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Velkommen 



Dagens program

10.00 Velkommen

10.05 Hvad er et højt proteinindhold værd inde i stalden? 

10.15 Hvordan kan vi påvirke proteinindholdet?

10.30 Nyt fra forsøgene – Kali Svovl og udnyttelse af gyllen.

10.50 Pause

11.00 Startgødning, efterafgrøder og resistent ukrudt

11.40 Kort nyt om udbytteregistrering og ny erfagruppe i hestebønner

11.50 Opsamling 



Værdi af øget råprotein i græsensilage på foderbordet

Philip Iwersen 
Syddansk Kvæg



5

Dagsorden

• Udsving af råprotein i græs over de seneste 4 år 

• Spredning af fordøjelighed og råprotein i 2020

• Eksempler på foderplaner

–Forudsætninger

–Sammensætninger

• Økonomisk værdi af øget råprotein i 

græsensilage.  
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1. Slæt Udsving i råprotein i græsensilage de seneste 4 år
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1.-4 slæt Udsving af råprotein i græsensilage de seneste 4 år
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Spredning i fordøjelighed og råprotein 2020

12 % RP 16 % RP
79 % 
fordøjelighed



• Foderplan 1:

• Græsensilage:
12 % rå-protein

• ↑ Soja og raps

• ↓ korn + roepiller 

Eksempler på foderplaner 
11500 kg EKM 

17% rå-protein

Ca. ens stivelse, NDF og Fedtsyre

Faste grovfoder mængder:

10 kg ts majsensilage 

5 kg ts græsensilage

• Foderplan 2

• Græsensilage: 
16 % rå-protein

• ↓ Soja og raps

• ↑ korn + roepiller 
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Prisforudsætningerne 

• Rapsprodukter 2 kr. / kg.

• Sojaskrå 3,15 kr. / kg. 

• Byg 1,25 kr. / kg. 

• Roepiller 1,35 kr. kg

• Kløvergræs Høj FK 1,34 kr. / FEN*

• Majs ensilage høj FK 1,01 kr. / FEN*

(*Intern pris Farmtal online, seges)
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Valg af fodermidler 

Fodermidler 
Kg tørstof pr. ko

Foderplan 1 
12 % RP i græs

Foderplan 2 
16 % RP i græs

Kløvergræsensilage 5 5 
Majsensilage 10 10 

Vårbyg 2,5 2,9 
Raps kage 1,4 1,4
Raps skrå 3,2 3,0 
Soja skrå 1,6 1,3 
Roepiller 0,8 1,1

Mineraler, fedt og salt 0,3 0,3



Sammensætning af næringsstoffer
Rationsparameter Foderplan 1 

12 % RP i græs
Foderplan 2 

16 % RP i græs

Råprotein g/kg ts 170 170

AAT g/kg ts 16,6 16,2

PBV g/kg ts 14 15 

Stivelse g/kg ts 210 216 

Tørstof optagelse kg 25,1 25,2 

Energi Mj/kg ts 6,69 6,68 

Forventet EKM ydelse 40,1 40,1 

Pris kr./dag 37,45 kr. 36,72 kr.
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Økonomisk værdi i foderplanen ved en forøgelse af råprotein i 
kløvergræsensilage.

• Forskel på 73 øre./ko/dag
– 14,6 øre pr kg ts græs ensilage 

• Med et udbytte på 10.000 kg ts/ha (8400 FEN)
– ekstra indtægt på 1460 kr./ha

• Forskel på 266 kr./ko om året for de to foderplaner
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Konklusion 

• Det kan give en større værdi 

i foderplanen ved at hæve 

råprotein niveauet i 

kløvergræs

• Høj fordøjelighed er lige så 

vigtigt 

• Værdien bliver større ved en 

højere protein pris
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Jagten på højt udbytte og proteinindhold

• Kan man påvirke kløverandel med såteknik ?

• Kan valg af græsblanding påvirker høst af protein og er der forskel på kløverarter?

• Hvordan påvirker slætstrategien din protein koncentration?

• Er der en sammenhæng mellem kløverandel og protein?

• Hvordan påvirker gødningstildelingen proteinkoncentration og kløverandel?

• Hvordan påvirker færdsel kløver og proteinudbyttet?

• Kan en lang vinterpels kan hæmme kløveren til forår?



Fremspiring i græs og kløver ved forsk. sådybde
• 1cm eller 4 cm.
• August 2020

Ool 2020 

*

* Græs i 0-1 cm, kløver med frøsåkasse



Blandinger giver forskelligt proteinudbytte
2 forsøg, 3 brugsår 2018-2020. Uvandet. JB 4 og 6

Rødkl Rødkl RødklRødkl Rødkl



Udbytte og protein til første og andet slæt

1. Slæt1. Slæt 2. Slæt 2. Slæt

Kg Tørstof /ha Protein gr /kg Tørstof



Bl. 35. Kløverandel og proteinindhold 
ved stigende kvælstoftildeling 

Ool 2019



Bl. 35. Kløverandel og proteinindhold 
ved stigende kvælstoftildeling 

Ool 2019



Bl. 45. Kløverandel og proteinindhold 
ved stigende kvælstoftildeling 

Ool 2019

22. Maj 2019
0 kg N 480 kg N



Bl. 45. Kløverandel og proteinindhold 
ved stigende kvælstoftildeling 

Ool 2019



Gødningsstrategi 

• Kvælstofmæssigt må vi ikke sætte os mellem to stole. 

• Pas på de nyudlagte marker. Max 80 kg N til første slæt.

• Gruppér øvrige marker 2-3 grupper med lav, normal og høj 
kløverandel og omfordel handelsgødningen herimellem:
• Lav (<15 %): Gødes med den tilgængelige mængde handelsgødning

• Normal (15-30 %): Gødes som kvælstofnormen

• Høj (>30 %): Kun gylle til at dække P & K behov



Køreskader gyllekørsel. 1. brugsår bl.35 



Kan lang vinterpels hæmme kløveren ?



Opskrift 2021 ☺

• Allerede ved såningen kan vi miste rigtig mange kløverfrø. 
Måske skal frøsåkassen frem igen.

• De rødkløverbaserede blandinger har et højere proteinindhold. 
Blanding 40 ser interessant ud. – ikke mindst på uvandet sand.

• Jagt ikke et kæmpe 1. slæt – max 3500-4000 FE pr. ha. 2. slæt 
3-4 uger efter 1. slæt.

• Hold igen med kvælstof på de ny marker og overvej, hvordan 
du praktisk kan gøde efter kløverandel

• Faste kørespor. Kørsel presser udbyttet mere end protein%
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Gødskning af græs

v. Torben Viuf
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Emner

• Gylleudbringning
• Hvad er reglerne?

• Kommer der andre muligheder?

• Er der achilleshæle?

• Kan svovlforsyningen blive for stor?

• Kalium til græs
• Hvor meget?

• Hvornår?

• Svovl og selen til græs
• Hvor meget til 1. slæt?

• Svovl giver protein?
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Udbringning af gylle

• Krav om nedfældning

• Eller brug af teknikker fra teknologilisten:
• Staldforsuring, maks. pH 5,5 i stalden

• Tankforsuring, maks. pH 5,5 i gylletanken

• Markforsuring (bl.a. Syre-N), maks. pH 6,4 i kvæggylle hhv. 6,0 i afgasset gylle

• Ved brug af teknikker fra teknologilisten kræves dokumentation, som skal 
opbevares i 5 år.

• Afgasset gylle giver særlige udfordringer med stort syrebehov
• Bufferkapacitet, måske 4-9 l /tons gylle

• Skumdannelse

• Prisen er høj (15-30 kr. /tons gylle)

• Pas på !!
• Nogle undrer sig over et lavt syreforbrug i DK
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Forsøg og måske kommende nyhed til teknologilisten ??

• Nedfælder

• Slæbesko (Bomech)

• Slanger

• Syre

• Kvæg gylle

• Afgasset gylle

• Udbytte

• Ammoniakfordampning

Parametre:
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Udbytte og værdital af 2 forsøg i ren græs
- gylle til 1.-3. slæt og udbytte i alt for 4 slæt
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Foreløbige observationer

• Et kg tilført / udnyttet kvælstof giver 20-25 FEN merudbytte

• I forhold til nedfældet kvæggylle er der:
• Tendens til udbyttetab ved slæbesko uden syre

• Tendens til udbyttetab ved slange med syre

• Tendens til udbyttestigning ved slæbesko med syre

• I forhold til nedfældet afgasset gylle er der:
• Sikkert udbyttetab ved slæbesko uden syre

• Tendens til udbyttestigning ved slæbesko med syre

• Værditallet i forhold til nedfældet gylle:
• Falder ved brug af slæbesko

• Øges ved brug af slæbesko + syre

• Er uændret ved brug af slanger plus syre

• Måske kan slæbesko med en begrænset mængde syre sidestilles med 
nedfældning og komme på teknologilisten??
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Ammoniakfordampning ved udbringning af afgasset 
gylle til græs

• De første af flere nødvendige målinger 
er udført i 2020

• Der er udbragt gylle med slæbesko 
tilsat 1 l syre pr ton gylle

• Der er tendens til:
• Mindre ammoniakfordampning ved 

tilsætning af syre

• Men større ammoniakfordampning end ved 
nedfældning
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Sideeffekt af brug af syre og dermed stor svovltilførsel,
2 forsøg i 2020

Gylletilførsel 1. slæt 2. slæt 3.slæt

Syre
l /ton

Svovl
% af ts

Syre
l /ton

Svovl
% af ts

Syre
l /ton

Svovl
% af ts

Ubehandlet kvæggylle 0,18 0,30 0,31

Forsuret kvæggylle 1.15 0,19 0,40 0,31 1,12 0,35

Ubehandlet afgasset gylle 0,19 0,31 0,31

Forsuret afgasset gylle 6,06 0,22 5,56 0,41 4,26 0,44
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Foreløbige konklusioner vedr. syre og svovls påvirkning af
mineralindholdet i græs

• Forsuring øger mængden af svovl i græsset markant

• Størst svovlindhold i græsset opnås ved forsuring af afgasset gylle

• Svovlindholdet i græs er større i 2. og 3. slæt end i 1. slæt
• Overskudssvovl fra slættet før

• Og mindre slæt

• Der er tendens til at forsuring øger indholdet af calcium, mangan, kobber og 
zink i græsset

• Ved svovlindhold over 0,25% har svovl en negativ effekt på absorptionen af 
kobber og selen

• Ved gentagen gylleforsuring og stor græsfodring bør indholdet af kobber og 
selen øges gennem mineralblandingen
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Kalium til gyllegødet kløvergræs, 3 forsøg i 2020

Kg K tilført NEL20

MJ /kg ts

hkg
råprotein

a.e.

1. slæt 2. slæt 3. slæt 4. slæt Total

74 86 160 6,50 21,2 125,0

124 86 210 6,45 21,4 125,4

74 136 210 6,50 21,5 125,1

74 86 50 210 6,45 20,8 123,7

174 86 260 6,43 21,3 120,6

124 136 260 6,44 21,5 124,7

74 86 50 50 260 6,45 21,0 122,8

124 86 50 50 310 6,45 21,1 121,6

124 136 50 50 360 6,43 22,2 125,5
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Konklusioner vedr. kalium:

• I totaludbytte og kvalitet ses ikke sikker positiv respons 
for supplerende tilførsel af kalium

• Heller ikke i det store første slæt påvirkes udbytte eller 
kvalitet af supplerende tilførsel af kalium men optaget 
af kalium er øget 

• Forsikringen i form af 50 kg kalium koster 260 kr./ha

• Den manglende respons er overraskende, men vist før 
i andre forsøg

• Så: Intet behov for tildeling af kaligødning, hvis der 
tilføres gylle af fornuftig kvalitet til bare første og anden 
slæt

• Forsøget siger intet om behov for tilførsel af 
supplerende kalium, hvis der ikke bruges gylle til 
første slæt (ofte efterårsudlagte marker)
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Forskellige typer af handelsgødning til gyllegødet kløvergræs,
9 forsøg 2018-2020

Gødningstype Tilført 1. slæt Indhold i 1. slæt Udbytte
1. slæt

N
kg 

/ha

S
kg

/ha

Se
g

/ha

g /kg ts Nel20

MJ /kg ts

hkg
råprotein

a.e.

S Se Råpro-
tein

Sukker

N 27 (KAS) 60 2,1 0,02 153 187 6,88 6,5 39,6

NS 27-4 60 8 2,3 0,02 152 183 6,86 6,6 40,7

NS 24-7 Se 60 18 2,4 2,2 0,21 150 192 6,85 6,7 41,4

NS 26-13 60 32 2,7 0,02 151 185 6,81 6,5 39,3

NPK 20-2-12 Se 60 9 4,5 2,4 0,27 153 186 6,81 6,8 40,9
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Konklusioner vedr. svovl:

• På første slæts udbytte og kvalitet ses ikke sikker 
positiv respons for tilførsel af svovl

• Tilførsel af svovl øger svovlindholdet i græsset, 
men det påvirker ikke proteinindholdet 

• Anden slæts udbytte og kvalitet påvirkes heller ikke

• Forsikringen i form af 20 kg svovl koster 60 kr./ha

• Den manglende respons er overraskende, 
og der findes forsøg der viser pæne påvirkninger af 
udbytte og proteinindhold

• Der bør huskes på, at der er udsving fra forsøg til 
forsøg og fra mark til mark.

• Så: undgå risiko for svovlmangel ved at tilføre 
min. 10 kg svovl /ha til første slæt
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Konklusioner vedr. selen:

• På første slæts udbytte og kvalitet ses ikke sikker positiv 
respons for tilførsel af selen

• Tilførsel af selen øger selenindholdet i græsset betydeligt 

• Anden slæts udbytte og kvalitet påvirkes heller ikke, 
men selenpåvirkningen fra første slæt er væk

• Ønsker man tilførsel af organisk selen via græs, skal der selengødskes 
løbende, hvis alt græs skal have indhold



PAUSE
Tilbage kl. 11
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Nyt om majsdyrkning
Hvad betyder klimaændringerne ?

Bejdsning mod fugle

Nedvisning af kløvergræs før majs

Status på alternativer til P i startgødning

v. Hans Kristian Skovrup

Kilder: SEGES, Grovfoderseminar 2021 og oversigt over landsforsøgene 2020   Foto: SEGES



45

45..

Ny contra gammel klimanormal (hele landet)
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Ny contra gammel klimanormal
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47..

Majsvarmeenheder og udbytte
1987-2019, hele landet
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Effekt af 30 års klimaændring
1991-2020 contra 1961-1990 

• Lidt tidligere såning – længere 
vækstsæson

• Juli og august varmere – større risiko for 
tørkestres – øger vandingsbehovet

• Mere regn i august

• 300 flere majsvarmeenheder

• Større udbytte

• 3 uger tidligere høst af samme sorter

• Mulighed for at dyrke sildigere sorter 
med et større udbyttepotentiale
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Bejdsning 
mod fugle 
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Bejdsning som frastøder fugle

• Standardbejdsemidlet Thiram, der nu er forbudt, har haft en 
sideeffekt mod fugle. Det har de nye midler ikke. Derfor ses 
fugleskader i nye områder. 

• Korit 420 FS i 2021 og måske 2022
– Limagrain, Syngenta, DLG (RAGT, Maisadour),
Danish Agro (Caussade)

• Maisguard (planteudtræk, næringsstoffer, bakterie) 
– Danish Agro

• Initio Bird Protect (bitterstof, bakterie og næringsstoffer) 
- KWS
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Nedvisning af 
kløvergræs før majs
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Dyrkning af majs efter kløvergræs på sandjord

• Kløvergræsmarken nedvisnes, når jordtemperaturen 
permanent er under 5 °C – tidligst i slutningen af november 
- senest 1. marts

• Vizura udsprøjtes i blanding med 720 g glyphosat pr. ha

• Spar/begræns kvælstof ud over kvælstof i startgødning – dvs. 
30-60 kg N pr ha

• Tilfør kalium efter behov
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Skal græsmarker nedvisnes ?

Nej:

• Hvis du ikke har problemer med etablering af majs efter græs 
uden nedvisning – så fortsæt med det

Ja:

• Hvis du jævnligt oplever problemer med uens fremspiring og 
dårligt såbed bør nedvisning foretages. 

• Især kraftige græsmarker og efterafgrøder i majs kan hæmme 
kommende afgrøde

• Brug evt. satellitfotos i Cropmanager til støtte
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Status på alternativer 

Til P i startgødning

Foto: Martin Mikkelsen, SEGES
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Fosfor-situationen
Køer m. opdræt, tung race

Kg P pr ha i startgødning
til rådighed

Kg N pr. ha i 
husdyrgødning

Nuværende
normer

Med none GM 
fodring

170 15 3

200 14 4

230 1 -3

*170 kg N: 30 % af arealet majs
200 kg N: 35 % af arealet majs
230 kg N: 40 % af arealet majs
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58..

Startgødning til majs
4 forsøg 2020
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Startgødning 

• Hvis der er plads til startgødning – op til 10-15 kg P pr ha så fortsæt 
endelig med det

• Der er intet afgørende nyt på det punkt

• Kvælstof erstatter ikke P i startgødning
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Placeret gylle

Ingen startgødning

Gylle placeres med GPS i ca. 10 cm dybde og efter 
4-5 dage hvor gyllen har ”sat sig” sås majsen med 
GPS i ca. 5 cm dybde. 
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Status på placeret gylle nedfældet med GPS og 
såning med GPS efter et par dage

1. Større udbytte end ved traditionelt nedfældet gylle ved samme tildeling af 
startfosfor

2. Samme udbytte ved placering af gylle tilsat Vizura uden startfosfor 
sammenlignet med traditionel nedfældet gylle og 15 kg P i startfosfor. 

3. Løsning med placering er velafprøvet 

4. Udfordringen er en øget omkostning til udbringning af gylle og der stadig 
er få maskinstationer der tilbyder placering. 
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Alternativer til traditionelle startgødninger og 
placering af gylle

63..
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Placeret gødning i såsporet
4 forsøg 2020
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Startgødning – hvor fosforloftet begrænser 

Mindre mængder - eller - intet fosfor:

• Brug en samgranuleret gødning f.eks. NP 26-6 m. S, B, Zn

• Flydende fosforgødning i såsporet – samme type som Bio NP11 + 
evt. NS 21-24 traditionelt placeret – Flere forsøg afventes

• 25-30 kg N i NS 21-24

• Placer gyllen tilsat nitrifikationshæmmer

• Brug kun løsninger der har dokumenteret effekt i forsøg
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Indhold

• Bæredygtige dyrkningssystemer
i majs – kvælstofudvaksning og 
efterafgrøder

• Svampebekæmpelse i majs

• Ukrudtsbekæmpelse i majs

v. Valborg Schmidt

Kilde: SEGES



Bæredygtige dyrkningssystemer 
i majs

• 3 forsøg – fastliggende i 2019 og 
2020

• 3 niveauer for frugtbarhed

• Majs monokultur (lav)

• Majs efter majs – kløvergræs i 
sædskifte (middel)

• Majs efter kløvergræs (høj)

• Strategier for gylle og efterafgrøder

• Sugeceller

• N-normer

• 50 kg NP 18-20-0 pr. ha

Foto: John Hansen, LandboSyd



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Bæredygtige dyrkning af majs - efterafgrøder
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Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Bæredygtig majsdyrkning – udvaskning og N-niveau i jorden
3 forsøg 2019/2020
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Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Bæredygtig majsdyrkning - efterafgrøder, gylle +NI lige før majssåning
3 forsøg 2019/2020
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Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Bæredygtig dyrkning af majs
3 forsøg 2019-2020
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Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

2 2
65 5

38

12
16

37

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2019
1. år efter kl.græs

1 forsøg

2020
2. år efter kløvergræs

1 forsøg

2019-20
efter flere års majs

4 forsøg

Pc
t.

 d
æ

kn
in

g 
af

 jo
rd

o
ve

rf
la

d
e,

 o
kt

.

Alm. rajgræs, D
6 uger efter såning

Alm. rajgræs, D
4 uger efter såning

Alm. rajgræs, D + cikorie
4 uger efter såning

15%

Bæredygtig dyrkning af majs
6 forsøg 2019-2020



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Bæredygtig dyrkning af majs
6 forsøg 2019-2020
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Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Bæredygtig dyrkning af majs

• Gødskning

• Flyt kvælstof fra majs efter kløvergræs til majsmarker efter flere års majs eller korn

• Ingen gylle til majs efter kløvergræs (kun 20-30 N i startgødning)

• Udbring gylle tæt på majssåning - sandjord

• Tilsæt en NI - sandjord

• Evt. kvælstof eller gylle i vækstperioden, især majs efter flere års majs/korn – sandjord

• Sikker etablering af efterafgrøde kræver tidlig såning



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Svampebekæmpelse i majs

Phoma-bladplet (Phoma zeae.mayds)Majsøjeplet (Kabatielle zeae)



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Svampebekæmpelse majshelsæd, pløjede marker, forfr. majs, 
0,75 l Opera, 22 Landsforsøg 2010-2017
0,5 l Propulse SE 250 stadium 65, 5 Landsforsøg 2018-2020

*Propulse SE 250: 375 kr. pr. liter

Dosis: 0,75 l Propulse SE 250 pr. ha

Udsprøjtning: 140 kr. pr. ha

1 afgrødeenhed: 83 kr.
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Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Svampebekæmpelse majshelsæd, upløjede marker, forfr. majs, 
1,125 l Opera st. 51, 8 Landsforsøg 2010-2018
0,5 l Propulse SE 250 stadium 65, 5 Landsforsøg 2019-2020

*Propulse SE 250: 375 kr. pr. liter

Dosis: 0,75 l Propulse SE 250 pr. ha

Udsprøjtning: 140 kr. pr. ha

1 afgrødeenhed: 83 kr.
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Data registreringsnet 2013-2018 



Svampebekæmpelse i majs

• Majs efter majs med pløjning:

• Ved over 60 procent planter med angreb på bladet, der 
støtter kolben. Derudover mindst 1 risikoperiode 

• Pløjefri majs efter majs:

• Ved begyndende angreb

• Risikoperiode for majsøjeplet: mindst 36 timer i 
træk med bladfugt. Kan følges i Cropmanager.

• Anvend f.eks. 0,5 l Propulse eller 0,4 l Propulse + 
0,2 l Comet Pro. Sprøjtefrister er st. 69 (afsluttet 
blomstring) for Propulse og st. 65 (fuld 
blomstring) for Comet Pro.

• Ikke klare sortsforskelle
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Cropmanager



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Foto: Nis Callesen

Foto: Valborg Smidth

Ensidige sædskifter fremmer resistens     
med majs som eksempel
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- ALS-resistens hos enårig rapgræs

- MaisTer 7 år fra 2011-2019

- Majs i 8 af 9 år

Mesotrione-resistens hos kamille vist i 

logaritmeforsøg efter mange år med majs



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Ukrudt i majs med hanespore og 
efterafgrøde
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Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Hanespore - mistanke om resistens afkræftet

Ubehandlet¼ N Focus Ultra 

¼ N MaisTer ½ N MaisTer
1/8 N MaisTer

1/1 N Callisto

Ubehandlet

1/1 N Focus Ultra 

1/1 N MaiTter

Foto: Solvejg K. Mathiassen, AU



Dosis af Callisto der giver 90 procent effekt mod hanespore
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Oversigt over Landsforsøgene 2018, side 364 



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Aften pragtstjerne

• Rodukrudt

• Begrænset effekt af mesotrion, 
Harmony og MaisTer

• Sædskifte

• Radrensning

• Høje doseringer som nødløsning, 
men effekt usikker

Foto: Bent Jensen, Velas





Hestebønner

En afgrøde I fremgang



Dyrkningspraksis

Jordbundsforhold

• De er tørkefølsomme

• Følsom overfor lave reaktionstal

• Skal i jorden så tildligt som
muligt

Gødskning

• Ingen kvælstofnorm, men 
indgår stadig I harmoniareal

• Plads til at gøde med fosfor



Opbevaring

Hestebønner under 25 pct vand
Lagerfast ved 15 pct vand.

Tørres langsomt

Kan håndteres ligesom korn.

Vær opmærksom på transporten kan
blive stoppet

Hestebønner over 25 pct vand
Lagres I planlager / Pose

Fortørres I container eller vogn inde
øvrig transport



Udbytte
Jordtype Uvandet sandjord Vandet 

sandjord
Lerblandet
sandjord
( JB 4)

Sandblandet 
lerjord 
(JB 5-6)

Lerjord
(JB 7-8)

Hkg pr ha 30 50 50 55 55

Udbytterne tages med forbehold, da der endnu ikke 
findes sikre oplysninger om udbytteforhold. 
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Fremstillingspris

• Tabt DB 2 / forpagtningspris 2000 / 4000 kr. /ha

• Stykomkostninger 2170 kr.

• Maskinomkostninger 4325 kr.

• I alt 80495 / 10495 kr.

Udbytte 40 50 60 70

Pris 212/ 262 170 / 210 141 / 175 121 / 150

Mulig købspris på foderstof 170-180 kr. /hkg

Sædskifteeffekt ?

Er alternativet vårbyg?



Hestebønner ….
• Vi starter en erfagruppe i samarbejde med Syddansk Kvæg og 

driftsøkonomi. Fokus på dyrkning, anvendelse og bundlinjen.

• Opstart, når det er muligt (måske online opstart).



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Digital udbytteregistrering og lagerstyring

Fra manuel registrering til automatisk flow af data –



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Digital udbytteregistrering og lagerstyring

Fra manuel registrering til automatisk flow af data – mange data ☺



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Grovfoder 4.0 Intelligent grovfoderproduktion

• Formål
• Forbedre bundlinjen i grovfoderproduktionen og mindske 

næringsstofoverskuddet i marken

• Mål
• Udvikle nye digitale værktøjer til at automatisere opgørelse og 

udnyttelse af afgrødeudbytter og kvaliteter på mark- og 
positionsniveau.



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Lager

Crop-
Manager

Automatisk 
udbytte-

registrering

Digital 
Foderstyring

Grovfoder 4.0
Udbytter og 
fremstillingspris

Ø90



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Udbytteregistrering

Analyser



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Lagermodulet: www.Lager.seges.dk

http://www.lager.seges.dk/


Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Udfordringer finder vi fortsat

• Sikker bestemmelse af de høstede 
grønmasser og tørstofprocenten

• Datamæssig kobling mellem udbytter i 
mark og forbrug er lidt tungt. 

• Vi mangler analyseværktøjer, herunder 
grafisk præsentation af udbytter over flere 
år.

• Hvad er konsekvensen af det vi ser i 
opgørelserne.

Tændt Nir-Sensor



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Deltagere omkring SLF

• Maskinstationer:

• Rostgaard og Bredebro

• Landmænd: 

• Stefan Thomsen, Niels Martin Krag, Eigild Miang, Peter Mamsen, 
Kim Jørgensen.

• I SLF:

• Torben Viuf, Carsten og Mia

• I SDK:

• Rina Oldager Miehs



Tørstofbestemmelse med Perten NIR virker
(bias = 0,7 %, SEP = 1,8 %, n = 237)



Råprotein – vi er på vej
(bias = 0,6 %, SEP = 2,1 %)

En lokalitet samme dag



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Er du og din maskinstation klar ?

• Flere veje til gode registreringer (vejevogne, brovægte, NIR, Flowmåling)

• Det kræver stadig interesse og vilje. 

• Få mere info her: Udbyttemåling (typeform.com)

https://axelborgdigital.typeform.com/to/UU1hpC


Spørgsmål



GROVFODERMØDE
Tak for idag


