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Af Lars Kelstrup

Der var lagt op til en tæt afgø-
relse i Hvedekamp 2020.

Sådan kom det dog ikke til 
at gå. En forskel på knap 16 
hkg pr. hektar og knap 2.450 
kroner skilte top og bund.

Vinderen blev Corteva med 
en sortsblanding. Den gav 12,1 
ton pr. hektar og et DB2 på 
11.100 kr. pr. hektar. Det var 
925 kr. bedre end BASF der 
blev nummer to i konkurren-
cen, med sorten KWS Scimitar.

Et usædvanligt lavt svam-
petryk gav tidligere i vækst-
sæsonen indikation om, at der 
næppe var den store gevinst for 
at køre for hårdt på mod svam-
pesygdomme.

Facit blev dog, at der var en 
gevinst på op til 16 hkg for 
svampebekæmpelse. Og det 

blev formentlig afgørende for 
konkurrencens udfald. 

Cortevas sortsblanding gav 
nemlig det højeste udbytte. 
Det kan skyldes, at man ved at 
blande flere hvedesorter kan 
opnå en mere robust afgrøde, 
som er mindre følsom overfor 
svampeangreb - og som derfor 
giver et stabilt højt udbytte.

Gødningsstrategi  
blev ikke afgørende
Inden konkurrencens start var 
der lagt op til, at gødningsstra-
tegien kunne få stor betydning 
for udfaldet. 

Det fik den ikke. 
Våde forhold under etab-

leringen talte for, at der kun-
ne være en gevinst i at hjælpe 

planterne godt fra start ved at 
tildele en DAP-gødning. 

Bayer, FMC, Syngenta og 
VKST’s sortsblanding blev til-
delt DAP-gødning i efteråret 
2019 - men har ikke på noget 
tidspunkt i vækstsæsonen skilt 
sig ud. Ligesom der efter høst 
heller ikke er noget, der peger i 
retning af, at det har været afgø-
rende at tildele DAP-gødning i 
efteråret.

Et tørt forår gav en sen gød-
ningsoptagelse og belønnede 
derfor heller ikke de deltagere, 
der valgte af dele gødningen 
over flere gange.

I tabellen kan man se, at der 
er tilført fra 19 til 86 kg kvæl-
stof mere pr. hektar til parcel-
lerne, end der er bortført med 
kernerne i høst. Flere af parcel-
lerne ligger dog inden for in-
tervallet 30-50 kg N pr. hektar, 
som man normalt regner med, 

VKST HVEDEKAMP 2020

mindst CO2 pr. produceret 
enhed.

Bayer vandt delkonkurren-
cen med en udledning af 228 
CO2-ækvivalenter pr. ton korn. 
Corteva havde med knap 300 
CO2-ækvivalenter den højeste 
udledning af CO2. Det var dog 
ikke i den parcel, som de vandt 
hovedkonkurrencen med.

Udledningen af CO2 var 
i høj grad afhængig af to for-
hold: Forbruget af handels-
gødning og udbyttet. 

Corteva brugte en gødning, 
der er produceret udenfor EU. 
Gødningen er produceret un-
der forhold, hvor udledning af 
CO2 er betydelig højere end 
den for gødninger produceret 
i EU. Det blev afgørende.

Sortsblanding 
blev vinder af 
Hvedekamp 2020
Hvedekamp: Med et udbytte på 12,1 ton og et nettoudbytte på 
11.100 kr. pr. ha blev Cortevas sortsblanding vinder af VKST Hvede- 
kamp. Det var 925 kr. mere end nr. to. Der var overraskende et 
merudbytte på 16 hkg pr. ha for svampebekæmpelse i parcellerne.

der skal til for at opbygge jor-
dens naturlige frugtbarhed.   

Stort merudbytte for 
at bekæmpe svampe
»Det er ret utroligt, at der var 
et merudbytte på knap 16 hkg 
for svampebekæmpelse i kon-
kurrenceparcellerne«, siger Kri-
stian Davidsen, planteavlskon-
sulent hos VKST.

Han tilføjer, at der generelt 
har været et lavt smittetryk af 
septoria i år, og at de tre øverste 
blade har set sunde ud gennem 
hele vækstsæsonen.

Midt på sommeren kunne 
der da heller ikke ses forskel 
på de parceller, der havde fået 
et ordentligt skud mod svam-
pesygdomme og de ubehand-
lede parceller.

Ved en vurdering af svam-
peangreb i vækststadie 75, hvor 
kernernes indhold er mælket 

og let grynet, kunne der dog 
findes både brunrust og septo-
ria. I den sundeste parcel blev 
der kun registreret 2-3 pct. an-
greb af brunrust. Mens der i 
de ubehandlede parceller blev 
fundet 70 pct. angreb af brun-
rust. På samme måde var der 
10-15 pct. angreb af septoria i 
de sundeste parceller, mens 

der var 30 pct. angreb i de ube-
handlede.

Stor forskel på  
CO2-udledningen
Ud over at dyste om at præstere 
den bedste bundlinje efter høst, 
skulle deltagerne i VKST Hve-
dekamp 2020 som en delkon-
kurrence dyste om at udlede 

VKST Hvedekamp 2020 viste, 
at det lønner sig at sikre en sund 
afgrøde. Og at sortsblandinger 
kan være en farbar vej til at sikre 
et godt økonomisk resultat i 
hvededyrkningen. Foto: VKST.

Adama 471 214 23 62 2.223 507 3.201 710 3.911
BASF 490 245 30 90 2.831 666 3.987 890 4.877
Bayer 672 197 20 38 1.945 622 3.239 717 3.956
Corteva 478 214 10 20 1.720 458 2.656 478 3.134
Corteva - nul 478 214 10 20 1.720 0 2.198 232 2.430
FMC 539 248 35 53 2.837 649 4.025 717 4.742
LG  466 218 10 66 2.158 602 3.226 833 4.059
Syngenta 425 258 48 78 2.946 819 4.190 833 5.023
Yara 550 230 30 90 2.793 613 3.956 767 4.723
VKST 1 479 211 26 70 2.380 329 3.188 833 4.021
VKST 2 435 260 38 92 2.880 16 3.331 819 4.150
Gennemsnit 498 228 25 62 2.403 480 3.382 712 4.093
Top 425 260 48 92 1.720 0 2.198 232 2.430
Bund 672 197 10 20 2.946 819 4.190 890 5.023
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 ● Der var ni deltagere i konkur-
rencen. Otte firmafolk samt 
en konsulent fra VKST.

 ● Kornet er afregnet efter dags-
pris ved høst: 122 kr/hkg.

 ● Der er beregnet fradrag og 
tillæg i forhold til tilførsel eller 
reducering af kalium og fosfor 
og ift. proteinindhold i kornet.

 ● Vinder: Den deltager som 
opnåede bedste bundlinje.

 Ä 
Hvedekamp 2020

»Det var ret utro-
ligt, at der var et 
merudbytte på 
knap 16 hkg for 
svampebekæm-
pelse i konkurrence-
parcellerne«.

Kristian Davidsen,  
planteavlskonsulent VKST.

*)   KWS Colloseum + KWS Firefly + LG Skyscraper
**) Heerup + KWS Extase + KWS Colosseum + Informer

Adama Informer 113,0 11,6 195 33 52 19 -10 10 13.784 10.037
BASF KWS Scimitar 119,0 10,3 183 35 55 62 -5 35 14.524 9.802
Bayer Kvium 114,1 9,5 162 33 52 35 -13 -14 13.915 9.595
Corteva       Sortsblanding 121,0 10,2 184 35 56 30 -25 -36 14.762 11.100 
Corteva - nul Sortsblanding 105,2 10,5 165 31 48 49 -21 -28 12.833 9.977
FMC KWS Extase 110,8 12,0 198 32 51 50 3 2 13.518 9.045
LG  LG Skyscraper 107,9 11,1 179 31 50 39 -21 16 13.169 9.158
Syngenta Informer 115,4 11,3 195 33 53 63 15 25 14.083 9.622
Yara KWS Firefl y 108,7 9,9 161 32 50 69 -2 40 13.264 8.653
VKST 1 Heerup 117,4 9,7 170 34 54 41 -8 16 14.318 10.175
VKST 2 Sortsblanding 113,5 10,3 174 33 52 86 5 40 13.844 9.997
Gennemsnit  113,3 10,6 179 33 52 49 -7 10 13.819 9.742
Top  121,0 12,0 198 35 56 19 15 40 14.762 11.100
Bund  105,2 9,5 161 31 48 86 -25 -36 12.833 8.653
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