
Vårbyg  Flair:

Positivt udbytte i 

en  udfordrende tid.

Driftsleder Søren Østerby blev ekstra positiv, da han høstede vårbyg Flair under 

den tørre høst i 2018. Det blev til et højere udbytte og en bedre stråstyrke, end han 

havde turde håbe på.

På Ausumgaard i Struer har de både slagtekyllingeproduktion, planteavl og biogas- 

og vindenergiproduktion. Men det var ude på marken, at de i 2018 foretog en 

ændring. De skiftede til vårbyg-sorten Flair fra DLG. 

”Det har været positivt – særligt under den usædvanligt tørre høst,” fortæller 

driftsleder Søren Østerby.”Det har været en historisk tør høst, og jeg regnede ikke 

med særlig højt udbytte generelt. Men trods omstændighederne har den givet 

fornuftigt, og den overraskede meget positivt, da vi kom til høsten. Der var alligevel 

ti tønder mere, end jeg havde regnet med,” siger Søren Østerby.
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Flair  - Landsforsøgene
Udbytte Sygdomme Egenskaber 
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gns 2019 2018 2017 2016 2015 2017-19 2019

Flair 102 100 104 102 102 103 0 11 0,1 0,04 68 R

Fakta:

• Topudbytte i samtlige forsøg

• Tidlig sort

• Stærke resistensegenskaber                                           

• Mlo-meldugresistens og nematoderesistent

• Gode aks- og stråegenskaber

Flair 
Vårbyg

Flair -  markedets stærkeste foderbyg  

Flair blev for alvor introduceret i  2017.  Ud over 

mange gode praktiske erfaringer - selv i den meget ud-

fordrende vækstsæson i 2018  -  viste Flair  igen i 2019  

flotte resultater i  de mange forsøg. Flair har en bred 

og god sygdomsresistenspakke herunder    mlo-meldu-

gresistens  og nematoderesistens. Det gode  resistens-

niveau i Flair er også værdat i den økologiske dyrkning, 

hvor Flair har en markant udbredelse.
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Flair  viser  topudbytte  over  tre  år
Gns.  udbytte,  fht,  Landsforsøg  2017‐19

Flair Feedway Laurikka EvergreenFlair                     Feedway                Laurikka                Evergreen


