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Majsdag i Hoven
Sejet Planteforædling
og DLG står bag en
majsdag på mandag i
Hoven, hvor 30 forskellige majssorter vises
frem. – I år bliver et
godt majsår, lyder det
fra arrangøren.
AF BØJE ØSTERLUND
30 forskellige majssorter under samme vilkår
som rigtigt mange kvægbrug.
- Det er hvad besøgende på
DLG’s majsdag på mandag
kan betragte ved et majsarrangement på mandag hos Arne
Eskildsen på Gl. Borrisvej 16 i

Hoven i Vestjylland, fortæller
planteforædler Jens Bakke fra
Sejet Planteforædling.
- Vi så et geografisk område,
hvor der er langt til andre steder med majsforsøg, og så ville
vi gerne vise et passende stort
antal forskellige sorter, som
folk på et godt tidspunkt kan
komme til at se, forklarer Jens
Bakke om majsdagen, der har
to fremvisninger henholdsvis klokken 10.00 og klokken
14.00.
Demonstrationsparcellerne,
der er placeret på en let jordtype, var ellers tænkt at skulle
fremvises som uvandede.
- Men det blev nu alligevel
så tørt, at vi valgte at vande én

gang med vandingsmaskinen
på det cirka en hektar store
demonstrationsareal, siger
Jens Bakke.

Godt udbytte
Forventningerne til den jyske
majshøst er ifølge Jens Bakke
ellers ganske høje i år.
- For det første er majsen
godt udviklet og vi kan forvente at begynde høsten noget tidligere i år, omkring 1.
oktober går det for alvor i gang
også helt oppe i Vendsyssel.
Planteforædleren forventer,
majsen generelt i år vil præstere både nogle gode udbytter og en høj fodringsværdi.
- Selvfølgelig vil der være for-

NAVNE

Ny direktør hos patrioerne
n Til november tiltræder Christian
skel på arealerne, men hvis der
ikke i år kan høstes et tilfredsstillende udbytte i majs, er det
måske noget andet, man skal
dyrke, betegner Jens Bakke det
indeværende majsdyrkningsår og glæder sig til at vise en
række flotte sorter frem for de
besøgende på mandag.
På demonstrationsmarken
er der med en snitter åbnet op
ind gennem de 30 parceller,
der tydeligt vil være afmærket
med skilte og altså også kommentarer under de to rundvisninger.

Virksomhedskonsulent på Fyn
boje@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 31

Vigtig vedligeholdelse
af græsmarken
Pleje og vedligeholdelse af græsmarken
var temaet i går ved
en græsdemo med
den danske importør
og forhandler af det
hollandske Evers-maskinprogram, A3N, som
vært.

n På mandag har alle borgere mulighed for at møde miljø-

minister Ida Auken til en snak om natur og miljø. Ministeren
holder træffetid hos Naturstyrelsen i Aalborg fra kl. 16.30 til
19.00.
Træffetiden foregår efter først-til-mølle-princippet, og tiden
til den enkelte vil derfor afhænge af antal fremmødte.
eh

VIRKSOMHEDER

Malkerobot nummer 10.000 er solgt
n Ejerne af Glenirvine Farm i Ontario har købt en markant

Sådan så den ud, græsgrubberen fra Evers. (Fotos: John Ankersen)

6 mtr. rør m/muffe og g.ring

120/100 mm

15,95 kr. pr. mtr.

- Er jorden »klasket« helt
sammen, har den brug for luft.
Derimod er det godt, hvis man
kan se, at jorden er holdt sammen af græsrødderne, konsta-

john@landbrugnet.dk
telefon 76 60 30 44

PE dræn rør

92/84 mm blå, 3 mtr. 14,50 kr. pr. mtr
110 mm sort, 4 mtr. 15,95 kr. pr. mtr

Kabelrør i 50 mtr. rulle

110/95 mm m/snor

18,95 kr. pr. mtr.

Altid gode priser på drænslanger og drænrør
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terede hun ved gårsdagens
græsdemonstration.

milepæl i form af en malkerobot.
DeLaval har nemlig solgt VMS nummer 10.000 til den canadiske gård.
- Det er en kæmpe milepæl, som viser det hårde arbejde fra
blandt andet ingeniører, produktspecialister, serviceteknikere,
sælgere og selvfølgelig vores kunder. Jeg tror, at denne præstation virkelig peger i den retning, som industrien er på vej
imod; mere automatisering og integreret management teknologi på gårdene.
Sådan lyder det fra direktør for Automatiske Malkesystemer
hos DeLaval International, Jonas Hällman.
Glenirvine Farm installerer malkerobotten i deres nye anlæg i
begyndelsen af næste år.
DeLaval oplyser, at ejerne i de seneste 40 år har malket deres
50 køer i en DeLaval 4x2 sildebensstald.
alm

APS

den, lød det fra indehaver af
A3N, Pernille Snitkjær, der
efter testkørsel med blandt
Evers-græsluftere og grubberen viste virkningen med
en spadegravetest.
For netop en enkel test med
en skovl eller spade, hvor
man graver cirka 20 centimeter ned i græsmarken, afslører ifølge Pernille Snitkjær
en hel del.

MIDTJYSK - AQUA

92/84 mm blå, nøgen 18,00 kr. pr. mtr.
100 mm sort, nøgen 10,95 kr. pr. mtr.

startet som virksomhedskonsulent
hos Centrovice. Han har de sidste
17 år fungeret som godsforvalter på
Oxholm Gods i Nordjylland, hvor han
var ansvarlig for fem ansatte og 740
ha.
Jens T. Guld er uddannet landmand
og er desuden merkonom i regnskab
og har en diplomuddannelse i ledelse. Derudover er han i øjeblikket i
gang med en MBA.
aks.

Mød Ida Auken i Aalborg

Af John Ankersen

PE dræn i ruller

n Den 1. september er Jens T. Guld

ARRANGEMENTER

MASKINER
n Der stod græsluftning,
planering, strigling, tromling
og såning på programmet, da
maskinvirksomheden A3N
Aps i Haderslev fredag havde
inviteret til maskin- og græsdemonstration sammen med
Sdr. Farup Maskinstation og
Danske Maskinstationer og
Entreprenører, DME, på nabogræsmarker til maskinstationen i Sdr. Farup nær Ribe.
Manglende vækst, manglende udbytte, udvintring,
vandlidende områder, tørkeskader og svampeangreb
i græsmarken er alt sammen
noget, der kan hænge sammen med noget så simpelt
som manglende luft i jor-

Himmelstrup Vesterager (37 år)
som direktør i Patriotisk Selskab i
Odense. Christian Vesterager vil sammen med adm. direktør Nils Rasmussen udgøre selskabets direktion.
Christian Vesterager kommer fra en
stilling som Business Unit Director
i Alectia A/S og har tidligere været
administrerende direktør i Nature
Consult. Christian Vesterager er uddannet agronom med speciale i landskabsforvaltning fra Den
Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.
Christian Vesterager er bestyrelsesformand for fonden, der
driver Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet, og medlem af
aftagerpanelet ved Københavns Universitet for Naturressourcer
og Miljø (agronomuddannelsen).
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Pernille
Snitkjær,
A3N, i gang
med »spadetesten« af
græsmarken i
Sdr. Farup.

DeLaval har nu solgt 10.000 VMS-malkerobotter.
(Foto: Bjorn Qvarfordt)

