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Morten Lund Olesen, Jacob Winther Christiansen og Lasse Hansen høster ved
Oremandsgaard Gods.

Tirsdag blev der høstet havre ved Oremandsgaard
Gods. Udbytterne er stabile i havren, der fungerer
godt i et økologisk planteavlsbrug, beretter
driftslederen.

Sidste år var de først i gang 23. august. Så det er noget usædvanligt, at
Oremandsgaard Gods ved Præstø på Sydsjælland tirsdag 2. august høstede
havre. Det er tre dage tidligere end første havrehøst sidste år, hvor første
havrehøst faldt 5. august i Jylland.
Der var tirsdag tale om en mark med let jord på JB4-5 ned til Præstø Fjord.
Marken, som drives økologisk, gav cirka 4,5-5 ton pr. hektar.
Lasse Hansen, driftsleder under Dansk Landbrugsmanagement, som driver
jorden ved Oremandsgaard Gods og tre andre bedrifter i et share-farmingkoncept, beretter, at udbyttet er fornuftigt.
"Vi kunne godt se, at de tre uger med tørke var ved at brænde den af, men
der kom heldigvis lidt vand, der reddede det, så det ikke brændte ud med
samme," siger Lasse Hansen.

FLOTTE KERNER TIL GRYN
Han glæder sig over, at kernerne er store og flotte i de første 10 hektar ud
af samlet 90 hektar havre.
"Vi tilstræber en høj udsædsmængde, så der kommer knap så mange
sideskud, så vi får store kerner. Hvis kernerne er for små, så er det ikke så
nemt at sælge dem til gryn," beretter Lasse Hansen.
"Generelt er havren en rigtig god afgrøde at have i det økologiske, for man
er næsten altid sikker på at få et godt udbytte, men den bærer også præg af,
at der har været en periode med noget tørke," siger Lasse Hansen.

FRYGT FOR DRYS
På grund af den lette jord og tvangsmodning på grund af tørken var der
frygt for, at havren kunne drysse. Derfor var de glade for, at de kunne
høste i går. Den lidt høje vandprocent på 16 skyldes grønskud i
køresporene, vurderer Lasse Hansen. Generelt var kornet tørt.
Oremandsgaard Gods håber nu på ophold i regnen, så de kan fortsætte
høsten, så de undgår drys i havremarkerne på de mere sandede jorder.
"Vi håber på, at der ikke kommer alt for meget vand i dag, så vi kan gå i
gang igen i morgen," siger Lasse Hansen.

KEDELIG HØST, MEN GOD AFSÆTNING
Høsten på Oremandsgaard Gods har været til den lunkne side i år. De
startede med at høste konservesærter sidst i juni måned, hvor tørken havde
gjort slemt indhug i udbytterne. Tørken, som ramte i blomstringen,
resulterede i otte mm vand, hvor afgrøden havde brug for 40 mm. Altså
under en fjerdedel af det krævede.
Rapsen, de høstede efterfølgende, gav 2,86 ton pr. hektar, hvilket et år som
i år næsten kan måle sig med konventionelle udbytter, påpeger Lasse
Hansen.
I rugen har de høstet knap 4,5 tons, hvor de gerne ville have haft over fem
ton - så ikke voldsomt godt, men heller ikke katastrofalt.
"Høsten er ikke til den helt dårlige side, men vi ville gerne have ligget lidt
højere. Det vil man jo altid. Men vi kan glæde os over, at der er gode
afregningspriser," siger Lasse Hansen.
Især økologisk raps er der høj efterspørgsel på. Den giver cirka tre gange
så meget som konventionel raps, beretter Lasse Hansen. Også kornet giver
mere end konventionelle kornafgrøder.
"Så det skulle gerne opveje de mindre udbytter, vi har," siger Lasse
Hansen.
Dansk Landbrugsmanagement (DLM), som Lasse Hansen hører under,
minder om en maskinstation og har som hovedmål at drive jorden hos
ejerne: Ledreborg Gods, Vibygård Gods og Vallø Stift. Men de har også
andre kunder, herunder Oremandsgaard Gods. Der er fire driftsledere ansat
under DLM.
Oremandsgaard landbrug består af ca. 400 hektar omdriftsjord og omfatter
jordene tilhørende Ny Oremandsgaard, Gl. Oremandsgaard, Skovlygaard
og Skovvængegaard. Dertil kommer ca. 90 ha. engarealer langs kysten ud
mod Jungshoved nor, som afgræsses af Galloway-kvæg.

Lasse Hansen var den første til at dokumentere årets havrehøst i Skyd
høsten først. Han har således vundet et gavekort på 1000 kr., så han kan
nyde en lækker aften på Restaurant Flammen, når høsten er overstået. Vi
takker mange gange for bidraget. Havren var sidste afgrøde i Skyd høsten
først.
Skyd Høsten er et samarbejde med Gjensidige. Tjek din høstsikkerhed og
prøv rekordquizzen her: www.gjensidige.dk/landbrugsliv	
  

