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GLOBAL FARMING Tjekkiet og Slovakiet

Vinterbyg  
er langt  

bedre  
end hvede

Klimaet i Slovakiet er 
ideelt til vinterbyg, der 
samtidig har lave om-
kostninger og højt ud-
bytte. – Med over 10 t/
ha er vinterbyggen over 
forventning i år, siger Ole 
Hjelm. 

Af Jørgen P. Jensen
40 41 76 84 - jpj@effektivtlandbrug.dk

På FirstFarms i Slovakiet har 
især vinterbyggen givet top- 

udbytte.
- Vi har der haft 323 hektar med 

vinterbyg, som i gennemsnit har gi-
vet 10,6 t/ha, hvilket er meget over 
forventning, fortæller Ole Hjelm.

- Enkelte vinterbygmarker har end-
da ligget oppe på 12,5 t/ha. Også pro-

teinindholdet er højt med mellem 11 
til 14 procent.

Så der er høstet rekordudbytte i vin-
terbyg på den tunge jord i Slovakiet.

Og Ole Hjelm oplevede noget, han 
aldrig have set før i vinterbyg.

- Vi havde heldigvis vækstreguleret 
den kraftige vinterbyg, så den stod 
pænt op til høst. I en stribe usprøjtet 
vinterbyg lå den til gengæld ned som 
tromlet.

- Men høstkaravanens store 880 
Claas Lexion mejetærsker – der nor-
malt kører omkring seks kilometer i 
timen – kunne kun presse sig igen-
nem vinterbyggen med 2,5 km/t.

- Det så næsten ud, som den stod 
stille.

Strøm i jorden
Ole Hjelm tillægger den gode jord 
med meget »strøm« i plus det opti-
male vejr i vækstsæsonen hovedår-
sagen til det pæne udbytte.

- Og det selv om forfrugten majs til 

vinterbyggen egentlig er dårlig. Majs 
suger nemlig meget N ud af jorden. 
Efter majsen pløjer vi marken med 
jordpakker, sår byggen og tromler fra 
cirka 5. oktober. Men vi giver ingen N 
i efteråret, forklarer Ole Hjelm.

Efteråret er nemlig varmt i Slovaki-
et, så tidlig såning af vinterbyg giver 
for meget vækst inden vinter.

- Al gødning til vinterbyggen kom-
mer med 120 kg N i svovlsur ammo-
niak straks ved vækststart i februar.

Derudover bruges ikke nogen form 
for »smart«-gødning eller andet 
avanceret – maksimalt lidt urea ved 
sprøjtninger.

Vinterbyg bedst
Derimod er fuld vækstregulering 
som nævnt vigtigt sammen med in-
sektsprøjtning, hvor især Cerone er 
essentielt.

- Gennem mange år har vi altid set, 
at det er vinterbyg, der kommer ud 
med de bedste dækningsbidrag på 

grund af de lave omkostninger. Og til 
foderbyg – som vi har brug for – så er 
det helt ideelt.

- Selv om vi skulle få et rigtig tørkeår 
her i Slovakiet, så vil vinterbyg sta-
dig præstere mindst 8 t/ha på denne 
kraftige jord.

Pointen er nemlig, at vinterbyggen 
når at danne kerner og fylde dem in-
den den voldsomme, centraleuropæ-
iske sommerhede sætter ind midt 
i juni.

- Vinterhveden er lige det senere 
i udvikling og når ikke så langt med 
kerneudviklingen, inden heden kom-
mer.

Hvede skuffer
Vinterrapsen gav tilfredsstillende 
med 3,1 t/ha i Tjekkiet og 3,76 t/ha 
i Slovakiet.

De 306 hektar med vinterhvede på 
farmen i Slovakiet har derimod givet 
omkring 6,5 -7,0 t/ha i gennemsnit.

- Vi havde desværre 15 hektar med 

udbredt havrerødsot, og som derfor 
kun gav 2,5 t/ha. Det trækker jo vold-
somt ned, fastslår Ole Hjelm.

- Men generelt er det for dårligt 
et udbytte i hvede, når man ser de 
omkostninger, der er i vinterhvede i 
forhold til vinterbyg.

- Nu skal der laves en ekstra indsats 
for at få hvedeudbytterne op med 
optimering af sortvalg og gødnings-
strategi, slutter Ole Hjelm.

Vores føljeton-vært er markchef Ole Hjelm, der er leder af markbruget på 
den danskejede FirstFarms landbrug i både Tjekkiet og Slovakiet. Efter i 
tidligere artikler at havde besøgt ham i foråret og i vækstsæsonen er vi nu 
nået til høst og sensommerarbejdet.

- Vi har haft 323 hektar med 
vinterbyg, som i gennemsnit  

har givet 10,6 t/ha, hvilket er 
meget over forventning, 

fortæller Ole Hjelm.

Klargøring til næste afgrøder er allerede 

godt i gang på FirstFarms i Slovakiet.
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- Det er uforskammet ikke 
at kalde vores høst nem
Af Jørgen P. Jensen
40 41 76 84 - jpj@eff ektivtlandbrug.dk

Høsten er færdig på FirstFarms 
to landbrug i Tjekkiet og Slo-

vakiet, der driver henholdsvis 1.164 
og 1.550 hektar

- Udbyttemæssigt ligger vi samlet 
over en normalhøst, fortæller Ole 
Hjelm, som er markchef på de to 
bedrifter.

Tilsvarende har høsten arbejds-
mæssigt også ligget til den gode side.

- Vi lejer mejetærskerkapacitet fra 
den danske høstkaravane af Jacob 
Korsgaard.

Ole Hjelm fremhæver især fl eksibi-
liteten ved høstkaravanen.

I Slovakiet har Jacob Korsgaard i år 
haft i alt 11 mejetærskere fordelt på 
tre danske farme med henholdsvis 
seks, fi re og en maskine.

- Vi har i vores kontrakt en maski-
ne fra høstkaravanen. Men det sker, 

at de andre maskiner holder stille 
på grund af vejret eller manglende 
modenhed i afgrøden. Så bliver ma-
skinerne fl yttet rundt og i en periode 
havde vi tre ekstra maskiner i både 
raps og hvede udover vores egen, 
fortæller Ole Hjelm.

- På vores farm i Tjekkiet har vi en 
anden maskinstation, der stiller med 
op til tre John Deere-mejetærskere.

Nem og god høst
Ole Hjelm glæder sig over ikke at 

have egne mejetærskere, men at han 
derimod kan trække på høstkarava-
nens store kapacitet og fl eksibilitet.

Vinterbyghøsten startede som det 
første omkring 1. juli - en uge senere 
end normalt – men ellers fortsatte 
det planmæssigt gennem det øvrige 
korn og raps.

- Når jeg hører, hvordan høsten i 
Nordjylland har været besværet af 
regnbyger i august, så vil det være 
uforskammet ikke at kalde høsten 
hernede i Tjekkiet og Slovakiet for 
nem, smiler han.

Med et smil på læben 
fortæller Ole Hjelm om 
høsten på FirstFarms i 
forhold til en nordjysk 
august-høst i bygevejr. 
– Vi er meget tilfred-
se med at indleje den 
danske høstkaravane, 
understreger han.

Vinterbyggen var virkelig kraftig i år på 
FirstFarms i Slovakiet.  -  Vi havde heldigvis 
vækstreguleret den kraftige vinterbyg, så den 
stod pænt op til høst. I en stribe usprøjtet 
vinterbyg lå den til gengæld ned som tromlet, 
som det ses her, fortæller Ole Hjelm.

Enkelte vinterbygmarker har endda ligget oppe 
på 12,5 t/ha.

- Vi har efterhånden rigtig stor gavn af vores drone til at 
sende ind over markerne og undersøge for mange ting - lige 
fra ukrudt, skadegørere og fremspiring, fortæller Ole Hjelm.

Vinterrapsen gav tilfredsstillende med 3,1 t/ha i Tjekkiet og 3,76 t/ha i Slovakiet. Fotos: Ole Hjelm


