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DANISH AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014VÅRBYG VÅRBYG

EVERGREEN
• Sundhed i særklasse
• Mlo- og nematoderesistent
• Økologernes foretrukne vårbyg
• Egnet på alle jordtyper 

CROSSWAY
• Udbyttestabil
• Mlo- og nematoderesistent
• Kvitterer for øget kvælstof

LAURIKKA
•  En af markedets tidligste foderbyg
• Højt stabilt udbytte
•  Højt proteinudbytte kg/ha
• Mlo og nematoderesistens

KWS BECKIE
• Højt udbyttepotentiale
• God stråstyrke
• Begrænset mængde til rådighed

Evergreen

Evergreen er Danmarks største foderbyg med høj foder-
værdi: 105 FE/hkg. Evergreen er den største økologiske vår-
byg sort og særdeles velegnet til produktion af maltbyg. 

Evergreen har givet et udbytte i 2017 på fht. 99 og som 
gennemsnit over de sidste 5 år har sorten givet fht. 100. 
Evergreen er meget velegnet til økologisk planteproduk-
tion.

Laurikka

Laurikka er en foderbyg som især udmærker sig ved dens 
tidlighed. Sorten har vist et højt og stabilt udbytte gen-
nem hele afprøvningsperioden, hvoraf de sidste 5 års gen-
nemsnit er fht. 102. 

Laurikka har en god sygdomsresistens, dog skal man være 
opmærksom på bygrust, der bekæmpes ved begyndende 
angreb. Laurikka er meget velegnet til hjemmeblanderen, 
da sorten har et højt proteinudbytte kg/ha. 

Crossway

Crossway er en maltbyg fra Nordic Seed egen forædling. 
Sorten har været i Landsforsøg i 3 år med gennemsnits 
udbytte på fht. 100. 

Crossway kvitterer for øget kvælstof og har desuden 
en god stråstyrke. Sorten har en god sygdomsresistens, 
Crossway kvitterer for fokus på Ramularia.

VALG AF VÅRBYG
Strategien for sortsvalget skal tilpasses den 
pågældende ejendom, her er mange faktorer 
som spiller ind, udbyttestabilitet, sygdoms 
profil, stråegenskaber mv. Ved valg af vår-
byg anbefaler vi, at valget tages med over-
vejelser over anvendelse- og afsætningsmu-
ligheder. Ønsker du at dyrke maltbyg, er det 
vigtigt at overveje om afsætningen er til 

danske eller udenlandske malterier. 
Vi anbefaler en dialog med din grovvarefor-
retning, som er helt up-to-date med hvilke 
sorter som efterspørges af ind- og udland. 
Herunder vil du kunne læse mere om hvilke 
sorter er der til rådighed for kommende 
sæson, sorternes egenskaber og anvendel-
sesmuligheder.

Dyrkningsforsøg 2017

I 2017 blev der udført svampe strategi forsøg i vårbyg. Der 
blev testet 12 sorter, heriblandt nye sorter fra Nordic Seed. 
I forsøgene var der et meget højt udbyttepotentiale, selv i 
de ubehandlede led hvor udbyttet var 71 hkg/ha i gennem-
snit. Der blev udført 2 svampestrategier: a) St. 32: 0,25 l/ha 
Prosaro og St. 39: 0,25 l/ha Prosaro + 0,20 l/ha Comet Pro, 
b) St. 39: 0,50 l/ha Viverda + 0,5 l/ha Ultimate. 
Der var ikke signifikant udbytteforskel mellem de to svam-
pestrategier som gennemsnit af de testede sorter. Som 
gennemsnit har der været ca. 10 hkg/ha i brutto merud-
bytte for svampebekæmpelse. KWS Beckie har kvitteret 
mest og Chanson mindst for svampebekæmpelse. Der var 
moderate angreb af ramularia i forsøgene og begge løs-
ninger havde god effekt på bekæmpelse af ramularia.
Som sideeffekt af en god svampebekæmpelse har der
været en tendens til øget proteinindhold i de behandlede 
arealer.

 
I 2017 blev der udført gødskningsforsøg i vårbyg for 5. år i 
træk. I forsøgene i 2017 blev der gødet ud fra N-norm + hhv. 
40 kgN/ha og 80 kgN/ha. N-niveauerne er vurderet ud fra 
tidligere år hvor der har været markant udbytterespons 
ved øget N-niveau. Med den nye landbrugspakken er 
N-normen til vårbyg i 2017 justeret til et passende niveau. 
I årets N-forsøg har der således ikke været en økonomisk 
gevinst ved at øge tildelingen af kvælstof over N-normen. 
Ved tildeling af ekstra 40 kg N var der øget lejesæd, hvilket 
har kostet udbytte.
Det anbefales at tilføre hele N-normen til vårbyg. Til malt-
byg kan det være en fordel at dele N-mængden, så der til-
føres ca. 100 kg/ha N ved såning og resten i stadie 32.  

FIGUR 1: FORSØG VEDR. SVAMPESTRATEGI
Kilde: Nordic Seed forsøg, 2017

FIGUR 2: SORTERNES KVÆLSTOFRESPONS
Kilde: Nordic Seed forsøg, 2017
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ELLINOR
CHANSON

KWS Beckie 

KWS Beckie er en nyhed til sæson 2018, OBS begrænset 
mængde udsæd til rådighed. 

Sorten har et kort, stærkt strå, højt udbytte potentiale og 
en god kernekvalitet. Under afprøvning til malt i Danish 
Preferred. 
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VÅRBYG DANISH AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014VÅRHVEDE

ODYSSEY
• Maltbyg med stabilt udbytte
• Mlo-og nematoderesistent
• Gode stråegenskaber
• Lav modtagelighed af bladplet 
  og skoldplet

Odyssey

Odessey er en maltbyg med gode maltegenskaber. Odys-
sey er en sildig sort med gode stråegenskaber. Vær især 
opmærksom på bekæmpelse af bygrust og ramularia. 
Odyssey er Mlo- og nematoderesistent.

Odyssey har som gennemsnit de sidste 5 år vist et udbytte 
på fht. 99. Udbyttet i 2017 var fht. 96

Vårbyg

Kerneudb Fht. Pro-
tein %

Pro-
tein-
udb.  

kg/ha

Sortering 
over i mm

Mel-
dug

Byg-
rust

Skold-
plet

Blad-
plet

Ramu-
laria Strå-

læng-
de

Nedknæk-
ning Leje-

sæd
Øko

2017 2013-
2017

% dækning Aks Strå2,5 2,8

Blanding (1) 100 100 - 11,4 682 94 79 0 17 0,01 0,6 14 61 2,0 4,8 1,7 -

Evergreen 99 100 Ja 11,5 678 97 87 0 8 0,3 0,09 15 59 1,5 3,0 1,5 Ja

Crossway 99 100* Ja 11,2 660 96 83 0 19 0 1,2 20 60 4,5 7,0 1,8 Ja

Laurikka 97 102 Ja 11,9 690 94 78 0 23 0,3 2,1 16 55 3,0 6,0 2,2 Ja

Odyssey 96 99 Ja 11,3 649 95 82 0 26 0,3 0,5 2 60 0,5 9,0 2,0 -

Propino (2) 93 96 Ja 11,3 598 97 90 2,1 18 0,33 7,0 11 65 2,0 2,5 0,6 -

Chanson ** 102 101* Nej 11,2 682 96 84 0 20 0,3 0 19 63 1,0 6,0 1,6 -

Ellinor** 105 103* Nej 11,2 705 95 80 0 9 0,4 1,0 7 65 4,5 5,5 2,0 -

KWS Beckie** 101 101* Nej 11,3 685 97 88 0 23 0,4 0,07 15 55 4,0 4,0 1,6 -

RGT Planet 103 104 Ja 11,3 695 96 86 0 16 1,0 1,0 16 59 4,5 4,0 2,2 -

KWS Irina 99 101 Ja 11,4 673 95 81 0 18 0,1 0,05 14 57 1,0 2,0 1,1 -

CORNETTO
• Højt stabilt udbytte
• Højt proteinudbytte
• God sygdomsprofil
• Stærkt strå  

HARENDA
• Højt udbytte potentiale
• God sygdoms resistens - især gulrust
• Høj hektolitervægt

Cornetto

Cornetto er en vårhvede med god kernekvalitet, velegnet 
til produktion af brødhvede. Sorten har vist et højt og sta-
bilt udbytte gennem hele afprøvningen, 5 års gennemsnit 
er fht. 107. 

I Landsforsøg 2017 har Cornetto vist et højt udbytte på fht. 
103 samt et højt proteinudbytte. Cornetto har en god syg-
domsresistens, obs. på angreb af gulrust i år hvor sygdom-
men forekommer. 

Harenda

Harenda er en vårhvede som har vist et højt udbytte-
potentiale i de to år den har været i afprøvning. 

Udbytte til høst 2017 har været fht. 104. Sorten har en god 
sygdomsresistens, især på gulrust. Harenda fås til økologi.

Vårhvede

Kerneudbytte Råprotein Leje-
sæd

Meldug Septoria (a) Gulrust Strå-
længde

Øko

Fht. 
2016

hkg/ha 
2016

% dækning% i ts. kg/ha

Harenda 104 103* 12,0 763 1,0 0,6 2,0 0,0 81 Ja

Cornetto 103 107 12,2 770 0,8 0,3 3,2 1,2 79 -

Thorus (1)** 100 101* 12,5 764 1,8 0,6 4,8 0,0 76 -

Kilde: Landsforsøg
(1):     Målesort 2017
* Ej 5 års gennemsnit
** I opformering - nyhed 2019Kilde: Landsforsøg 

* Ej 5 års gennemsnit
** I opformering
1) Blanding i 2017: Flair, KWS Cantton, Laurikka, RGT Planet
2) Propino data er fra 2016

PROPINO
• Høj sortering
• Velkendt maltbyg
• Afsætningssikker
• Kan leveres til økologi

Propino

Propino er kendt for sin høje sortering, både ved sortering 
over 2,5 mm og over 2,8 mm. Propino er stadig en efter-
spurgt maltbyg hos malterierne. I Propino anbefales det at 
udføre en behandling mod meldug tidligt, gerne i st. 30-32. 
Propino er en middeltidlig sort.

Nyhed 2019

THORUS 
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SYMPHONY
• Udbyttestabil
• Velegnet til grynproduktion
• God stråstyrke

DOMINIK
• Eneste havresort med nematoderesistens
• Gode strå egenskaber
• Udbyttestabil
• Egnet til økologi

Symphony  

Symphony er en udbyttestabil havre med god kernekva-
litet. Symphony har en hvid grynfarve samt en lav skal-
andel, hvilket gør sorten særlig velegnet til grynproduk-
tion. 

Symphony har et langt stift strå med lav tendens til leje-
sæd. Sorten har en god sygdomsresistens, i 2017 havde 
Symphony det laveste merudbytte for svampebekæm-
pelse. 

Velegnet til økologi.  

HAVRE

Dominik

Dominik er den mest dyrkede havresort, både til økologi 
og konventionel dyrkning, primært på grund af resistens 
mod nematoder. Sorten har et medium langt strå med lav 
tendens til lejesæd. 

Dominik er meget velegnet til økologisk dyrkning, grundet 
dobbelt nematoderesistens.   

Havre

Kerneudbytte Rå protein Proteinud-
bytte

Meldug Bladplet Strå-
længde

Lejesæd Øko

2017 2013-
2017

Fht. Hkg/ha % dækning

Blanding (1) 100 100 11,4 870 5 4,8 91 3,7 -

Symphony 100 100 11,4 872 9 4,8 99 4,0 Ja

Elegant ** 100* - 10,9 831 8 6,0 95 3,9 -

Dominik 94 97 11,7 842 11 5,0 81 4,2 Ja

Kilde: Landsforsøg 
(1):     Blanding 2017: Delfin, Poseidon, Symphony
* Ej 5 års gennemsnit
** I opformering

INGRID 
• Højt udbytte 
• God stængelstyrke
• Høj TKV

JAVLO
• Høj foderværdi
• Velkendt sort
• Helsæds ærten

Ingrid

Ingrid er en gul-halvbladløs markært, der har været i 
afprøvning siden 2012. Udbytte gennemsnittet over 5 år er 
fht. 103. Ingrid har en god stængelstyrke, afgrødehøjden 
ved høst har været den højeste af alle sorter i hele afprøv-
ningsperioden. 

Sorten har desuden en høj tusindkornsvægt.

Ingrid kan leveres økologisk.

DANISH AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014MARKÆRT 

Javlo 

Javlo er stadig den mest efterspurgte markært til helsæd. 
Da sorten blev afprøvet i helsædsforsøgene i 2000-2005 
viste Javlo høj foderkvalitet og højt udbytte. 

Der er ikke lavet forsøg med markært til helsæd siden.  

Javlo kan leveres økologisk.

Markært
Kerneudbytte Råprotein Afgrøde-

højde  
v. høst

Leje-
sæd

(0-10)

TKV (g) Øko

2017. Hkg/ha 2013-2017 % i ts kg/ha

Blanding (1) 100 48,0 100 22,9 1099 51,0 7,1 278 -

Ingrid 107 51,5 103 22,6 1164 57,0 6,8 294 Ja

NOS 309-052-039/1 119* 57,1 - 22,5 1285 52,0 6,8 304 -

Kilde: Landsforsøg 
(1) Blanding 2017: Avenger, Eso, Ingrid
* 1 år i værdiafprøvning og Landsforsøg
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DANISH AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014HESTEBØNNER

Hestebønne
Kerneudbytte Fht. Råprotein TKV Afgrø-

dehøjde 
ved høst

Lejesæd Øko

2017 Hkg/ha 2013-2017 % i ts Kg/ha

Fanfare (1) 100 83,3 103 29,7 2474 655 139,0 0,0 -

Lynx 102 84,7 101* 28,8 2439 652 145,0 0,0 Ja

Fuego 97 80,4 102 29,3 2356 688 134,0 0,0 Ja

Taifun 91 75,6 91 28,1 2124 620 130,0 1,3 Ja

Daisy 100 83,4 - 29,0 2419 644 143,0 0,0 -

Kilde: Landsforsøg (1) Målesort 2017 * Ej 5 års gennemsnit

Lynx

Lynx ligger i toppen af dette års Landsforsøg, med det 
højeste udbytte, fht. 102. Gennemsnittet for de 3 år sorten 
har været i afprøvning, fht. 101. Lynx er en tysk forædlet 
sort fra NPZ. Sorten har en god sygdomsresistens og en 
god stængelstyrke. 

Lynx har broget blomster og indeholder et normalt niveau 
af tannin.

Lynx kan leveres økologisk.

Taifun

Taifun er markedet eneste tanninfrie hestebønne. Sorten 
har hvide blomster og en god stængelstyrke. Taifun har 
været afprøvet i Landsforsøg siden 2011 med et gennem-
snitsudbytte på fht. 91, over de sidste 5 år. 

Sorten har en tidlig modning.  

Taifun kan leveres økologisk.

Fanfare

Fanfare har været med i Landsforsøg siden 2013 med et 
gennemsnitsudbytte på fht. 103 over de sidste 5 år. Sorten 
har et højt proteinindhold og en god frøstørrelse. 

Fanfare har broget blomster og indeholder et normalt 
niveau af tannin.

Fanfare kan leveres økologisk.

Fuego

Fuego er den mest dyrkede hestebønne i Danmark. Sorten 
har en god frøkvalitet, høj TKV og acceptabelt proteinind-
hold. Sorten har været i afprøvning siden 2011 med et gen-
nemsnitsudbytte på fht. 102 over de sidste 5 år. 
Fuego har broget blomster og indeholder et normalt 
niveau af tannin.

Fuego kan leveres økologisk.

GRÆSEFTERAFGRØDER 2018

• Efterafgrøder skal nu udlægges i 
 plan periodens start.  

Sildig almindelig rajgræs (i korn og majs)

Efterafgrøder af rajgræs anbefales især på arealer, hvor der 
er risiko for sen høst samt på lettere jordtyper. Rajgræsser, 
som vi anbefaler til efterafgrøder, er alle sildige diploide 
typer, som under nedbørsrige forhold ikke medfører gen-
nemgroning og høstbesvær. Efter høst etablerer sorterne et 
godt jævnt græsdække med en god overvintring. 

Hundegræs (i korn og majs)

Som alternativ til alm. Rajgræs kan hundegræs anvendes i 
majs. Det er vigtigt at man etablerer hundegræs i et godt 
såbed og ikke for dybt, da evt. ”spild” frø kan volde proble-
mer de efterfølgende år. 
Efterafgrøden sås senest 1. juni og bør tænkes ind i strate-
gien for ukrudtsbekæmpelse. 

Såning af græs i majs kan være på bedrifter, der anvender 
reglen ” undtagelsesbrug” - tidligere 2,3 dyreenheder per 
hektar, hvor mere end 80 % af harmoniarealet skal være 
tilsået med roer, græs, eller græsefterafgrøder. 

Rillesåning i 1-2 cm dybde på fast bund giver den sikreste 
fremspirring af græsefterafgrøder. 

   Art Beskrivelse Udsæd 
Kg/ ha

Alm. rajgræs Sildig diploid  
rajgræs. Plænetype.

10-12 (i korn) 
6-8 (i majs)

Rødsvingel Sildig type 6-10 (i majs)

Hundegræs Sildig type 4 (i majs)

   I majs anbefales især  

sildig, almindelig rajgræs  

og hundegræs til isået  

efterafgrøde.                 

Rødsvingel (i korn)

Rødsvingel etableres sammen med kornafgrøden. Rødsvin-
gel har en god fremspiring, og man er sikker på et godt 
resultat. Rødsvingel har ikke høj kvælstofoptagelse og bør 
ikke anvendes i sædskifter med frøgræs. 

Fordelen ved rødsvingel er, at arten har en god vinterfast-
hed. Der anvendes en udsædsmængde på 6-10 kg/ha.

FANFARE

• Højt proteinudbytte

• Udbyttestabil

• Blomst – broget. tanninholdig 

FUEGO

• Høj TKV

• Højt proteinudbytte

• Blomst – broget. tanninholdig

LYNX

• Højt udbyttepotentiale

• Meget god stængelstyrke

• Blomst – broget. tanninholdig

TAIFUN

• Markedets eneste Tanninfri hestebønne

• God stængelstyrke

• Blomst – hvid, tanninfri
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1 Certificeret såsæd er sortsren
 Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er 

ensartede m.h.t. modning, stråstyrke, kvalitet o.s.v. Samti-
dig er der fuld sporbarhed ved salg til malt, brød m.v. 

2 Certificeret såsæd er artsren
 Når der ikke er blandet fremmede kornarter i, kan 

avlen lettere afsættes til industri og eksport, og fodervær-
dien vil være mere ensartet, sporbarhed.  

3 Certificeret såsæd er fri for sygdomme
 Udsædsbårnesygdomme, der skader afgrøden, fore-

bygges ved bejdsning med et anerkendt bejdsemiddel, 
bejdset i højteknologiske maskiner og med elektronisk 
overvågning af bejdsningen. 
 

4  Certificeret såsæd har en garanteret  spireevne
 Høj spireevne giver sikkerhed for normale og kraftige 

planter, ensartet fremspiring. 
 

5 Certificeret såsæd er renset for ukrudtsfrø
 Ukrudt påfører afgrøden konkurrence om vand og 

næringsstoffer, samt forurener marken og evt. efterføl-
gende afgrøder (frøgræsudlæg). 

6  Certificeret såsæd er fri for flyvehavre  
og gold hejre

Certificeret såsæd er dyrket på marker, der ved markkon-
trol er fundet fri for flyvehavre og gold hejre, som er et 
større og større problem i mange marker. 

7  Certificeret såsæd er renset for små kerner
 Store, ensartede kerner sikrer god og ensartet etable-

ring af afgrøden, hvilket giver et sikkert og større udbytte.  

8 Certificeret såsæd giver større sikkerhed
 Hvis uheldet er ude, og såsæden ikke lever op til kva-

litetskravene, ydes der automatisk erstatnings udbetaling, 
efter NaturErhverstyrelsens regler. Eneste land i Europa 
med denne ordning. 

9 Med certificeret såsæd følger rådgivning
 En stab af erfarne såsædsfolk står klar med gode råd 

om de enkelte sorters dyrknings- og kvalitetsegenskaber - 
så avleren kan få det bedst mulige økonomiske resultat ud 
af sit sortsvalg.  

10   Certificeret såsæd og fremtiden
  Ved at vælge certificeret såsæd bidrager man 

til en fortsat udvikling af nye og endnu bedre sorter fra 
forædlerne via licensindtægterne, forædlernes eneste ind-
tægtskilde. 

10 GODE GRUNDE
– til at vælge certificeret såsæd

VEJLEDENDE 
UDSÆDSMÆNDER
– beregning af udsædsmængde

Tusindkornsvægt X ønsket plantetal (pl./m2) = kg udsæd pr. ha

Markspiring: 90% 

Forventet markspiringsprocent

Tusindkornsvægt (TKV)

Plantetal 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 225 250 300 350 450 500 550 600 650

35 - - - - - - - - - - - - - - - 88 97 117 136 175 194 214 233 253

40 - - - - - - - - - - - - - - - 100 111 133 156 200 222 244 267 289

50 - - - - - - - - - - - - - - - 125 139 167 194 250 278 306 333 361

60 - - - - - - - - - - - - - - - 150 167 200 233 300 333 367 400 433

70 - - - - - - - - - - - - - - - 175 194 233 272 350 389 428 467 506

200 76 80 84 89 93 98 102 107 111 116 120 124 129 133 138 - - - - - - - - -

225 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 - - - - - - - - -

250 94 100 106 111 117 122 128 133 139 144 150 156 161 167 172 - - - - - - - - -

275 104 110 116 122 128 134 141 147 153 159 165 171 177 183 189 - - - - - - - - -

300 113 120 127 133 140 147 153 160 167 173 180 187 193 200 207 - - - - - - - - -

325 123 130 137 144 152 159 166 173 181 188 195 202 209 217 224 - - - - - - - - -

350 132 140 148 156 163 171 179 187 194 202 210 218 226 233 241 - - - - - - - - -

375 142 150 158 167 175 183 192 200 208 217 225 233 242 250 258 - - - - - - - - -

400 151 160 169 178 187 196 204 213 222 231 240 249 258 267 276 - - - - - - - - -

Art TKV interval Anbefalet plantetal

Vårbyg 40-55 250-300

Vårhvede 45-60 350-400

Havre 40-50 300

Markært 250-350 50-70

Hestebønne 500-700 40-50
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YDERLIGERE INFORMATION

 

Tlf. 97 94 18 44 eller 

www.nordvestfoder.dk

KONTAKT NORDVEST FODER 
FOR YDERLIGERE INFORMATION: 


