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1 Titel 

Dato 

Maltbyg 

Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at vælge en sort som både danske og 

udenlandske malterier efterspørger. Det sikre valg er derfor enten KWS Irina eller Quench. 

Generelt skal maltbygsorter ligge med et stabilt højt udbytte over flere år, være sund og have 

lille tendens til aks- og strå nedknækning. Dyrkingsteknisk sikres afgrøden med et plantetal på 

omkring 250 pr. m2 samt mindst to svampesprøjtninger for at få så store og sunde kerner som 

muligt. Giv gerne en mindre mængde kvælstof ved skridning. Hav styr på sortens stråegenskaber, 

således at høst tidspunkt kan prioriteres. Husk at placere kvælstof og eventuelt også fosfor 

samtidig med såning.  

 

Sort Egenskaber 

KWS Irina Maltbyg, anerkendt i Danmark og Europa. 
Højt udbytte og suveræne stråegenskaber. 
Sund og dobbelt nematoderesistent. 

Quench Maltbyg, anerkendt i Danmark og Europa. 
Stabilt højt udbytte over mange år. 
Dobbelt nematoderesistent. 

RGT Planet Gode maltegenskaber. 
Meget højt udbytte. 
Sund og dobbelt nematoderesistent. 

KWS Cantton Maltbyg egnet. 
Meget sund sort. 
Dobbelt nematoderesistent. 

 

*)2013-16 **)2014-16     Kilde: Landforsøg i SortInfo 

 

Kerne- 
udb.Fht. 
2016 

Kerne- 
udb.Fht. 
2012-2016 

Meldug 
dækning 
2016 

Bygrust 
dækning 
2016 

Skoldplet 
dækning 
2016 

Bladplet 
dækning 
2016 

Aks/strå 
nedkn.2016 

98 101 0 16 0,5 0,2 1,5/1,0 

94 99 0 21 4 5 2,0/4,5 

102 104 *) 0 12 3 1,7 2,5/5,0 

101 102**) 0 3,9 0 2,3 1,5/4,5 
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Dato 

 

Foderbyg 

Generelt skal foderbyg have et højt udbytte over flere år, være sund og have lille tendens til aks- 

og strå nedknækning. 

Desuden er det en fordel at sorten har så højt et protein indhold og så god en foderværdi som 

muligt. Der er i tiden stor fokus på sorternes sundhed, da flere af vores svampemidler har mistet 

effekt. Dyrkningsteknisk sikres afgrøden med et plantetal på omkring 300 pr. m2 samt mindst to 

svampesprøjtninger for at få så store og sunde kerner som muligt. Giv gerne en mindre mængde 

kvælstof ved skridning. Hav også fokus på sortens stråegenskaber, således at en eventuel vækst-

regulering kan sættes ind i tide. Husk at placeres kvælstof og eventuelt også fosfor ved såning. 

 

Sort Egenskaber Råprotein pct. 2016 

KWS Cantton Foderbyg med malt 
egenskaber. Meget sund sort. 
Dobbelt nematoderestistent. 

10,9 

Scholar - Nyhed Stærk økonomisk foderbyg. 
En af markedets sundeste 
sorter og ingen lejesæd. 
Bedsted FEsv af afprøvede 
sorter. 

10,8 

Evergreen Foderbyg med malt 
egengskaber. Meget sund 
sort. 
Dobbelt nematoderesistent. 

10,9 

 

Beregning af udsædsmængde: 

Planteantal pr. m2*TKV  / % markspiring (max. 90) = Udsædsmængde pr. ha. 

Kilde: Landsforsøg i SortInfo*) 2014-2016 

Retningsgivende planteavl pr. m2 

Vårbyg malt 250-275  Vårhvede  400-425 

Vårbyg foder 275-300  Ærter   50-70 

Havre   275-325  Hestebønner 50-60 

Kerneudb. 
Fht. 2016 

Kerneudb. 
Fht. 2013-
2016 

Meldug 
dækning 
2016 

Bygrust 
dækning 
2016 

Skoldplet 
dækning 
2016 

Bladplet 
dækning 
2016 

Aks/strå 
nedkn. 
2016 

101 102*) 0 3,9 0 2,3 1,5/4,5 

99 103 0 9 0,3 0,1 4,0/3,0 

98 100 0 8 1 1,2 2,5/1,0 



 

 

3 Titel 

Dato 

Ærter og hestebønner 

Både ærter og hestebønner er meget gode forfrugter. Ærtesorten Eso er både til modenhed og 

helsæd og Javlo er til helsæd og giver en god kombination af udbytte, kvalitet og høstbarhed. 

Flere dyrker hestebønner, fordi denne afgrøde er en god protein kilde. Hestebønnesorten 

Vertigo har et stabilt udbytte samt et pænt højt protein indhold. 

 

Havre 

Havre er en sund afgrøde med højt udbyttepotentiale og kan dyrkes på alle jordtyper, dog 

kræves vanding på lettere jordtyper. Den kan desuden dyrkes på mere våde arealer og er 

samtidig sanerende på andre kornarter. Havre har en forfrugts virkning på niveau med raps og 

kan samtidig være en værdifuld bestanddal i svinefoder. Vær dog opmærksom på havre-

nematoder ved meget vårsæd i sædskiftet. 

 

Havresort Egenskaber 

Seldon Meget høj hektoliter vægt. 
Meget sund sort. 
Højt stabilt udbytte. 

Dominik Dobbelt nematoderesistent. 
Meget lav strålængde. 
Lav tendens til lejesæd. 

Vårhvedesort Egenskaber 

KWS Willow På brødhvedelisten. 
Meget højt stabilt udbytte. 
Sundeste sort på markedet. 
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Dato 

Vårhvede 

Vårhvede er oplagt som brødhvede, pga. det naturligt høje protein indhold og i dag er 

udbytterne så høje at de godt kan konkurrere med vårbyg. Kan dyrkes på alle jordtyper, dog 

kræves vanding på lettere jordtyper. Da vårhvede er en åben afgrøde er konkurrencen fra 

ukrudt stor, og derfor kræves et større plantetal end andre arter. Protein indhold er højt og 

vårhvede har derfor også en stor værdi til fodring. 

 

Kerneudb. 
Fht 2016 

Kerneudb. 
Fht. 2013-
2016 

Hekto-
litervægt 
2016 

Meldug 
dækning 
2016 

Bladplet 
dækning 
2016 

Strå-længde 
2016 

Lejesæd kar. 
0-10 2016 

97 98 55,0 12 5 100 2,4 

99 97 52,0 14 6 84 1,2 
Kerneudb. 
Fht. 2016 

Kerneudb. 
Fht 2013-
2016 

Meldug 
dækning 
2016 

Gulrust 
dækning 
2016 

Septoria 
dækning 
2016 

Strå-længde 
2016 

Råprot.  
pct 
2016 

97 103 0,3 0,2 12 78 12,3 

Kilde: Landsforsøg i Sortinfo 


