg
indgår som en vigtig
afgrøde på det 650
hektar store mark-
brug.

MARKDRIFT

Jørgen P. Jensen
jpj@e� ektivtlandbrug.dk

- Jeg ser N-min prøver som 
et værdifuldt redskab, der for-
tæller os noget om, hvor vi er 
i forhold til det plantetilgæn-
gelige kvælstofindhold i jor-
den tidligt forår inden gød-
ningstildeling.

Det siger driftsleder Jacob 
Krogh Kjørup, Espe Gods på 
Vestsjælland mellem Korsør 
og Skælskør. Han har stort 
fokus på styring af kvælstof-
tildelingen, som blandt andet 
er baseret på kalkunmøg, der 
har en forholdsvis lang mine-
ralisering.

- Sidste år fi k vi taget N-min 
prøver, hvilket betød, at vi 
kunne forbedre gødningsud-
nyttelsen markant. Det kom-

mer helt afgjort til at ske igen, 
lyder det fra driftslederen, der 
på andet år står i spidsen for 
planteavlen på Espe Gods, 
Bonderup samt Lindeskov-
gaard.

Tilføres kalkunmøg
Godset driver således samlet 
650 hektar ager, primært JB7, 
240 hektar skov samt natura-
realer.

- Vi har frøafgrøder i sæd-
skiftet, efterafgrøder og årlig 
tilførsel af kalkunmøg. Derfor 
er det vigtigt at lægge niveauet 
rigtigt, så afgrøderne får dæk-
ket deres præcise behov uden 
overforsyning, siger driftsle-
deren, der satser på præcisi-
onslandbrug og derfor gradu-
erer kunstgødningstildelingen 
ud fra satellitfotos.

Det samlede markbrug har 
været drevet pløjefrit gennem 
fl ere år.

Stort vårbygareal
Vårbyg er en af de store afgrø-
der på godset. Arealet udgør 
i nuværende markplan 133 
hektar, og i 2022-høsten var 
det 165 hektar.

- Vi har i år haft maltbyg-
sorten Skyway, og den kører 
vi videre med i 2023. Den har 
været god at arbejde med, og 
vi har været godt tilfredse med 
denne sort hele vejen igennem 
vækstsæsonen og i høst, siger 

Jacob Krogh Kjørup, der høste-
de på den gode side af syv tons 
i gennemsnit for det samlede 
vårbygareal.

- Det er et højt gennemsnits-
udbytte i betragtning af de 
mange hektar, der skal etab-
leres i en leret jord i foråret og 
en sæson, som på vores egn 
var meget tør i lange perioder, 
fortsætter han.

- Vi har samtidig haft græs-
udlæg til frø i omkring det hal-
ve af arealet, hvilket skal med i 
billedet rent udbyttemæssigt.

Gode 
dyrkningsegenskaber
Sorten er forædlet af Nordic 
Seed, og herfra fremhæver 
agronom Vibeke Fabricius ud-
byttepotentialet samt sortens 
høje og ensartede sortering og 
hektolitervægt på alle jordty-
per igennem fl ere år.

- Allerede tilbage i det me-
get tørre år 2018 oplevede vi 
sortens gode egenskaber. Her 
toppede Skyway i den lovbe-
stemte værdiafprøvning med 
disse egenskaber samtidig 
med et højt udbytte. I gen-
nemsnit af de sidste fire års 
danske landsforsøg har den 
fastholdt denne position, fort-
sætter hun

- Vi har store forventninger
til Skyway, der er anerkendt 
af Danish Preferred, på grund 
af dens alsidige og gode dyrk-

Vi har i år ha�  maltbygsorten Skyway, 
og den kører vi videre med i 2023, siger 
Jacob Krogh Kjørup, der ser Skyway som 
en ny højtydende sort til malt med en høj 
sortering og hektolitervægt på alle 
jordtyper.

Der er lagerplads til 4.800 tons korn på godset. Fra venstre 
Christian Hjerpsted, markedschef Danish Agro Region Øst og 
dri  sleder Jacob Krogh Kjørup. Fotos: Nordic Seed
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Plantefokus

ningsegenskaber. Sorten har 
en middel stråstyrke og syg-
domsmodtagelighed, og i lig-
hed med andre maltbygsorter 
på markedet vil vi altid anbe-
fale vækstregulering og svam-
pebekæmpelse for at sikre sor-
tens høje udbyttepotentiale og 
maltkvalitet.

Udenlandsk interesse
Christian Hjerpsted, der er 
markedsdirektør i Danish 
Agro region øst, fortæller, at 
han oplever en stor interesse 
for Skyway, som er ved at slå 
godt igennem som maltbyg. 
Der er også stor interesse for 
sorten hos maltere i fl ere lan-
de.

- I portefølgen til malt til

kommende sæson har vi 
fortsat Laureate, og samti-
dig følger vi tæt udviklingen 
i anerkendelse af Firefoxx – 
en anden ny og højtydende 
potentiel spiller på banen til 
malt- og whiskyfremstilling.

Christian Hjerpsted samar-
bejder med Jacob Krogh Kjø-
rup om planteavlen på godset, 
når det gælder såsæd, plante-
værn og gødning.

- Al byg her på stedet er fre-
mavl, og her har vi også et godt 
samarbejde. Det er vigtigt, at vi 
har nogle dygtige og pertent-
lige fremavlere, der kan leve 
op til kvalitetskravene, og vi 
er glade for samarbejdet her, 
slutter Christian Hjerpsted.

MARKPLAN
  212 hektar foderhvede
  48 hektar brødhvede
  135 hektar raps
  133 hektar vårbyg
  62 hektar hundegræs 
  44 hektar strandsvingel
  22 hektar hvidkløver
  Resten brak, natur og afgræsning

ESPE GODS
  Espe Gods, Bonderup og Lindeskov-

gaard er beliggende ved Boeslunde 
mellem Korsør og Skælskør i det 
vestsjællandske herregårdslandskab 
tæt på skovene til Storebælt med 4,5 
kilometer kystlinje.

  Ejet af Elise Josephine Moltke-Huit-
feldt.

  Drives med planteavl, skovdri� , 
jagtudlejning og udlejning af 25 
ejendomme, beboelse og erhverv.

  Godset omfatter 980 hektar, heraf 650 
hektar agerjord, 240 hektar skov og 
resten med naturarealer.


