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RGT SIRIUS FEEDWAY FLAIR PROSPECT SKYWAY WISH

VÅRBYG

RGT SIRIUS
 - Højtydende sort med gode stråegenskaber
 - Meget lav sygdomsmodtagelighed
 - Dobbelt nematoderesistens
 - Kort strå

RGT SIRIUS er til dig der ønsker en sund vårbyg sort, samt 
et højt udbytte.  

RGT SIRIUS er blandt markedets sundeste sorter, og især 
modstandsdygtig overfor ramularia.

 

FIREFOXX
 - Højtydende sort 
 - Middel sygdomsmodtageligehd
 - God stråstyrke
 - Dobbelt nematoderesistent

FIREFOXX er en ny sort med højt udbyttepotentiale.
  

NYHED

NYHED

0

5

10

15

20

25

30

35

Bygrust dækning(%) Skoldplet dækning(%) Bladplet dækning(%) Ramularia
dækning(%)

Tysto�efondens
Observa�onsparceller 2022

RGT Sirius   Feedway   Flair   Prospect   Skyway   Wish



VÅRBYG - MALTBYG

 

LAUREATE

 

RGT PLANET
 - Anderkendt maltbygsort
 - Stabile udbytter  
 - Middel stråstyrke
 - God sortering
 - Dobbeltnematoderesistent

RGT PLANET er en eftertragtet malbygsort blandt malterierne. 

RGT PLANET har vist stabile udbytter over �ere års landsforsøg.

 

KWS IRINA
 - Anderkendt maltbygsort
 - Middel sygdomsmodtagelighed
 - Høj stråstyrke og meget kort strå
 - Dobbeltnematoderesistent
 
KWS IRINA er i særklasse, når det kommer til at undgå 
nedknækning af både aks og strå. 

KWS IRINA har et kort strå, som gør den velegnet til udlæg.

KWS THALIS er kommende maltbygsort i 2024, som viser et 
højt udbyttepotentiale samt stærke kvalitets- og 
dyrkningsegenskaber.

 - Højtydende anerkendt maltbygsort
 - Stabilt udbytte
 - Høj sortering 
 - Lav sygdomsmodtagelighed
 - Middel stråstyrke
 
LAUREATE har gennem de seneste år vist et stabilt højt udbytte.

LAUREATE er den sundeste og højst ydende maltbygsort på 
markedet.



VÅRBYG

SORTSBLANDING 1250
 - Scholar, RGT Sirius, KWS Irina og LG Bronco
 - Kombination af nye og ældre sorter, som har et højt 
   udbytte og en god sundhed.

SORTSBLANDING 1250 er til dig der ønsker en stærk
sortsblanding med god sundhed og robust stråstyrke.  

LG BRONCO
 - Højt stabilt udbytte
 - Kort strå
 - Meget lav modtagelighed for bladplet
 - God sygdomsresistens

LG BRONCO har gode dyrkningsegenskaber, og topudbytte.

FOCUS  (Kun økologisk) 
 - Stabilt udbytte
 - Tidlig modning
 - Dobbelt nematoderesistens
 - Fremragende sygdomsresistens

FOCUS er godkendt i Danish Preferred til maltanvendelse. 

FOCUS leverer store kerner og en sortering i top.

Kontakt din sælger for salg til økologisk maltbyg. 

SORT KØBES TIL 
MALT 

SÆRLIGT 
EGNET TIL 
UDLÆG/KORT 
STRÅ 

EKSTRA 
STRÅSTIV 

BUSKNINGS
STÆRK 
TYPE 

TIDLIG 
MODEN  

SÆRLIG HØJ 
BLADSUNDHED 

NEMATODE-
RESISTENS 

RGT SIRIUS 
  

X 
 

X X X 

FIREFOXX 
      

X 

LAUREATE X 
      

PLANET X 
     

X 

KWS IRINA GÅRDPARTI X X 
   

X 

LG BRANCO 
 

X 
     

SORTSBLANDING 
1250 

   
X 

 
X 

 

FOCUS X 
ØKOLOGISK 

   
X 

  

 



HAVRE

VÅRHVEDE
KWS TALISKER
 - Højtydende vårhvedesort
 - Meget højt udbytte 
 - Egnet til både foder og brød
 - Meget lav sygdomsmodtagelighed
 - Egnet til efterårssåning / vekselsort

KWS TALISKER er en sund sort med god resistenspakke. 

CADDY (både konventionel og økologisk) 
 - Højtydende havre
 - Stærkt strå
 - God sundhed 
 - Rigtig �n kernekvalitet 
 - Høj HL-vægt
 - Kan bruges til gryn og foder

CADDY er en stærk sort, som hvert år leverer blandt de højeste 
udbytter.

 

DELFIN
 - Højt udbyttepotentiale 
 - Rigtig god sundhed
 - Højt proteinindhold
 - Unik meldugresistens
 - Rigtig �n kernekvalitet

DELFIN har et højt udbyttepotentiale samt en rigtig god 
sundhed, herunder den bedste resistens imod meldug. 
  

THORUS (kun økologisk)
 - Højt udbytte over �ere år
 - Højt proteinindhold
 - Høj stråstyrke
 - Lav modtagelighed for gulrust og meldug

HAVRE



LUPINER

HESTEBØNNER
LYNX
 - Stabilt højt udbytte 
 - Højt proteinindhold
 - Høj stængelstyrke
 - Middel til sen modning
 - Lavt tanninindhold

LYNX har et højt udbytte gennem �ere år.

LYNX har et medium højt og stift strå.

LYNX har en meget stærk rodudvikling og en god bladsundhed.

DAISY (kun økologisk) 
 - Højt proteinindhold
 - Meget højt udbytte
 - Høj stængelstyrke
 - Tidlig modning

DAISY modner tidligt, hvilket gør at høsten ikke bliver for sen. 

DAISY har et stabilt udbytte og et højt proteinindhold. 

  

CELINA (HVID LUPIN) 
 - Antracnose tolerant
 - Lavt indhold af tanniner
 - Bedre klimatilpasning end soja
 - Højre udbytteniveau og proteinindhold end lupin med farvet 
   blomst

CELINA har ensartet strå og bælgafmodning

  



ÆRTER
KAMELEON
 - Højt udbyttepotentiale
 - Kort strå
 - God stråstyrke
 - Middeltidlig modning

KAMELEON er en ny højtydende sort med god stråstyrke, og en 
meget kort plantehøjde ved blomstring.

KAMELEON har i landsforsøgene vist en god afgrødehøjde ved 
høst. 

INGRID (Kun økologisk) 
 - Stabil udbytte gennem mange år
 - Højt proteinindhold
 - Middelhøj plante med høj stængelstyrke
 - Anderkendt sort til  økologisk dyrkning

INGRID har gennem �ere år været en stabil ydende sort.

INGRID er en middelhøj plante ved høsttid, men er nem
at høste.
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7012 7030 · www.brdr-ewers.dk

MARKFRØ
DSV FRØ
Brødr. Ewers A/S samarbejder med DSV frø.
Det betyder, at du kan købe et bredt sortiment af blandt andet frøblandinger, græs- og kløverfrø 
samt frø til efterafgrøder.
DSV er en af Europas førende planteforædlingsvirksomheder inden for græs, kløver, raps efterafgrøder og korn
DSV er din garant for levering af kvalitetsfrø til mange formål.
Rådgivning og individuelle løsninger baseret på forskning og udvikling samt mange års erfaring gør 
DSV til en af markedets stærkeste og mest seriøse partnere. 

Kontakt Brødr. Ewers for yderligere information. 

IBLANDING AF GØDNING
Vi tilbyder ved bestilling inden 15. februar at levere vårbygsåsæd sammenblandet med gødning. 

Følgende vårbygsorter tilbydes til sammenblanding: 
 - LAUREATE
 - RGT SIRIUS

Følgende gødninger tilbydes iblandet: 
 - NS 27/4
 - NS 21/24

Blandingsforholdet er fast, og man vil KUN kunne bestille sammenblandingen 60/40 (såsæd/gødning)

Kontakt Brødr. Ewers for yderligere information. 

 SÅTABEL

ANBEFALEDE PLANTETAL OG SÅDYBDER I DE FORSKELLIGE VÅRSÆDSARTER  
ART TKV 

INTERVAL 
ANBEFALET 

PLANTETAL, PL/M2 
ANBEFALET 

SÅDYBDE, CM 
VÅRBYG, MALT 40-55 250-300  3-4 
VÅRBYG, FODER 40-55 275-325  3-4 
HAVRE 40-50 275-325  3-4 
VÅRHVEDE 45-60 375-425  3-4 
HESTEBØNNER 400-600 40-50  8-10 
MARKÆRT 250-350 50-70  6-8 

 

Tusindkornsvægt(TKV) x ønsket plantetal(pl. pr. m2) / Forventet markspiringsprocent = kg udsæd pr. ha

Foruden såsædens angivne spiringsprocent er det vigtigt at vurdere såbeddets karakter, når den forventede 
markspiringsprocent fastsættes. Ved optimal sådybde og såbed kan der regnes med ca. 90 % markspiring, 
mens der ved mindre optimale forhold bør regnes med en lavere markspiring


