Landmand tærsker hvede med sæsonens første
mælkevej over sig
På Dalbygaard ved Maglebrænde flytte mejetærskeren fra byg- til
hvedemarkerne, når klokken slår 20.
9. aug 10:37

Skrevet af Anders Rostgaard

Jens Christian Thorsens New Holland CR 8.90 tærsker hvede med mejetærskerpilot Anders Sværke i cockpittet en sen
aften ved Maglebrænde på Falster.
Foto: Jakob Arthur Andersen

Vil man følge hvedehøsten på Dalbygaard ved Maglebrænde på Nordfalster, skulle i den forgangne
uge være sent oppe.
For at sikre den bedste udnyttelse af alle døgnets timer, skiftede landmand Jens Christian Thorsen
byghøsten ud med hvedehøsten hver aften klokken 20.
"Vi tærsker hvede om aften og nat - og byg om dagen. Når byggen på grund af duggen begynder at blive
lidt klam i strået, skifter vi over til hveden, som vi høster fra klokken 20 til 24. Og så skal vi også lige hvile i
et par timer derefter", siger Jens Christian Thorsen.

Mere om dette tema
› Fantastisk udbytte: Claas æder sig gennem tonsvis af økologisk havre
› Rød gigant med 41 fods skærebord høster bornholmsk hvede
› Udskød sin vandretur: Behov for høsthjælp på fødegården

Se hele temaet ›

Den lokale astrofotograf, Jakob Arthur Andersen, var heldigvis på jagt efter nye motiver forleden. Et af
dem, han fangede, var Jens Christian Thorsens New Holland CR 8.90 rotortærsker med 35 fods
skærebord med mejetærskerpilot Anders Sværke i cockpittet og så med sæsonens første Mælkevej over
sig.
"Min fotomotiver handler om at vise himlen, som den ser ud, hvis man er længe udenfor og øjnene kan få
tid til at tilpasse sig mørket. Jeg var på jagt efter nye motiver. Jeg så høstmaskinerne på Jens Christian
Thorsens marker", siger Jakob Arthur Andersen, der sendte fotoet ind til konkurrencen Skyd Høsten.
To gange om året er Mælkevejen ekstra synlig og en af gangene var altså i sidste uge.
Høsten af Dalbygaards 450 hektar agerjord begyndte onsdag. Hvedemarken, hvor fotoer er taget, er af
sorten Skyscraber. Jorden er JB 6 og JB og udbyttet lå på cirka 11 ton pr. hektar med en vandprocent på
14-15 pct.
Ud over Skyscraber dyrker han også hvedesorterne Leif, Extase og Scimitar. Hvis proteinindholdet er fint,
går hveden til brødproduktion.
Nu håber Jens Christian Thorsen bare på mere tørt vejr, så de afgrøderne på hans 450 hektar agerjord
kan komme i hus.
"Hvis vi får fred, så kan vi hurtigt få det revet af", siger han og sender en venlig tanke til vejrguderne.

Med det indsendte foto deltager Jakob Arthur Andersen i konkurrencen Skyd Høsten Bedst.

Skyd Høsten er et samarbejde med Gjensidige. Få gode råd til en sikker høst og deltag i vores høstquiz
her. Så er du med i lodtrækningen om en DJI Mavic Air 2 Drone til en værdi af 7.990 kroner.

FAKTABOKS
Skyd høsten 2021 - Sådan gør du
Skyd Høsten Bedst:
● Præmien er en høstfest til en værdi af 25.000 kr.
● Ugevindere får tilsendt en stor Skyd Høsten-lagkage, værdi ca 1.000 kr.
● Ugevindere trækkes fra uge 28.
● Blandt alle indsendte billeder trækkes der lod om en Sonos Move trådløs højtaler til en værdi af ca. 3.000 kr.
● Blandt alle indsendte billeder trækkes der lod om 5 x 1 årsabonnement på Mark, Kvæg, Svin, Kødkvæg eller TraktorTech, værdi op til 1.567,50 kr.
Skyd Høsten Først:
● Skyd en af de 13 afgrøder først og vind et SuperGavekort til GoGift på 800 kr.
● Årets 13 afgrøder: Vinterbyg, vinterraps, triticale, vårbyg, vinterhvede, rug, havre, alm. rajgræs, rødsvingel, engrapgræs, hvidkløver, spinat til frø og hestebønner.
Skyd Bedste Video:
● Skyd bedste høstvideo og vind en Apple iPhone 12 Pro 128GB til værdi af ca. 8.900 kr.
● Videoen må maks. være 6 minutter lang og må ikke indeholde musik, du ikke har rettigheder til.
Sådan deltager du:
● Gå ind på http://www.landbrugsavisen.dk/skyd-2021 og læs mere om betingelserne for konkurrencen

Betingelser for at deltage:
I alle konkurrencer er det en betingelse for at vinde, at ejer, forpagter, driftsleder eller maskinfører på det høstede
areal er villig til at fortælle mere om høsten.
Alle indsendte billeder, videoer og kommentarer skal være fra 2021.
Udvalgte billeder og videoer bliver vist på landbrugsavisen.dk, og de bedste fotos bliver trykt i LandbrugsAvisen.
Alle præmier udloddes af LandbrugsAvisen i samarbejde med Gjensidige
Alle, også ikke-landmænd, kan deltage i konkurrencen dog ikke medarbejdere ved LandbrugsMedierne og Gjensidige. LandbrugsAvisen forbeholder sig ret til at anvende indsendte billeder og tekst vederlagsfrit i LandbrugsMediernes trykte og elektroniske medier. Fotos og tekster må ikke fremstå stødende, indeholde klare reklamebudskaber
eller krænke ophavsrettigheder. De fulde konkurrencebetingelser kan læses på hjemmesiden.

