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Udbytte Kvalitet Sygdomme Dyrknings-

egenskaber

Forholdstal 

for udbytte

Hkg/ha Merudb.

for 

svampebek.

 Protein

 %

Hekto-

litervægt

  kg/hl

Meldug

(%)

Septoria

(%)

Gulrust

(%)

Strå

(cm)

Lejesæd

  (0-10)

2022

102 121,8 3,1 9,3 78,3 1,0 4,1 1,6 87 0,0

 kilde: SortInfo.dk
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DLG Wheat Mix Star- Landsforsøgene

Fakta:

• Stærk og dynamisk  hvedesortsblanding

• Stabiliserer udbyttet                                                   

• Styrker sygdomsresistensen

Vinterhvede

DLG Wheat Mix Star  - kombinerer det bedste

Sortsblandinger i vinterhvede blev for alvor udbredt 

i  den danske hvededyrkning til høst 2021. Interessen 

herefter  er stadig stigende. Til den kommende høst 

er der således sket en yderligere og meget markant 

stigning i dyrkningen af hvede sortsblandinger.

Ved at anvende flere sorter i en blanding, øger man 
den samlede genetiske variation i afgrøden. Et mix af 

sorter reagerer mere forskelligartet på stresspåvirk-

ninger end sorter dyrket hver for sig. Derfor kan den 

større diversitet i sortsblandingerne give øget mod-

standsdygtighed over for de stresspåvirkninger, som 

markerne kan blive udsat for, herunder svampean-

greb.

DLG Wheat Mix Star har  en rigtig god sundhed samt 

rigtig god stråstyrke. Blandingens  gode sundhed 

understreges af et meget lavt merudbytte på kun 3,1 

hkg/ha i forsøgene ved svampebekæmpelse.

DLG´s sortsblanding DLG Wheat Mix Star er den 

klart mest dyrket sortsblanding.  Blandingen består af 

topsorterne  Heerup, Kvium og RGT Stokes. Sorts-

blandingen deltog  for første gang i Landsforsøgene i 

2022, hvor den kom ud med forholdstal 102 for ud-

bytte.  

Forædler: Sejet Planteforædling    I   Forhandlere:  DLG

DLG Wheat Mix Star 

Fakta: 
Merudbytte  og modstandsdygtig.
I 2019 udgav SEGES en rapport, der viste, at i peri-
oden fra 2008 til 2019 var der et gennemsnitligt 
merudbytte ved brug af hvedesortsblandinger 
på 2,1 hkg/ha.
Kilde: ANVENDELSE AF SORTSBLANDINGER I VINTERHVEDE OG 

VÅRBYG SAMT RESULTATER FRA LANDSFORSØG 2008-2019, SEGES

 


