Hestebønne
Hestebønne er en bælgplante, der har potentiale til at få en større udbredelse i Nordeuropa. Det er en klar
fordel, at den kan dyrkes både vinter og forår, den er kvælstoffikserende og har høj næringsværdi. Den kan
både anvendes som dyrefoder og til human konsum og som vekselafgrøde i intensiv kornavl.

Afgrødebeskrivelse
Enårig afgrøde. Planten er opret med en hul stængel, og den
bliver mellem 80 og 150 cm høj. Frugterne er de tykke bælge,
der indeholder frøene.
 Livscyklus: vintersorter (10-11 måneder), forårssorter
(4-5 måneder)
 Proteinindhold: 27-32 % [1]
 Udbytte: vintersorter (5,4 t/ha), forårssorter (2,4 t/ha)
[2]

Markedspotentiale
Der er fornyet interesse i hestebønner i Nordeuropa, og det
afspejles i en hastig stigning i det dyrkede areal med
hestebønner i Danmark. I 2018 blev der dyrket hestebønner på
24.878 ha, og det er næsten en fordobling i forhold til året før
[2]. Hestebønner kan sælges tørrede, friske og som mel. Der
er et etableret marked for dyrefoder og et nyt marked for human
konsum [1]. Begge markeder tegner lovende. I januar 2018
kontaktede frøfirmaet Scangrain producenter af hestebønner.
Hestebønner har stort potentiale på markeder for human
konsum, især på markeder, hvor forbrugerne går op i lokale,
sunde, proteinrige og plantebaserede fødevarer [1]. Der er især
efterspørgsel efter hestebønner som fødevareingrediens. I
Danmark ønsker 83% af vegetarer at hestebønner indgår i flere
plantebaserede produkter [3].

”Fornyet interesse i hestebønner
i Nordeuropa.”

Udfordringer

Forsøgsresultater

Antinutritionelle stoffer i frøene giver en bitter smag.
Det er nødvendigt med yderligere forædling for at
reducere de antinutritionelle stoffer.

Tabel 1. Data fra Københavns Universitets feltforsøg med
et produktionssystem med lav miljøbelastning i Taastrup.
Sort

Skadevoldere: Angreb af chokoladeplet (Botrytis
fabae), bedebladlus (aphis fabae), bladpletsyge og
hestebønnebille (Bruchus rufimanus) er almindelige
[1]. Chokoladeplet og bedebladlus er de mest
tabsgivende skadevoldere [4]. Bedebladlus kan
være mest ødelæggende i tørre og varme år. Fugle
kan være et problem ved såning og ved fremspiring.
Ukrudt: I begge såtider, kan hvidmelet gåsefod
(Chenopodium album), rodukrudt (Agropyron
repens) og tidsler (Cirsium) være et problem.

Anbefalinger
Sædskifte: Der skal gå minimum fire år mellem
dyrkning af hestebønner i et sædskifte [2]
Jordtyper: Lerjord med god vandbindingsevne er at
foretrække. Hestebønner kan også dyrkes på
sandjord, hvis der er kunstvanding. Hvis der er tale
om lerjord, skal pH-værdien ligge mellem 5 og 7.
Ved dyrkning på lerjord var udbyttet for Tiffany og
Fuego henholdsvis mere end dobbelt så stort og tre
gange større end ved dyrkning på sandjord.

Udbytte
(kg/ha)

Protein
(%)

TKV
(g)

Alexia

3063

28,4

508

Gracia

3031

28

514

Julia

2876

28,3

485

Colombo

2329

28,8

498

Fuego

2101

27,1

486

I tabellen vises det gennemsnitlige udbytte i
Taastrup over en periode på 5 år, men det højeste
udbytte var på 6,1 t/ha.

Oversigt over fordele






Forbedrer
det
mikrobielle
samfund,
jordstrukturen og kvælstoftilgængelighed-en
(80 kg N/ha)
Lav miljøbelastning (kemikalier, vand, energi)
Eksisterende markeder for dyrefoder og nye
markeder for human konsum
Vækstsæsonen kan forlænges ved dyrkning
af vinterhestebønner

Sådatoer: Tidlig såning anbefales på grund af
tørkefølsomhed.
Resultater
fra
Københavns
Universitets feltforsøg viser, at første uge i oktober er
det
optimale
tidspunkt
for
såning
af
vinterhestebønner. Midten af april anbefales til
såning af forårshestebønner. I forårshestebønne,
gav tidlig såning højere udbytter end sen såning.
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