
9LØRDAG DEN 2. FEBRUAR 2019

Effektivt Landbrug er en del af L-MedieHus 
– det førende mediehus til dansk landbrug Landbrugets erhvervsavis  �  hver dag...

Vil dit parti have 
landbrugets stemme?
De største produktionslandbrug i Danmark følger faglig input, 
debatter, nyheder og markedssituationer i Effektivt Landbrug
 – fra tirsdag til lørdag.

Brug derfor avisen til at annoncere dit budskab 
til landbruget – og få deres stemme!

Ring 70 15 12 37 eller mail til vores annonceafdeling 
annoncer@effektivtlandbrug.dk og få et godt 
tilbud på annoncering af dine »valg-annoncer« 
og/eller en valgavis, - det er nu og frem til valget 
Jeres budskab skal samle stemmer!

Følg landbruget frem til valget 
Køb et print-abonnement - et år 3.150,-
eller digitalt - et år  1.675,- 
- og få de nyeste input hver dag 
fra tirsdag til lørdag!

�Dit ansigt
i valgkampen
- Sæt kryds og gør en forskel �

Ring til os...
tlf. 70 15 12 37

- for en effektfuld 
kampagne!
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Målrettet forædling åbner 
døren for nye forbedrede sorter

PLANTEFOKUS PLANTEAVL ØST
Kontakt: Jørgen P. Jensen
jpjensen@eff ektivtlandbrug.dk
21 15 91 21 

PLANTEAVL VEST
Kontakt: Henriette Lemvig
henriette@eff ektivtlandbrug.dk
40 21 97 57

Efterspørgslen på havre til konsum stiger 
og stiller øgede krav til sortsudviklingen. 
Sejet Planteforædling tester hvert år en 
række nye kandidater af havre for at kunne 
udvælge netop de sorter, der er mest egne-
de til dyrkning under danske forhold. 

AF HENRIETTE LEMVIG

I sidste uge skrev Effek-
tivt Landbrug om mu-

ligheden for at dyrke havre til 
konsum og fi k en del interes-
serede henvendelser.

At efterspørgslen på havre til 
konsum er stigende, påvirker 
ifølge Ole Andersen, markeds-
chef, Sejet Planteforædling, 
kravene til sortsegenskaberne. 

- Havre er blevet dyrket i 
Danmark i mange hundrede 
år – ja faktisk siden bronzeal-
deren - og de smukke gyldne 
havremarker er et velkendt syn 
i det danske landskab. Men 
havren viser sig ikke kun frem 
gennem sit smukke ydre. Den 
har også velkendte og doku-
menterede sundhedsmæssi-
ge gode egenskaber, siger Ole 
Andersen som begrundelse 
for, hvorfor efterspørgslen for 
havre til konsum er stigende. 

Havren bidrager derudover 
positivt som sædskifteafgrøde, 
og er en vigtig foderkilde 

Nye sorter på vej
Sejet Planteforædling tester 
hvert år en række nye kandi-
dater af havre, for at kunne 
udvælge netop de sorter, der 
er mest egnede til dyrkning 

under danske forhold. Heref-
ter markedsføres disse af DLG.  

- Det aktuelle havresortiment 
består pt. primært af sorter fra 
den tyske forædler Nordsaat, 
der er blandt de absolut mest 
succesfulde havreforædlere i 
Europa, fortæller Ole Andersen 
og fremhæver sorten Poseidon, 
der gennem en årrække har 
været hovedsorten i sortimen-
tet og den højestydende sort 
på det danske marked i den 
seneste femårige periode. 

Derudover fremhæver han 
sorten Delfi n, der er en nyere 
sort med et udbyttepotentiale 
højere end Poseidon.  

- Delfi n er den højestydende 
havresort som gennemsnit af 
de sidste tre års Landsforsøg. 
Derudover har den en særlig 
attraktiv kernekvalitet, herun-
der høj hektolitervægt, lige-
som sorten er let at afskalle, 
hvilket er yderst vigtigt, når 
havren anvendes til konsum, 
forklarer han og fremhæver, 
at sorterne også har ydet fl ot-
te udbytter i den økologiske 
dyrkning.

- Sorten Lion er det seneste 
skud på havre-stammen. Med 
Lion har kvaliteten fået endnu 
et løft, og der er meget store 
forventninger til Lion som en 

ny trendsetter for kvalitets-
havre til konsum i Europa. 
Sorten er alene til fremavl i 
2019.

Øget fokus 
Havren betragtes ofte som den 
»nøjsomme« afgrøde i sæd-
skiftet. 

Det kan ifølge Ole Andersen 
risikere at blive en form for so-
vepude, der mindsker fokus 
på afgrøden.

- Det er korrekt, at havren er 
nøjsom i relation til det nor-
malt lille behov for svampe-
bekæmpelse i sæsonen. Men 
det er vigtigt at have klar fokus 
på afgrøden – fra start til slut. 
Afgrøden skal etableres retti-
digt, følges og passes og jeg 
mener, at der skal øget fokus 
på at få høstet havren til tiden, 
siger Ole Andersen og advarer 
mod, at et for sent høsttids-
punkt øger risikoen for ned-
knækning, tab af frø, og ikke 
mindst kvalitetsforringelse.  

- Frøene kan miste deres 
ellers normalt klare farve og 
blive grå og triste, ligesom 
risikoen for fusariumangreb 
øges ved sen høst. Dermed 
fremmes muligheden for tok-
sindannelse, hvilket er uøn-
sket for såvel havre til foder 
og konsum. 

Effektiv nedtørring af den 
høstede vare og efterfølgende 
sikker opbevaring, er ligeledes 
områder, der skal være meget 
fokus på.

henriette@effektivtlandbrug.dk
telefon 40 21 97 57

 Der er stigende interesse for 
havre dyrket til konsum grundet 

dens velkendte og dokumente-
rede sundhedsmæssige gode 

egenskaber.

 Markedschef Ole Andersen, 
Sejet Planteforædling.

 Eff ektivt Landbrug den 19. januar.

Skærpede 
krav til sorts-
egenskaber
 I runde tal dyrkes to tredje-
dele af havren i Europa til foder, 
mens den resterende del anven-
des til konsumformål. 

Grundet havrens gode sund-
hedseffekter er der en stigende 
interesse og dermed et stigende 
behov for havre produceret til 
fødevarer. Det skærper kravene 
til sortsegenskaberne, men også 
til den anvendte praktiske dyrk-
ning, lagring mv. 

Havre til foderformål forbliver 
vigtigt, og også her vil der foræd-
les nye og forbedrede sorter. 

 Eff ektivt Landbrug den 19. januar. Eff ektivt Landbrug den 19. januar.




