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PLANTEFOKUS  

n  Produkt til podning af hestebønner og vikker
n  Indeholder en milliard Rhizobia-bakterier pr. 

gram
n  Tilsat specielt vedhæftningsmiddel, som klæber 

Nodulator fast til udsæden
n  Øger andelen af Rhizobia-bakterier i jorden 

betragteligt
n  Rhizobia-bakterier stimulerer tilgængeligheden 

af kvælstof
n  Øger udbytte, frøvægt og protein i hestebønner 

og vikker
n  1,2 kg Nodulator rækker til 200-300 kg udsæd
n  Podning sker i forbindelse med fyldning af 

såmaskinen

Fakta om Nodulator
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Skoventreprenører
Skovgade 20 . 7300 Jelling

l  Køb af træ på roden
l  Maskinskovning
l  Udkørsel af træ
l  Maskinplantning
l  Reolplovning
l  Oprilning/grubning
l  Rydning af stød og kvas
l  Rodfræsning
l  Knusning
l  Hegnsklipning
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Nodulator giver  
hestebønnerne bedre start
Interessen for at dyrke 
hestebønner er stærkt 
stigende i Danmark. 
Med optimale vækst-
vilkår, der inkluderer 
podning med kvælstof-
fikserende bakterier 
ved såning, er der god 
mulighed for at hente 
pænt udbytte. Det sat-
ser Jørn Thorøe-Niel-
sen og hans søn Jesper 
Thorøe på i år med 17 
hektar i fremavl

Det er ikke alle, som ta-
ger fif med hjem fra Bra-

silien til deres danske land-
brug.  Men det har Jørn 
Thorøe-Nielsen fra Vamdrup 
gjort efter et besøg i 2014 på 
den farm, han er medejer af.

- Dernede kan ingen avler af 
sojabønner drømme om at så 
uden at pode med kvælstof-
fikserende knoldbakterier, 
fortæller han.

Men nu er det ikke sådan, at 

han, der har et driftsfællesskab 
med sin søn Jesper Thorøe, vil 
til at dyrke sojabønner. De to 
vil i stedet dyrke hestebønner 
for at få endnu en god, bred-

bladet afgrøde ind i deres alsi-
dige sædskifte.

- Vi har i en del år drevet plø-
jefrit og vil satse på højvær-
diafgrøder i stedet for bulkva-
rer, fortæller de.

Derfor har de også flere lidt 
usædvanlige afgrøder i mark-
planen for deres egn. Det gæl-
der ikke mindst kartofler og 
spinat til frø.

I alt driver de nu 400 hektar, 
efter de har sagt mange for-
pagtninger op for at koncen-

trere sig om at få mere ud af 
et mindre areal. 

Sår hestebønner
efter rajgræs
Det kan være svært at etable-
re en ny afgrøde kort tid efter 
høst af frøgræs uden at skulle 
udføre en kraftig jordbear-
bejdning. Desuden binder 
organisk materiale som snittet 
halm, stub og rødder kvælstof 
over en længere periode.

- Vi vil derfor hellere have 
vårafgrøder end vinterafgrø-
der efter rajgræs, fortæller far 
og søn.

Efter høst af 34 hektar 
frøgræs i 2015 lod de derfor 
bare markerne ligge med snit-
tet halm uden at gøre noget 
som helst. Først i november 
måned sprøjtede de med 2,7 
liter 360 grams glyfosat pr. 
hektar. Herefter lå markerne 
igen hen.

Halvdelen - det vil sige 17 
hektar - skulle efter planen 

tilsås med hestebønner og 
den anden halvdel med havre. 

- Vi såede begge dele lige op 
til påske, og hestebønnerne 
blev sået direkte uden forud-
gående jordbearbejdning.

- Lige før såningen af havren 
kørte vi over med en tallerken-
harve i cirka fem centimeters 
dybde for at få en let opblan-
ding af tørv og jord, forklarer de.

Podning ved fyldning 
af såmaskine
Især i en jord, hvor der i en 
årrække ikke har været dyrket 
hestebønner, er det meget vig-
tigt at udføre en god podning 
med knoldbakterier. Men også 
i jord, hvor der tidligere har 
været hestebønner, er det en 
fordel at pode, fordi knoldbak-
terierne her er mere effektive 
og straks findes i stort antal, 
hvor de skal virke. 

- Vi satser på, at vi ved at 
pode får et merudbytte på 
cirka 10 procent og desuden 
en rigtig god forfrugtsvirkning 
til vinterhvede.

- Derfor skal hestebønnerne 
selvfølgelig bedst muligt fra 
start, siger Jørn Thorøe-Niel-
sen.

De har købt BASF-produktet 
Nodulator, der er knoldbakte-
rier til podning af hestebønner 
og vikker. I hver pakning er der 
1.200 gram, og hver pakning 
rækker til 200-300 kg udsæd. 

- Så vi bruger to pakninger 
til en storsæk med 500 kg he-
stebønner, fortæller Jesper 
Thorøe.

Det er ham, der sår, og pod-
ningen sker samtidig med på-
fyldning af såmaskinen.

- Jeg drysser bare indholdet 
ud over såsæden samtidig 
med, at den løber ud af hul-
let i bunden af storsækken, 
forklarer han. Det vil sige, at 
det både er nemt og ikke tager 
ekstra tid.

Holder svampe-
sygdomme væk
Hestebønnerne hos Jørn 
Thorøe-Nielsen og Jesper 
Thorøe er sorten Fuego i fre-
mavl til Danish Agro.

- Vi vil selvfølgelig gøre alt 
for at få en god vare, der kan 
leve op til kravene for udsæd, 
påpeger de.

Derfor har de også meget 
fokus på den øvrige dyrkning. 
Udover podningen med No-
dulator ved såning blev der 
således placeret 100 kg triple-
fosfat pr. hektar, og før frem-
spiring vil der blive sprøjtet 
bredspektret mod ukrudt.

Senere vil fokus især være 
på at forebygge angreb af den 
skadevoldende svampesyg-
dom chokoladeplet, men også 
rust og hestebønnebladplet. 

- Vores valg vil stå mellem 
Signum WG eller Orius, hvor 
vi hælder til førstnævnte, for-
klarer de to.

På den måde regner de med 
at få en god avl, hvor målet er 
syv ton pr. hektar.                   bø

Jesper Thorøe viser pakningen med Nodulator til hestebønner og 
vikke fra BASF. Denne pakning er nok til 200-300 kg udsæd, som 
der bruges cirka 240 kg af pr. hektar.

Hestebønnerne fotograferet 10 dage efter såning, hvor spiringen 
allerede er i gang.

Jesper Thorøe (tv) og Jørn 
Thorøe-Nielsen (th) i marken, hvor 

der er sået hestebønner direkte efter 
alm. rajgræs høstet i 2015.

Vinterhvede 154 ha
Vinterraps 70 ha
Alm. rajgræs 45 ha
Havre 35 ha
Vårbyg m. udlæg 30 ha
Spinat til frø 17 ha
Kartofler 17 ha
Hestebønner 17 ha
Vinterbyg 15 ha

Markplan 2016 


