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Plantefokus
 HSH Agro I/S har et tæt samarbejde 

med Hedegaard Agro. Fra venstre 
Thomas Ory, Hedegaard, Thomas 

Madsen, HSH Agro og Ole Dahl, 
Hedegaard. Fotos: Nordic Seed

Hestebønner til fremavl:

- Vores 70 hektar
gav 7,2 tons i snit

Thomas Madsen har stået i spidsen for planteavlen på HSH Agro siden foråret 2018.

 Flotte frø af sorten Lynx ligger på lager og er inden læn-
ge på vej ud til markerne igen.

DYRKNINGSTIPS 
TIL HESTEBØNNER
  Hestebønner kræver et højt kalktal i jorden i 

forhold til jordtypen. Det vil sige et reaktionstal på 
mindst 6,3 på lettere jordtyper op imod 6,9 på 
stærkere jordtyper er nødvendigt. Vær også 
opmærksom ved meget varierende jordtyper og 
struktur hen over arealet.

  Hestebønner klarer sig bedst og mest stabilt på 
vandholdene jordtyper, sekundært på sandjord 
med mulighed for vanding.

  Prioritér såning af hestebønner første gang jorden 
er ordentlig bekvem i foråret. Typisk fra sidste uge 
af marts til medio april.

  Prioriter management højt ved såning af heste-
bønner og kør ikke hurtigere, end at bønnerne 
kan etableres ensartet og dybt - begge dele for at 
sikre et godt rodnet og dermed en nedsat 
tørkefølsomhed senere i sæsonen. I nogle tilfælde 
er det svært at sikre en fuldstændig ensartet 
sådybde, og derfor er det vigtigt at sigte e� er 
mindst 10 cm’s sådybde.

  En dyb, ensartet sådybde giver bedre mulighed 
for en rettidig og e� ektiv ukrudtsbekæmpelse 
med jordmidler og glyphosat før fremspiring. 
Jordmidler og glyphosat før fremspiring er langt 
mere e� ektive mod ukrudtet end bladmidler 
anvendt e� er afgrødens fremspiring.

  Hestebønner kvitterer godt for tilførsel af fosfor 
og kalium ved vækststart uanset jordtype og 
jordbundstal.

  Tjek for bladgnav i kanten af bladene fra begyn-
dende fremspiring og frem til hestebønnerne er 
cirka 10-15 cm høje. Angreb af bladrandbiller 
hæmmer bønnerne i deres vigtige første vækstfa-
se, men den mest afgørende skade er, at billernes 
larver ødelægger bønnernes rodknolde og 
dermed deres vigtige kvælstofapparat med lavere 
udbytte og proteinindhold til følge.

  Hestebønner er som vårafgrøde god i sædski� et 
ved udfordringer med rajgræsser og agerræveha-
le, og samtidig kan Focus Ultra anvendes med 
god e� ekt og være en god resistensbryder.

  Hold øje med angreb af bladlus fra begyndende 
blomstring – især i meget tørre og varme år.

  Bekæmp svampe i blomstringsfasen – mindst to 
gange i fugtige år, og anvend altid flere stærke 
aktivsto� er i kombination.

  Hold mindst fem frie år imellem hestebønner og 
andre bælgplanter. Har man først fået opformeret 
sædski� esygdomme, går der mange år, inden 
man kan dyrke bælgsæd igen.

Thomas Madsen, 
som er leder på 
landbruget HSH 
Agro ved Hadsund, 
har konstant fokus 
på det gode sæd-
skifte – nu med he-
stebønner på mar-
kerne: - Vi lagde ud 
med et par vanske-
lige år vejrmæssigt i 
2018 og 19. Men nu 
har vi bygget nogle 
dyrkningserfaringer 
på. Det har været 
godt de sidste par 
år.

MARKDRIFT

Jørgen P. Jensen
jpj@e� ektivtlandbrug.dk

 - Infrastrukturen skal være
i orden, drænene skal funge-
re, små lavninger skal udjæv-
nes, jordbundstallene skal
være i orden, og sædskiftet
skal være optimalt. Der skal
optimeres hele vejen rundt,
og der er altid noget, der kan
gøres bedre.

Det siger funktionsleder 
Thomas Madsen, HSH Agro 
I/S ved Hadsund. Han er be-
vidst om, at han og mand-
skabet konstant skal have 
fokus på optimering i plan-
teavlen, som omfatter 2.100 
hektar.

- Det er vigtigt at være op-
mærksom på forbedringspo-
tentialer. Og selvfølgelig på at 
efterleve sin strategi, lyder det 
fra Thomas Madsen, der kom 
til stedet i 2018.

Bag HSH Agro står Havnø 
Gods, Strandkær/Møgelholdt 
og Høgholt nær Hadsund. På 
medarbejdersiden er der seks 

ansatte, heraf en ledende, der 
hjælper Thomas Madsen med 
de overordnede opgaver.

- Jeg vil gerne ud at mær-
ke jorden. Men der kommer 
flere og flere administrative 
opgaver til, så derfor har vi 
strikket det sammen på den 
måde.

Mere og mere 
præcision
Nye digitale systemer og præ-
cisionsudstyr har høj prioritet 
og bruges aktivt som led i den 
konstante optimering.

- Alle marker opmåles med
GPS, og vi graduerer udsæd, 
gødning og hjælpestoffer. 

Tingene udvikles, og vi bygger 
på, siger Thomas Madsen og 
tilføjer, at der med svingende 
jordbonitet fra sand til stiv ler 
er stor forskel på indsats og 
behandling.

- Vi kommer til at køre med
gradueret tildeling i endnu hø-
jere grad end nu. Vi er klar til at 

rykke endnu mere på det her 
felt, understreger han.

- Vi har netop bestilt fi re kli-
mastationer fra Fieldsense, da 
vi trods relativ korte afstande 
mellem arealerne har store 
klimatiske forskelle og ser en 
stor værdi i at have en præcis 
viden om temperatur-, vind 
og nedbørsforhold på vores 
lokaliteter.

Hestebønner kommer 
for at blive
Hvor der førhen fortrinsvist 
blev avlet hvede, bliver der 
nu dyrket mere vårsæd, og 
især arealet med vårbyg er 
blevet større. Ligeledes har 
hestebønnerne gjort deres 
indtog i 2018. I høst 22 var 
der 70 hektar, og der plan-
lægges med samme areal i 
høst 23.

- Vi lagde ud med et par
vanskelige år vejrmæssigt i 
18 og 19. Men vi blev ved, og 
nu har vi bygget nogle dyrk-
ningserfaringer på, og det 
har været godt de sidste par 
år, siger Thomas Madsen, 
der i 2022 høstede 7,2 ton 
i gennemsnit i arealet med 
hestebønner.

- Det er vi rigtigt tilfredse
med, lyder det fra funktions-
lederen, der blandt andet har 
erfaret, at det er godt at pløje 
forud for hestebønner, både 
af hensyn til opvarmning af 
jorden, ensartetheden i sådyb-
den og ikke mindst effekten af 
ukrudtsbekæmpelsen.

Hedegaard Agro har aftaget 
hestebønner i fl ere år fra HSH 
Agro, og igennem årene er der 
oparbejdet mange gode dyrk-
ningserfaringer sammen med 
Hedegaard til sikring af nogle 
gode stabile udbytter.

- Det er især vigtigt at have
is i maven og vente med at 
så bønnerne til forholdene 
er optimale, så jorden ikke 
klasker sammen, når vi skal 
arbejde i mindst 10 cm’s så-
dybde, siger faglig chef på 
planteavl hos Hedegaard 
Agro, Thomas Ory, der anbe-
faler, at man som udgangs-
punkt sår byggen først.

- Det gælder om at kende sin 
besøgstid, rettidighed er afgø-
rende, når det gælder heste-
bønner, tilføjer Thomas Ory, 
der har et tæt samarbejde med 
HSH Agro.

Hestebønner 
i fremavl
Thomas Madsen fortæller, at 
hestebønner i første omgang 
blev taget ind for at dyrke 
hjemmeavlet protein til den 
svineproduktion, som indgår 
på én af ejendommene bag 
driftsfællesskabet.

- Så kom Hedegaard ind i bil-
ledet, og i dag avler vi heste-
bønner til fremavl. Vi er godt 
tilfredse med at have afgrøden 
med i sædskiftet, da den kan 
sanere for græsukrudt. Vi får 
færre og færre midler at gøre 
med, og det giver god mening 
at lade naturen gøre arbejdet. 
Samtidig har hestebønnerne 
nok den bedste forfrugtsværdi 
af alle afgrøder til eksempelvis 
hvede.

- Vi har i dag kun hestebøn-
ner i fremavl, men vi vil på 
sigt gerne mere i den retning 

med andre afgrøder. Det kræ-
ver faciliteter til opbevaring 
og tørring, som er med i vores 
planer, siger Thomas Mad-
sen.

Produktchef Ole Dahl, He-
degaard Agro, er glad for sam-
arbejdet med HSH Agro og ser 
det også gerne udbygget til fl e-
re afgrøder.

- Det bygger på tillid, gen-
sidig respekt, god dialog og 
en forretning, der skal være 
til gavn for begge parter, siger 
han.

Sorten, der anvendes, er 
Lynx, som er forædlet af NPZ 
og repræsenteret af Nordic 
Seed.

- Den har vist høje udbyt-
ter over fl ere år, og har et højt 
proteinindhold. Samtidig er 
den sund og har en lav mod-
tagelighed for vikkeskimmel, 
slutter Ole Dahl.

 Der køres med en selvkørende marksprøjte, 
en 36 m Horsch Leeb PT 8.300.

MARKPLAN HSH AGRO I/S
 Hvede 450 hektar
 Raps 370 hektar
 Vårbyg 490 hektar, heraf udlæg i 200 hektar
 Majs 190 hektar
 Rug 218 hektar
 Frøgræs, alm. rajgræs 180 hektar
 Hestebønner 70 hektar
 Vårraps 50 hektar
  Resten: Vedvarende græs, brak og ekstensiv 

afgræsning
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