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1 Titel 

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. Et sikkert merudbytte fås ved at tilføre kvælstof og eventuelt også fosfor 

ved såning. Hav også fokus på sortens stråegenskaber, således at en eventuel vækst-regulering 

kan sættes ind i tide.  

 

Sort Egenskaber Råprotein pct. 2017 
Scholar - Nyhed Stærk økonomisk foderbyg. 

En af markedets sundeste sorter 
og ingen lejesæd. 
Bedsted FEsv af afprøvede 
sorter. 

10,8 

Ovation Godt gennemsnit de sidste 3 år. 
God på lerjord. 
Kort og lidt blødt strå 

10,9 

Evergreen Foderbyg med malt egenskaber. 
Meget sund sort. 
Dobbelt nematodresistent. 

10,9 
 
 
 

Crossway Stort udbyttepotentiale ved øget 
kvælstof. 
Kort og stift strå. 
Dobbelt nematodresistent. 

11,2 

Laurikka Højt udbyttepotentiale og 
proteinindhold. 
Tidlig sort. 
Dobbelt nematodresistent 

11,9 

 

 

Kerneudb. 
Fht. 2017 

Kerneudb. 
Fht. 2013-

2017 

Meldug 
dækning 

2017 

Bygrust 
dækning 

2017 

Skoldplet 
dækning 

2017 

Bladplet 
dækning 

2017 

Aks/strå 
nedkn. 
2017 

104 103 0 12 0 0,02 4,0/3,5 

99 104 *) 0 31 1,0 1,3 2,5/6,0 

99 100 0 8 0,3 0,09 1,5/3,0 

99 100 *) 0 19 0 1,2 4,5/7,0 

97 102 0 23 0,3 2,1 3,0/6,0 
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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 bestanddel i svinefoder. Vær dog opmærksom på havre-

nematoder ved meget vårsæd i sædskiftet. 

Forbruget af havre til grynproduktion har de senere år været stigende og derfor er afsætningen 

inden høst blevet nemmere. 

Havresort Egenskaber 

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

Emma Egnet til grynhavre, da den nemt afskalles. 
Meget lav strålængde.  
Tidlig sort 

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

 

 

 

Kerneudb. 
Fht 2017 

Kerneudb. 
Fht. 2013-

2017 

Hekto-
litervægt 

2017 

Meldug 
dækning 

2017 

Bladplet 
dækning 

2017 

Strå-længde 
2017 

Lejesæd 
kar. 0-10 

2017 

100 99 53,8 18 6 97 1,8 

97 101*) 49,4 13 6 83 1,1 
94 97 50,9 11 5 81 1,0 

Kilde: Landsforsøg i Sortinfo 

*) 2016-2017 
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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. Alle sorter er på brødhvedelisten. 

Da der til det kommende forår, vil være et markant større areal tilsået med vårhvede, forventer 

vi en øget forespørgsel på vårhvede til brødproduktion. Der er dog begrænsninger på, hvor 

meget der kan afsættes. 

 

Vårhvedesort Egenskaber 

Harenda - Nyhed Årets topscorer i Landsforsøgene 
Meget høj hektolitervægt 
Tidlig sort 

Happy - Nyhed Tidlig sort 
Høj hektolitervægt 
Sund sort på meldug og septoria 

KWS Bittern Godt udbytte i flere år 
Meget stråstiv sort 
Meget højt protein- og gluten indhold 

 

Kerneudb. 
Fht 2017 

Kerneudb. 
Fht. 2013-

2017 

Hekto-
litervægt 

2017 

Meldug 
dækning 

2017 

Gulrust 
dækning 

2017 

Strålængde 
2017 

Modnings 
dato 2017 

104 103*) 80,4 0,6 0 81 14/8 

103**) - 78,1 **) 0 **) 9 **) 85 **) 14/8 **) 

95 100 76,8 1,7 0,2 80 17/8 

*) 2016-217  **) 2016 tal             Kilde: Landsforsøg i Sortsinfo 
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Markært og hestebønne 

Med stigende krav om vårsåede afgrøder i sædskiftet, samt høje priser på protein, er der 

opstået fornyet interesse for dyrkning af både markært og hestebønner. Begge afgrøder er gode 

og sanerende forfrugter til korn, primært fordi de efterlader en del kvælstof i rødderne. 

Da både ærter og hestebønner stiller store krav til sædskiftet, anbefales det at der holdes 

mindst 4-5 frie år mellem den enkelte afgrøde, også imellem markært og hestebønner. 

Begge afgrøder trives bedst på sandmuldede lerjorde eller sandjorde med mulighed for vanding, 

da især hestebønner er meget tørkefølsomme. Reaktionstallet samt jordbundstal for kalium og 

fosfor skal være middelhøje til høje, da rodnettet, især i markært ikke er så dybtgående. 

Mærkærtsort Egenskaber 

Ingrid Forholdstal 103 i gennemsnitsudbytte 2013-
2017 
Høj tusindskornsvægt 
Høj stængelstyrke 

Javlo Den mest efterspurgte sort til helsæd 
Højt udbytte 
Høj foderkvalitet 

 

Hestebønnesort Egenskaber 

Fuego Stabilt højt udbytte siden 2013 
Lavt indhold af tannin 
Højt proteinindhold samt høj 
tusindkornsvægt 

 

Beregning af udsædsmængde: 

Plantetal pr. m2 * TKV 

% markspiring (max 90) = udsædsmængde pr. ha 

 

Retningsgivende planteavl pr. m2 

Vårbyg malt 250-275  Vårhvede  400-425 

Vårbyg foder 275-300  Ærter   50-70 

Havre   275-325  Hestebønner 50-60 

 

 


