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Vårafgrøder 2018

• Vårafgrødeareal på 47% i 2018

• Vårafgrødeareal på 40% i 2016-2017

Afgrødefordeling, angivet i 1.000 hektar

Afgrøde 2018 2017 2016 Gennemsnit 

2016-18

Vinterkorn 730 822 789 780

Vårkorn 783 663 728 724

Vinterraps 150 178 163 164

Kilde: 2016 og 2017 Landbrug- og Fiskeristyrelsen. 2018 Estimeret af BLN



Ukendte faktor vårafgrødearealet

20. September 2017

Sjældent syn i efteråret 2017



DB kakule vårafgrøder

0,90 kr./kg

Kan svinge i udbytte 

og indsats



Hestebønner

15.000 ha 2017

Forventes 30.000 ha i 2018

Hestebønner er kommet for at blive

Snart kan hestebønner betale sig for alle



Fordele

• Delvis Proteinkilde indhold op til 30%

• God forfrugtsvirkning

• Giver kvælstof til næste afgrøde

• Mere 1. Års hvede

• Billig i gødning

• Mere vårsæd i sædskiftet

• Stort udbyttepotentiale op til 90 hkg/ha

• Mulighed for bekæmpelse af græsukrudt

• Fordeler høsten



Ulemper

• Tørkefølsom uegnet til dyrkning på sandjord

• Sen modning 

• Risiko for våd høst

• Udsætter etablering af vintersæd

• Opbevaring Hjemme

• Svære at tørre

• Svære at håndterer på lageret

• Ikke så udbyttestabil fra 40 – 90 hkg

• Udsæden koster ca. 500 Kr./100 kg

• Opformerer Knoldbægersvamp

• Samme virussygdomme og rodbrandsvamp som i ærter

40% vand



Sædskifte

• Vælg de rigtigearealer

– Kræver vand

– Ikke vandlidende jorde

• Kalk gerne inden RT 6,5-7,0

• 4-5 år dyrkningsfrie år

• Ingen rodukrudt i marken

• Afstand til Raps og ærter



• Sås i 6-8 cm dybde i løs jord

• Sås fra midt marts

• Senere såning udskyder høsten

• Tkv svinger fra 300-600g

• 40-50 spirredygtige pl/m2

• Udsædsmængde 
– V tkv 550 g = 244 kgv 40 pl/m2

– V tkv 400g = 177 kg v 40 pl/m2

• Sorter vægt på tidlighed og udbytte
– Lynx, Fanfare, Fuego og Boxer

Etablering



Gødning

• N ingen merudbytte

• Inokulering med knoldbakterier

– Sikre hurtig opstart af kvælstofproduktion

– Fordel i sædskifter uden kløver mfl.

– Lavt RT 

• P 20-25 kg/ha

• K 60-80 kg/ha

• Mg 6 kg/ha

• S 15-20 kg/ha
Afhænger af jordens indhold af næringsstoffer og knoldbakterier



Ukrudt

• Kan radrenses på rækkeafstand

• Er følsomme i fremspiringsfasen

• Kan tåle harvning indtil 10 cm højde

• Ukrudtssprøjtning
– Ukrudtsmidlerne er meget dyre

– bruttoudbytte 4-6 hkg

• Godkendte midler
– Command Cs, Centium 36, Stomp CS, Aktivus 40 WG, Fenix, fighter 480, Agil 100 EC, 

Focus Ultra og Glyphosat

• Ærgerligt vi ikke har DFF



skadedyr

• Bladrandbiller/Trips

– Bekæmpes fra fremspiring

– 1 gnav/plante

• Bede/ærtebladlus

– Alvorligste skadedyr

– 10-15% angrebne planter

• Bønnefrøbillen

– Ny i DK 

• Godkendte midler

– Mavrik 2F, Karate 2,5 WG og Pirimor G



Svampe

• Svampesygdomme
– Chokoladebladplet

• Vinden

– Hestebønnebladplet

• Planterester og udsæd

– Hestebønnerust

• 2 svampesprøjtninger

– 15 juni og 1 juli

• Svampe bekæmpelse
– 2015-2017 2 svampesprøjtninger 3 hkg nettomerudbytte 

– 2016 11,1 hkg i nettomerudbytte

• Mindre anvendelse svampemidler
– Orius 200 EW, Amistar og Signum WG



Høst

• Høst fra midt august til midt september

• Glyphosat 1400 g
– 10-14 dage før høst

• Høst nemmest ved visnet stængler

• Sorte bælge og brunefrø

• Lagerfaste ved 15%  vand

• Direkte tærskning

• Tærskning specielt ved fremavl
– Lav cylinderhastighed

– Stor broafstand



Sen såning af vårafgrøder giver stor udbyttenedgang

Gennemsnit fra 3 forsøg i 2016 og fire forsøg i 2017

Såtidspunkter : 16-20 marts, 7-15 april, 1-5 maj,
18-27 maj 

Optimalt såtidspunkt ved  såningen fra midt i marts til 
anden uge i april.

Udskydes såningen to til tre uger stiger udbyttetabet til 15 
hkg./ha, svarende til 21 procent

Vårbyg skal derfor sås førstegang jorden er klar !! 
”hellere så ved 90 % såbed i marts, end at vente på et 
100 %  såbed sidst i april/maj”  

På Lolland var jorden våd ved såning i marts og derfor 
opnåede man det bedste resultat i april 

Forsøgene er fortaget med fire forskellige 
udsædsmængder
( 175 – 250 – 325 og 400 planter/m2 ) 

Såtidspunkter..vårbyg



Udsædsmængde

• Vurder såbeds kvaliteten  
• Juster forventet markspiringsprocent
• 180 - 250 pl./m2 ved tidlig såning 
• Vent ikke på de sidste vandhuller bliver klar 



Såtidspunkter..vårhavre

Gennemsnit af fire forsøg i 2017

Udsættes såningen fra midt i marts til 
begyndelsen af april, er udbyttetabet 30 
kg/ha pr. dag 

Udsættes såningen fra først i april til 
maj stiger udbyttetabet til 88 kg/ha pr. 
dag 



Såtidspunkter.. vårhvede

Såning af vårhvede i efteråret 
kontra foråret  

Merudbytte på knap 19 hkg./ha

I England er det meget udbredt at så
vårhvede i dec. – feb. måned

Sen fremspiring - undgå strækning,
øger vinterfastheden

Samme udsædsmængde ved alle 
Såtider – 400 pl/m2 

Forsøgene er gødet efter normen til vårhvede  

Protein er lidt lavere ved efterårssåningen – anvend evt. 
flydende amid-gødning til sengødskning 

Vårhveden skred 17 dage før ved efterårs/vinter såning
hvilket gav en tidligere høst 

Fordele/ ulemper : Flere muligheder for græs ukrudtsbekæmpelse
end vårbyg og havre.  Vær opmærksom på rust, septoria og
meldug, samt bygfluen 

Overvej at lave din egen udsæd i kommende sæson

Kilde: oversigten over landsforsøgene 



Såtidspunkter.. vårhvede



OBS. på bygfluen 

• Visse landsdele var i 2017 hårdt angrebet af bygfluen
( Lammefjorden og Djursland )  

• To generationer om året – alle kornarter kan angribes
(Havre og majs er undtaget)

• Vårhvede har nogle steder været hårdt ramt 

• Fra England meldes op mod 50 % udbyttetab i vårhvede 



OBS. på bygfluen



OBS på bygfluen

Strategi i vårhvede  

Sprøjtetidspunkt 20.-25. maj og igen 14 dage senere 

Middel : 0,15 karate eller ????  

Tidligt sået  vintersæd :  1-2 blad stadiet og 14 dage senere 

Middel : 0,15 Karate  eller ??   



Gødningstildeling – fosfor til vårbyg 

- Tildelt 30 kg fosfor 
ved såning 6 april. 
Bredspredt 
2. Maj 
11. Maj
22. Maj
2. Juni 

- Målt bladkoncentrationen af fosfor 
og udbytte

- Målingen er foretaget antal dage 
efter såningen 
26 dage   
35 dage   
46 dage   
56 dage 
69 dage 



Tildelt v. såning 2. maj 11. maj

22 maj

2 juni

ingen

Fosfor er vigtig for udvikling af rodnet og sideskud, 
det bør derfor tildeles i den tidlige fase

Planten kan nå at kompensere for kortvarig fosformangel
en til to uger efter såning 
( man gambler med optagelsen)

Veludviklet rodnet gør planten modstandsdygtig 
over for tørke





Gødningsstrategi i vårbyg  

Tidspunkt Gødning type N P K S

Priming / inden såning NS 27-4 = 200 kg/ha  54 8

Gødningsplacering eller ”mix ” evt. i udsæd NPKS 8-11-20-4 = 225 kg/ha 17 24 44 8

Udsprøjtning  sammen med DFF N32 = 200 kg/ha 64

I alt 135 24 44 16

- Sengødskning af vårbyg er kun relevant, hvor et højt protein ønskes  
- For sent tildeling af fosfor hindre buskning og udbytte 
- Alt gødningen kan med fordel tildeles før eller ved såning
- Juster gødningsmængden efter såbeds kvalitet og dato
- Sortjords sprøjtning med DFF. ( evt. sammen med gødning. )Giver god effekt på tokimbladet ukrudt,

dertil følger en opfølgning på 4-5 blad stadiet. 



Vækstregulering i vårbyg 

Juster dosis efter behov !! 
Vurder : 
Vækst eller stress i afgrøden 
Temperatur  
Nedbør / udsigt til tørkestress 
Aften eller natkørsel 

Lav dosis til 
stimulering af skud 
/ buskning
( Trinexapac ) 

Optimalt tidspunkt for 
regulering strålængde
(Cerone, Terpal Trinexapac ) 

Optimalt tidspunkt
for aksnedknækning

( Cerone )  



Opsummering

Tidlig såning giver

det største 

potentiale og flest 

fordele 
Placer dit fosfor så 
tæt på såsæden 
som muligt, det 
sikre rodvækst og 
sideskuddannelse 

Måske er der nye 
muligheder i 
vårafgrøder – er det 
noget for dig? 

Vårkorn er de mest 
dyrkningssikre 
afgrøder –
hestebønner har 
stort potentiale 


