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DLG Barley Mix   - sorterne i blandingen. Landsforsøgene

Sorterne Udbytte Kvalitet Sygdomme Agronomi

Forholdstal for udbytte hkg/ha Sortering

>2,5mm

Hekto-

litervægt

Protein

(%)

Mel-

dug

(%)

Byg-

rust

(%)

Skold-

plet

(%)

Blad-

plet

(%)

Strå

(cm)

Leje-

sæd

Nema-

toder

gns 2022 2021 2020 2022 2020-2022 2020-2022 2020-2022

Wish 103 103 100 104 82,6 97 67,3 9,8 0,00 13 2,5 1,1 72 0,8 RR

Avenue 103 103 102 104 82,8 96 68,4 10,1 0,00 6 5 9 75 1,3 RR

Prospect 101 100 101 101 81,1 97 69,3 10,3 0,00 13 2,4 0,95 71 0,4 RR

Fakta:

• Stærk og dynamisk blanding                                 

• Stabiliserer udbyttet

• Nematoderesistent

• Styrker sygdomsresistensen

DLG Barley Mix
Vårbyg

DLG Barley Mix -  en blanding af de bedste vårbygsorter 

  

Ved at anvende flere vårbygsorter i én blanding, øges
den samlede genetiske variation i afgrøden. Det giver
en øget modstandsdygtighed over for de stresspåvirk-

ninger, som kan reducere udbyttet.

Til kommende sæson kan DLG igen tilbyde
en stærk sortsblanding i vårbyg til foder.
De tre vårbygsorter er nøje udvalgt til at
indgå i den specifikke blanding. Sorternes
forskelligheder og styrker komplementerer

hinanden godt, og giver under de forskellige

dyrkningsforhold en dynamik i blandingen,

der øger afgrødens robusthed. Vi kender ikke

den kommende sæsons udfordringer ift vejr,
sygdomstryk mm, men ved valg af en DLG

sortsblanding er der fra starten skabt et godt

fundament for en sikker og god avl.

Forædler: Sejet Planteforædling   I   Forhandlere:  DLG

DLG Barley Mix er sammensat af de tre topsorter: 

Avenue, Wish og Prospect.  Avenue og Wish bidrager 

med deres særlige høje udbytter og gode sundhed. 
Wish bidrager desuden med særlig stor ukrudtskonkur-

renceevne. Prospect bidrager især med den store 

stråstyrke og gode sundhed. En særdeles stærk sorts-

blanding.

DLG Barley Mix har ikke deltaget i Landsforsøgene, 

men i  nedenstående tabel fremgår resultater fra 

Landsforsøgene for de enkelte sorter, der indgår i 

blandingen.


