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KWS BERADO
hybridrug

SEEDING
THE FUTURE

SINCE 1856

KWS BERADO 

Sortstype og udbytte, FHT    
(Landsforsøg 2019)

Type af sort PollenPlus

Hele landet 103

Sygdomme, modtagelighedsgruppe 
(2019)

Skoldplet 2

Brunrust 2

Meldrøjemodtagelighed

Meldrøjer*) 4

Dyrkningsegenskaber  
(OBS parceller, 2019)

Lejesæd, kar. 1-10 1,1

Strålængde, cm 133

Modningsdato 31/7

Kvalitet (Landsforsøg, 2019)

HL-vægt, kg/hl 77,1

Protein, % i tørstof 8,8
Kilde: www.sortinfo.dk  
Ingen meldug 2018- 2019.
*) Modtagelighed overfor meldrøjer, karakter 
1-9, hvor 9 er mest modtagelig.  
Anbefaling fra BSA i Tyskland: Højest karak-
teren 4. 

■	 PollenPlus® = markedets bedste middel mod meldrøjer
■	 Særdeles højt udbyttepotentiale
■	 Kort og stift strå
■	 God resistens mod skoldplet og brunrust
■	 God vinterfasthed.

KWS BERADO er en ny generation PollenPlus®-hybrid med et 
forholdstal på 103 i både 2019 og i tørkeåret 2018. Det vidner 
om en stor stabilitet i sorten.

KWS BERADO har et særdeles kort og stift strå, og har en kom-
pakt vækst i efteråret. Dermed er sorten velegnet til tidlig såning 
og til dyrkning med lidt højere N-input.

Sorten yder god resistens mod skoldplet og brunrust, og 
indeholder naturligvis PollenPlus®-systemet, der er markedets 
bedste middel mod angreb af meldrøjer.

Ny PollenPlus®-hybrid med  
topudbytte og stift strå

NYHED
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KWS JETHRO
hybridrug

SEEDING
THE FUTURE

SINCE 1856

KWS JETHRO 

Sortstype og udbytte, FHT  
(Landsforsøg 2019)

Type af sort Pollen-
Plus

Hele landet 105

Sygdomme, modtagelighedsgruppe 
(2019)

Skoldplet 2

Brunrust 2

Meldrøjemodtagelighed

Meldrøjer*) 4

Dyrkningsegenskaber  
(OBS parceller, 2019)

Lejesæd, kar. 1-10 0,6

Strålængde, cm 140

Modningsdato 2/8

Kvalitet (Landsforsøg, 2019)

HL-vægt, kg/hl 76,3

Protein, % i tørstof 8,9
Kilde: www.sortinfo.dk.  
Ingen meldug 2018-2019. 
*) Modtagelighed overfor meldrøjer, karakter 
1-9, hvor 9 er mest modtagelig.  
Anbefaling fra BSA i Tyskland: Højest karakter-
en 4 (foreløbige data). 

■	 PollenPlus® = markedets bedste middel mod  
 meldrøjer
■	 Topudbytte i landsforsøgene 2019
■	 God resistens mod skoldplet og brunrust
■	 Kompakt vækst og kort stift strå
■	 God vinterfasthed.

KWS JETHRO er en ny generation PollenPlus®-sort. Den lå 
i toppen af landsforsøgene med FHT 105 i introduktionsåret 
2019.

KWS JETHRO er kendetegnet ved en særdeles god resi-
stens mod de mest udbredte bladsygdomme, og har med 
sit korte strå, udvist en meget god stråstyrke. Dermed 
er sorten velegnet til tidlig såning og til dyrkning med lidt 
højere N-input.

Sorten indeholder PollenPlus®-systemet, der er markedets 
bedste middel mod angreb af meldrøjer.

Ny PollenPlus®-hybrid med  
topudbytte og stift strå

NYHED
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KWS LIVADO
hybridrug

SEEDING
THE FUTURE

SINCE 1856

KWS LIVADO 

Sortstype og udbytte, FHT    
(Landsforsøg 2019)

Type af sort Pollen-
Plus

Hele landet 101

Sygdomme, modtagelighedsgruppe 
(2019)

Meldug (2017) 1

Skoldplet 2

Brunrust 2

Meldrøjemodtagelighed

Meldrøjer*) 4

Dyrkningsegenskaber  
(OBS parceller, 2019)

Lejesæd, kar. 1-10 1,9

Strålængde, cm 138

Modningsdato 2/8

Kvalitet (Landsforsøg, 2019)

HL-vægt, kg/hl 76,1

Protein, % i tørstof 9,5
Kilde: www.sortinfo.dk.  
Ingen meldug 2018-2019. 
*) Modtagelighed overfor meldrøjer, karakter 
1-9, hvor 9 er mest modtagelig.  
Anbefaling fra BSA i Tyskland: Højest karak-
teren 4. 

■	 PollenPlus® = markedets bedste middel mod meldrøjer
■	 Robust hybrid med et højt udbyttepotentiale
■	 Forbedret resistens mod bladsygdomme
■	 Relativt buskningsstærk type med middel til god stråstyrke
■	 Fremragende vinterfasthed.

KWS LIVADO har ligget med et stabilt højt udbytte svarende til for-
holdtal 107, som gennemsnit af de seneste 5 års landsforsøg.

Med KWS LIVADO fås en særdeles stærk resistenspakke, herunder 
en forbedret resistens mod både meldug og i særdeleshed brunrust.

Sorten indeholder naturligvis også PollenPlus®-systemet, der er 
markedets bedste middel mod angreb af meldrøjer.

KWS LIVADO er en resistent og relativt buskningsstærk type med 
gode kompensationsevner. Sorten er derfor også  anbefalet til 
økologi.

Robust hybrid med PollenPlus®
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KWS RECEPTOR
hybridrug

SEEDING
THE FUTURE

SINCE 1856

■	 PollenPlus® = markedets bedste middel mod meldrøjer
■	 Ny hybridsort med et særdeles højt udbytte
■	 Middel til gode stråegenskaber
■	 God vinterfasthed.

KWS RECEPTOR er en ny PollenPlus®-hybrid, og lå med 
et forholdstal for kerneudbyttet på 105 helt i top af lands-
forsøgene i 2019. Sorten havde i værdiafprøvningen 2018 
(tørkeår) et forholdstal på 107. Det vidner om udbyttestabilitet, 
både over år og lokalitet!

KWS RECEPTOR er en mere buskningsstærk type end fx 
KWS Tayo, og har en middel til god stråstyrke.

KWS RECEPTOR har en god all-round resistens, men kan få 
brunrust. 

Sorten har PollenPlus®-systemet, der er markedets bedste 
middel mod angreb af meldrøjer.

Nyeste generation PollenPlus® 
med topudbytte

KWS RECEPTOR

Sortstype og udbytte, FHT    
(Landsforsøg 2019)

Type af sort Pollen-
Plus

Hele landet 105

Sygdomme, modtagelighedsgruppe 
(2019)

Skoldplet 2

Brunrust 3

Meldrøjemodtagelighed

Meldrøjer*) 4

Dyrkningsegenskaber  
(OBS parceller, 2019)

Lejesæd, kar. 1-10 1,9

Strålængde, cm 138

Modningsdato 1/8

Kvalitet (Landsforsøg, 2019)

HL-vægt, kg/hl 76,5

Protein, % i tørstof 8,7
Kilde: www.sortinfo.dk.  
Ingen meldug 2018-2019. 
*) Modtagelighed overfor meldrøjer, karakter 
1-9, hvor 9 er mest modtagelig.  
Anbefaling fra BSA i Tyskland: Højest karak-
teren 4. 

NYHED
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KWS SERAFINO
hybridrug

SEEDING
THE FUTURE

SINCE 1856

KWS SERAFINO 

Sortstype og udbytte, FHT    
(Landsforsøg 2019)

Type af sort Pollen-
Plus

Hele landet 103

Sygdomme, modtagelighedsgruppe 
(2019)

Meldug (2017) 0

Skoldplet 2

Brunrust 2

Meldrøjemodtagelighed

Meldrøjer*) 3

Dyrkningsegenskaber  
(OBS parceller, 2019)

Lejesæd, kar. 1-10 2,6

Strålængde, cm 141

Modningsdato 1/8

Kvalitet (Landsforsøg, 2019)

HL-vægt, kg/hl 75,7

Protein, % i tørstof 9,9
Kilde: www.sortinfo.dk.  
Ingen meldug 2018-2019. 
*) Modtagelighed overfor meldrøjer, karakter 
1-9, hvor 9 er mest modtagelig.  
Anbefaling fra BSA i Tyskland: Højest karak-
teren 4. 

PollenPlus®-hybrid med topudbytte og 
stærk resistenspakke 

■	 PollenPlus® = markedets bedste middel mod meldrøjer
■	 Bedste resistens mod meldrøjer
■	 Stærkt forbedret resistenspakke
■	 Kombinerer buskningskraft med højt udbyttepotentiale 
■	 Fremragende vinterfasthed.

KWS SERAFINO har ligget med forholdstal for kerneudbytte 
på 104 i perioden 2018-2019.

Med KWS SERAFINO fås markedets bedste resistenspakke 
med særdeles lav modtagelighed overfor både meldug og 
brunrust.

Sorten har en middel stråstyrke, og indeholder naturligvis 
PollenPlus®-systemet, der er markedets bedste middel mod 
angreb af meldrøjer. Resistensen mod meldrøjer er suverænt 
god med karakteren 3 hos BundesSortenAmt i Tyskland.

KWS SERAFINO er en resistent og buskningsstærk type, der 
dækker godt for ukrudt. Sorten er derfor også anbefalet til 
økologi.

Sorten er endvidere kendetegnet ved en særdeles god vinter-
fasthed.
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KWS TAYO
hybridrug

SEEDING
THE FUTURE

SINCE 1856

KWS TAYO 

Sortstype og udbytte, FHT  
(Landsforsøg 2019)

Type af sort Pollen-
Plus

Hele landet 104

Sygdomme, modtagelighedsgruppe 
(2019)

Skoldplet 2

Brunrust 2

Meldrøjemodtagelighed

Meldrøjer*) 4

Dyrkningsegenskaber  
(OBS parceller, 2019)

Lejesæd, kar. 1-10 1,8

Strålængde, cm 133

Modningsdato 1/8

Kvalitet (Landsforsøg, 2019)

HL-vægt, kg/hl 75,9

Protein, % i tørstof 9,3
Kilde: www.sortinfo.dk.  
Ingen meldug 2018-2019. 
*) Modtagelighed overfor meldrøjer, karakter 
1-9, hvor 9 er mest modtagelig.  
Anbefaling fra BSA i Tyskland: Højest karakter-
en 4 (foreløbige data). 

■	 PollenPlus® = markedets bedste middel mod meldrøjer
■	 Topscorer 2018 og top-udbytte igen i 2019
■	 Kort strå og god stråstyrke
■	 God resistens mod skoldplet og brunrust
■	 God vinterfasthed.

KWS TAYO introduceres som den nyeste generation Pollen-
Plus®-hybridrug. Den nye hybrid er kendetegnet ved et meget 
højt udbytte både i 2019, men også i tørkeåret 2018 med FHT 
109. Det vidner om udbyttestabilitet!

KWS TAYO yder en god resistens mod skoldplet og brun-
rust. Sorten er endvidere kendetegnet ved kombinationen af 
kompakt vækst, et kort strå, og en god stråstyrke. Dermed er 
sorten velegnet til tidlig såning og til dyrkning med lidt højere 
N-input.

Sorten indeholder PollenPlus®-systemet, der er markedets 
bedste middel mod angreb af meldrøjer.

Ny tophybrid med kort strå 
og PollenPlus®

NYHED
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KWS VINETTO
hybridrug

SEEDING
THE FUTURE

SINCE 1856

KWS VINETTO 

Sortstype og udbytte, FHT    
(Landsforsøg 2019)

Type af sort Pollen-
Plus

Hele landet 100

Sygdomme, modtagelighedsgruppe 
(2019)

Skoldplet 2

Brunrust 2

Meldrøjemodtagelighed

Meldrøjer*) 4

Dyrkningsegenskaber  
(OBS parceller, 2019)

Lejesæd, kar. 1-10 0,6

Strålængde, cm 132

Modningsdato 2/8

Kvalitet (Landsforsøg, 2019)

HL-vægt, kg/hl 76,5

Protein, % i tørstof 9,3
Kilde: www.sortinfo.dk.  
Ingen meldug 2018-2019. 
*) Modtagelighed overfor meldrøjer, karakter 
1-9, hvor 9 er mest modtagelig.  
Anbefaling fra BSA i Tyskland: Højest karak-
teren 4. 

■	 PollenPlus® = markedets bedste middel mod meldrøjer
■	 Hybrid med et stabilt og højt udbytte
■	 God stråstyrke og forbedret kernekvalitet
■	 Fremragende vinterfasthed.

KWS VINETTO er en PollenPlus®-hybrid med et stabilt højt ud-
bytte i perioden 2015-2019. Den har opnået et kerneudbytte 
svarende til forholdstal på 102 i landsforsøgene 2018-19, og 
holdt således trenden fra de foregående 2 års officielle forsøg, 
hvor udbyttet svarede til forholdstal 105.

Sorten bringer forbedrede agronomiske egenskaber, både via 
en forbedret resistens over for gængse bladsygdomme samt 
det korte strå og en stærkt forbedret stråstyrke. 

KWS VINETTO er endvidere kendetegnet ved en forbedret 
kernekvalitet, et højt proteinindhold (9,6% i 21 forsøg fra 
2017-2019) samt en særdeles god vinterfasthed.

Sorten indeholder PollenPlus®-systemet, der er markedets 
bedste middel mod angreb af meldrøjer.

Højtydende PollenPlus®-hybrid med stor  
stråstyrke



Se mere på kws.dk 
under nyheder

Forsøg fra Flakkebjerg med kunstig smitte af meldrøjer. I forsøget er der talt antal angrebne aks ud af 100 i to  
gentagelser, henholdsvis den 7/7 (1. bedømmelse) og 10/7 (2.bedømmelse). Kilde: www.landbrugsinfo.dk

KWS Hybridrug 
med PollenPlus® 
- bedste værn 
mod meldrøjer 
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■	PollenPlus® - markedets bedste værn mod meldrøjer
■	Bevist i forsøg på Flakkebjerg, der viser laveste angreb i KWS sorter
■	Dokumenteret med høstprøver fra landmandsmarker i Tyskland
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Læs mere på vores hjemmeside
På vores hjemmeside finder du flere oplysninger 
om vores sorter. 

Følg denne QR kode

Vi er også på facebook
Følg os på facebook, hvor der hver uge vil være aktuelle opslag,  
hvor vi holder dig orienteret om seneste nyt fra marken, råd og  
vejledning og kommende aktiviteter.

Se vores sortsvideoer 
på YouTube
https://llk.dk/gcio2x
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KWS konkurrence
VIND en BigBag hybridrug udsæd!
Som medlem i KWS hybridrug klub er du straks med i #ryevolution. 

Udfyld formularen på www.kws.com/dk/da/radgivning/form/  
for at blive medlem af KWS hybridrug klub.   
Du modtager vores nyhedsbrev og deltager samtidig i  
lodtrækningen om at vinde en af de 3 BigBags med  
hybridrug udsæd, efter eget valg, blandt de markedsførte  
PollenPlus®-hybrider. De første 50 tilmeldte vil modtage en  
KWS rygsæk.

Tilmeld dig her og deltag i konkurencen

Konkurrenceregler:  
Kun online tilmeldinger via dette link www.kws.com/dk/da/radgivning/form/ accepteres. 

Der tilbydes ingen andre præmier end ovennævnte. Din tilmelding skal være modtaget inden d. 1.  
september 2020. Vinderne udtrækkes primo september og får besked via e-mail. Vindernavne offent- 
liggøres på KWS Scandinavias hjemmeside medio september. Deltagelse i konkurrencen betragtes 
som accept af reglerne. En gyldig e-mail adresse er en forudsætning for at vinde konkurrencen.


