
www.kws.dk

SEEDING
THE FUTURE

SINCE 1856

PollenPlus®-hybrid med topudbytte samt kort  
og stift strå

KWS BERADO
Hybridrug

KWS BERADO 

Sortstype og udbytte, fht  
(Landsforsøg)

Type af sort PollenPlus

Hele landet (2019-2021) 102

Sygdomme, modtagelighedsgruppe

Skoldplet 2

Brunrust 2

Meldrøjemodtagelighed

Meldrøjer*) 4

Dyrkningsegenskaber  
(OBS parceller, 2021)

Lejesæd, kar. 1-10 1,4

Strålængde, cm 132

Modningsdato 6/8

Kvalitet (Landsforsøg, 2021)

HL-vægt, kg/hl 77,6

Protein, % i tørstof 8,9
Kilde: www.sortinfo.dk
*) Modtagelighed overfor meldrøjer.  
Anbefaling fra BSA i Tyskland: Højest  
karakteren 4.
 

■	 PollenPlus®-systemet - mere  
	 pollen	giver	et	effektivt	værn	 
 mod angreb af meldrøjer
■	 Stærkt	forbedrede	strå- 
 egenskaber og lav tendens  
	 til	lejesæd 
■	 Velegnet	til	tidlig	såning	og	 
 højere N-niveauer
■	 God resistenspakke, med  
 resistens mod de mest ud- 
 bredte bladsygdomme

KWS BERADO er en PollenPlus®-
hybrid med et forholdstal for 
kerneudbyttet på 102 i 2021. 
I tørkeåret 2018 klarede KWS 
BERADO sig også godt med 
forholdstal 103, hvilket vidner om 
en stor udbyttestabilitet i sorten.

KWS BERADO har et særdeles 
kort og meget stift strå, og har 
en kompakt 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 inde-
holder naturligvis PollenPlus®-
systemet, der kombinerer topud-
bytte med et effektivt værn mod 
meldrøjer.

Alle PollenPlus®-hybrider testes 
og verificeres for deres lave 
modtagelighed mod meldrøjer 
på Aarhus Universitet.
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Nyeste generation PollenPlus® 
med topudbytte

KWS IGOR
Hybridrug

■	 PollenPlus®-systemet - mere  
	 pollen	giver	et	effektivt	værn	 
 mod angreb af meldrøjer
■	 Nyeste generation hybrid- 
	 sort	med	et	særdeles	højt	 
 udbytte
■	 Middel	-	gode	stråegen- 
 skaber
■	 God vinterfasthed
■	 Blandt	tophybrider	på	 
 udbytte

KWS IGOR introduceres 
som den nyeste generation 
PollenPlus®-hybridrug. Den nye 
hybrid er kendetegnet ved et 
meget højt udbytte, og var igen 
i landsforsøgene 2021 helt i top 
med et forholdstal for kerne-
udbytte på 103!

KWS IGOR har et relativt kort 
strå og en middel - god strå-
styrke. 

KWS IGOR har en god allround 
resistens mod de meste ud-
bredte bladsygdomme, og inde-
holder selvfølgelig PollenPlus®-
systemet, der kombinerer 
topudbytte med et effektivt værn 
mod meldrøjer.

Alle PollenPlus®-hybrider testes 
og verificeres for deres lave 
modtagelighed mod meldrøjer 
på Aarhus Universitet.

KWS IGOR 

Sortstype og udbytte, FHT    
(Landsforsøg)

Type af sort PollenPlus

Hele landet (2021) 103

Sygdomme, modtagelighedsgruppe

Skoldplet 2

Brunrust 2

Meldrøjemodtagelighed

Meldrøjer*) 4

Dyrkningsegenskaber  
(OBS parceller, 2021)

Lejesæd, kar. 1-10 4,3

Strålængde, cm 139

Modningsdato 4/8

Kvalitet (Landsforsøg, 2021)

HL-vægt, kg/hl 76

Protein, % i tørstof 8,9

Foderenheder (2021)

FEsv 109,2

FEso 108,3

Kilde: www.sortinfo.dk 
*) Forventet modtagelighed overfor meldrøjer. 
Interne forsøg, KWS. Højest karakteren 4.
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KWS JETHRO 

Sortstype og udbytte, FHT  
(Landsforsøg)

Type af sort PollenPlus

Hele landet (2019-2021) 103

Sygdomme, modtagelighedsgruppe

Skoldplet 2

Brunrust 2

Meldrøjemodtagelighed

Meldrøjer*) 4

Dyrkningsegenskaber  
(OBS parceller, 2021)

Lejesæd, kar. 1-10 1,9

Strålængde, cm 144

Modningsdato 5/8

Kvalitet (Landsforsøg, 2021)

HL-vægt, kg/hl 76,8

Protein, % i tørstof 8,9
Kilde: www.sortinfo.dk.  
*) Forventet modtagelighed overfor meldrøjer.
Interne forsøg, KWS. Højest karakteren 4.

■	 PollenPlus®-systemet - mere  
	 pollen	giver	et	effektivt	værn	 
 mod angreb af meldrøjer
■	 Topudbytte i landsforsøgene  
 2019-2021
■	 God resistens mod brunrust
■	 Kompakt	vækst	og	kort	 
	 meget	stift	strå
■	 Fremragende vinterfasthed

KWS JETHRO er en meget højt 
ydende og kompakt PollenPlus®-
sort. Hybriden ligger således 
med helt i toppen af landsfor-
søgene med et forholdstal i 
gennemsnit for kerneudbytte på 
103 over årene 2019-2021. Det 
vidner om udbyttestabilitet!

KWS JETHRO er kendetegnet 
ved en særdeles god resistens 
mod brunrust, og har som følge 
af sit relativt korte strå, en rigtig 
god stråstyrke. Det gør sorten 
velegnet til tidlig såning og til 
dyrkning med lidt højere N-input.

Sorten indeholder selvfølgelig 
også PollenPlus®-systemet, der 
kombinerer topudbytte med et 
effektivt værn mod meldrøjer.

Alle PollenPlus®-hybrider testes 
og verificeres for deres lave 
modtagelighed mod meldrøjer 
på Aarhus Universitet.

PollenPlus®-hybrid med topudbytte  
og stift strå

KWS JETHRO
Hybridrug
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KWS PROGAS
Hybridrug

KWS PROGAS 

Kvalitet (Landsforsøg, 2021)

Nel20  (8/5)
(18/5)
(29/5)

6,77
5,93
4,81

Hkg Råprotein (8/5)
(18/5)
(29/5)

8,4
7,3
8,4

Udbytte - a.e. (8/5)
(18/5)
(29/5)

43,3
44,4
52,6

Kilde: Oversigt over Landsforsøg 2021.  

Hybridrug med meget tidlig og kraftig
tilvækst af biomasse i foråret 
- optimalt valg til slæt forud for majs

■	 Ny KWS-hybrid til ensilage!
■	 Etableres i eller efter  
 ensilagemajs
■	 Giver hurtigt en meget  
	 kraftig	biomasse	i	foråret.
	 Fungerer	også	som	hybrid- 
	 rug	undersået	imellem	 
	 majsrækkerne	allerede	i	 
 begyndelsen af juni 
■	 God	og	hurtig	jorddækning	 
	 efter	såning
■	 Har meget højt grøntudbytte  
 ved sent høsttidspunkt
■	 Den	tidlige	vækstrytme	og	 
 tidlige høstmulighed til en- 
	 silage	i	maj	måned,	gør	 
	 sorten	optimalt	valg	til	så- 
	 ning	i	majssædskiftet

KWS PROGAS har de højeste 
udbytter, blandt de sorter der er 
testet i 2021. 

Med KWS PROGAS fås meget 
tidlig tilvækst og højest grøntud-
bytte af alle afprøvede sorter ved 
tidligt slæt.

KWS PROGAS er en meget 
buskningsstærk type, der dæk-
ker godt for ukrudt. 

NYHED
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KWS PULSOR
Hybridrug

KWS PULSOR 

Sortstype og udbytte, FHT  
(Lovbestemt	værdiafprøvning)

Type af sort PollenPlus

Hele landet (2020-2021) 107

Sygdomme	%	dækning

Skoldplet 12

Brunrust 0,17

Meldrøjemodtagelighed

Meldrøjer*) 4

Dyrkningsegenskaber  
(OBS parceller, 2021)

Lejesæd, kar. 1-10 2,0

Strålængde, cm 136

Modningsdato 5/8

Kvalitet (OBS parceller, 2021)

HL-vægt, kg/hl 75,4

Protein, % i tørstof 8,3
Kilde: www.sortinfo.dk.  
*) Forventet modtagelighed overfor meldrøjer. 
Interne forsøg, KWS. Højest karakteren 4.

■	 PollenPlus®-systemet - mere  
	 pollen	giver	et	effektivt	værn	 
 mod angreb af meldrøjer
■	 Nyeste generation hybrid- 
	 sort	med	et	særdeles	højt	
 udbyttepotentiale  
■	 Kort	strå	og	god	stråstyrke
■	 Højest udbytteniveau af alle  
 afprøvede PollenPlus®- 
	 hybrider	i	tysk	værdiafprøv- 
	 ning.
■	 Fremragende vinterfasthed

KWS PULSOR er en meget højt 
ydende og kompakt PollenPlus®-
hybrid. Den er kendetegnet ved 
et meget højt udbytte på forhold-
stal 107 som gennemsnit af 
lovpligtig værdiafprøvning 2020-
2021. Det vidner om stor udbyt-
testabilitet!

KWS PULSOR yder fremragende 
resistens mod brunrust og mid-
del resistens mod skoldplet. 
Sorten er endvidere kendetegnet 
ved en relativt kompakt vækst, 
et kort strå samt en god strå-
styrke. Det gør sorten særdeles 
velegnet til tidlig såning og til 
dyrkning med lidt højere N-input.

Sorten indeholder selvfølgelig 
også PollenPlus®-systemet, der 
kombinerer topudbytte med et 
effektivt værn mod meldrøjer.

Alle PollenPlus®-hybrider testes 
og verificeres for deres lave 
modtagelighed mod meldrøjer 
på Aarhus Universitet.

PollenPlus®-hybrid med topudbytte 
og stift strå NYHED
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KWS RECEPTOR
Hybridrug

■	 Hybridsort	med	et	særdeles	 
 højt udbyttepotentiale  
■	 PollenPlus®-systemet - mere  
	 pollen	giver	et	effektivt	værn	 
 mod angreb af meldrøjer
■	 Middel	stråegenskaber
■	 God vinterfasthed
■	 Alle	år	blandt	tophybrider	på	 
 udbytte

KWS RECEPTOR er ny genera-
tion PollenPlus®-hybrid, har et  
gennemsnitsforholdstal for 
kerneudbytte på 105 over 3 år i 
perioden 2019-2021. Det vidner 
om meget høj udbyttestabilitet.

KWS RECEPTOR er en relativt 
buskningsstærk type, har en 
middel stråstyrke og egner sig 
således også til den lidt senere 
såning.

KWS RECEPTOR har en god 
all-round resistens, men kan 
få brunrust. Sorten indeholder 
selvfølgelig også PollenPlus®-
systemet, der kombinerer topud-
bytte med et effektivt værn mod 
meldrøjer.

KWS RECEPTOR er en busk-
ningsstærk type, der dækker 
godt for ukrudt. Sorten er der-
for også anbefalet til økologisk 
dyrkning.

Alle PollenPlus®-hybrider testes 
og verificeres for deres lave 
modtagelighed mod meldrøjer 
på Aarhus Universitet.

PollenPlus®-hybrid med topudbytte og 
gode buskningsevner

KWS RECEPTOR

Sortstype og udbytte, FHT    
(Landsforsøg)

Type af sort PollenPlus

Hele landet (2021) 102

Hele landet (2019-2021) 105

Sygdomme, modtagelighedsgruppe

Skoldplet 2

Brunrust 3

Meldrøjemodtagelighed

Meldrøjer*) 3

Dyrkningsegenskaber  
(OBS parceller, 2021)

Lejesæd, kar. 1-10 4,6

Strålængde, cm 142

Modningsdato 5/8

Kvalitet (Landsforsøg, 2021)

HL-vægt, kg/hl 77,3

Protein, % i tørstof 8,6
Kilde: www.sortinfo.dk.  
*) Forventet modtagelighed overfor meldrøjer. 
Interne forsøg, KWS. Højest karakteren 4.
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■	 PollenPlus®-systemet - mere  
	 pollen	giver	et	effektivt	værn	 
 mod angreb af meldrøjer
■	 Topudbytte i landsforsøgene
■	 God resistens mod skold- 
 plet og brunrust
■	 Fremragende vinterfasthed
■	 Blandt	tophybrider	på	 
 udbytte

KWS ROTOR er en meget højt 
ydende og kompakt PollenPlus®-
hybrid. Dens meget høje udbyt-
tepotentiale er bevist gennem 
forholdstal for kerneudbyttet på 
105 over 2 år i landsforsøgene 
(2020-2021).

KWS ROTOR yder en god resi-
stens mod skoldplet og brunrust.

Sorten er blandt de mest kort-
stråede sorter i markedet, og er 
dermed også kendetegnet ved 
en god stråstyrke. Det gør sorten 
særdeles velegnet til tidlig såning 
og til dyrkning med lidt højere 
N-input.

Sorten indeholder selvfølgelig 
også PollenPlus®-systemet, der 
kombinerer topudbytte med et 
effektivt værn mod meldrøjer.

Alle PollenPlus®-hybrider testes 
og verificeres for deres lave 
modtagelighed mod meldrøjer 
på Aarhus Universitet.

Ny PollenPlus®-hybrid med topudbytte
og god stråstyrke

KWS ROTOR
Hybridrug

KWS ROTOR

Sortstype og udbytte, FHT    
(Landsforsøg)

Type af sort PollenPlus

Hele landet (2021) 103

Hele landet (2020-2021) 105

Sygdomme, modtagelighedsgruppe

Skoldplet 2

Brunrust 2

Meldrøjemodtagelighed

Meldrøjer*) 4

Dyrkningsegenskaber  
(OBS parceller, 2021)

Lejesæd, kar. 1-10 2,9

Strålængde, cm 137

Modningsdato 6/8

Kvalitet (Landsforsøg, 2021)

HL-vægt, kg/hl 75,6

Protein, % i tørstof 8,4

Foderenheder (2021)

FEsv 110,1

FEso 109,4

Kilde: www.sortinfo.dk.  
*) Forventet modtagelighed overfor meldrøjer. 
Interne forsøg, KWS. Højest karakteren 4.
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KWS SERAFINO
Hybridrug

KWS SERAFINO 

Sortstype og udbytte, FHT    
(Landsforsøg)

Type af sort PollenPlus

Hele landet (2017-2021) 102

Sygdomme, modtagelighedsgruppe

Skoldplet 2

Brunrust 2

Meldrøjemodtagelighed

Meldrøjer*) 3

Dyrkningsegenskaber  
(OBS parceller, 2021)

Lejesæd, kar. 1-10 2,6

Strålængde, cm 141

Modningsdato 5/8

Kvalitet (Landsforsøg, 2021)

HL-vægt, kg/hl 76,4

Protein, % i tørstof 8,8
Kilde: www.sortinfo.dk.  
*) Modtagelighed overfor meldrøjer.   
Anbefaling fra BSA i Tyskland: Højest  
karakteren 4.

PollenPlus®-hybrid med udbyttestabilitet og  
markedets bedste resistens mod meldrøjer

■	 PollenPlus®-systemet - mere  
	 pollen	giver	et	effektivt	værn	 
 mod angreb af meldrøjer
■	 Meget robust hybrid der  
	 også	egner	sig	til	den	lidt 
	 senere		såning
■	 God	og	hurtig	jorddækning	 
	 efter	såning
■	 Velegnet	til	både	konven- 
 tionel og økologisk dyrkning
■	 Særdeles	god	resistens	 
 mod brunrust
■	 Fremragende vinterfasthed

KWS SERAFINO har ligget med 
forholdstal for kerneudbytte på 
102 som gennemsnit af landsfor-
søgene 2017-2021. 

Med KWS SERAFINO fås mark-
edets bedste resistenspakke 
med særdeles lav modtagelighed 
overfor både meldug, skoldplet 
og brunrust. 

Sorten har en middel stråstyrke, 
og har i kraft af PollenPlus®-
systemet en suverænt god 
resistens mod meldrøjer, bevist  
med karakteren 3 hos Bundes-
SortenAmt i Tyskland. 

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

Alle PollenPlus®-hybrider testes 
og verificeres for deres lave 
modtagelighed mod meldrøjer 
på Aarhus Universitet.
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KWS TAYO
Hybridrug

KWS TAYO 

Sortstype og udbytte, FHT  
(Landsforsøg)

Type af sort PollenPlus

Hele landet (2021) 103

Hele landet (2019-2021) 104

Sygdomme, modtagelighedsgruppe

Skoldplet 2

Brunrust 2

Meldrøjemodtagelighed

Meldrøjer*) 4

Dyrkningsegenskaber  
(OBS parceller, 2021)

Lejesæd, kar. 1-10 1,8

Strålængde, cm 143

Modningsdato 4/8

Kvalitet (Landsforsøg, 2021)

HL-vægt, kg/hl 76,9

Protein, % i tørstof 9,1
Kilde: www.sortinfo.dk.  
*) Modtagelighed overfor meldrøjer.   
Anbefaling fra BSA i Tyskland: Højest  
karakteren 4.

■	 PollenPlus®-systemet - mere  
	 pollen	giver	et	effektivt	værn	 
 mod angreb af meldrøjer
■	 Kort	strå	og	god	stråstyrke
■	 God resistens mod skold- 
 plet og brunrust
■	 Fremragende vinterfasthed
■	 Blandt	tophybrider	på	 
 udbytte

KWS TAYO er en meget højt 
ydende og kompakt PollenPlus®-
hybrid. Den er kendetegnet 
ved et meget højt udbytte på 
forholdstal 104 som gennemsnit 
af landsforsøgene 2019-2021. 
Også i tørkeåret 2018 var KWS 
TAYO helt i top med forholdstal 
109. Det vidner om stor udbytte-
stabilitet!

KWS TAYO yder en god resi-
stens mod skoldplet og brunrust. 
Sorten er endvidere kendetegnet 
ved en relativt kompakt vækst, 
et kort strå samt en god strå-
styrke. Det gør sorten særdeles 
velegnet til tidlig såning og til 
dyrkning med lidt højere N-input.

Sorten indeholder selvfølgelig 
også PollenPlus®-systemet, der 
kombinerer topudbytte med et 
effektivt værn mod meldrøjer.

Alle PollenPlus®-hybrider testes 
og verificeres for deres lave 
modtagelighed mod meldrøjer 
på Aarhus Universitet.

PollenPlus®-hybrid med udbyttestabiliteten i top 
og stift strå
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KWS TUTOR
Hybridrug

KWS TUTOR 

Sortstype og udbytte, FHT  
(Lovbestemt	værdiafprøvning	
Tystofte)

Type af sort PollenPlus

Hele landet (2020-2021) 100

Sygdomme, modtagelighedsgruppe

Skoldplet 2

Brunrust 2

Meldrøjemodtagelighed

Meldrøjer*) 3

Dyrkningsegenskaber  
(OBS parceller, 2021)

Lejesæd, kar. 1-10 2,2

Strålængde, cm 136

Modningsdato 7/8

Kvalitet	(Lovbestemt	værdi- 
afprøvning Tystofte)

HL-vægt, kg/hl 77,1

Protein, % i tørstof 7,9
Kilde: www.sortinfo.dk.  
*) Modtagelighed overfor meldrøjer.   
Anbefaling fra BSA i Tyskland: Højest  
karakteren 4.

■	 PollenPlus®-systemet - mere  
	 pollen	giver	et	effektivt	værn	 
 mod angreb af meldrøjer
■	 Kort	strå	og	god	stråstyrke
■	 Fremragende bagekvalitet  
	 takket	være	faldtal	og	 
 tilsvarende amylogram- 
	 værdier
■	 Fremragende vinterfasthed

KWS TUTOR er en højt ydende 
og kompakt PollenPlus®-hybrid. 
Den er kendetegnet ved et godt 
udbytte på forholdstal 100 som 
gennemsnit af lovbestemt værdi-
afprøvning i 2019-2020. Også i 
tørkeåret 2018 var KWS TUTOR 
stabil helt i top med forholdstal 
101. Det vidner om stor udbytte-
stabilitet!

KWS TUTOR yder yderst frem-
ragende resistens mod brunrust, 
og god overfor skoldplet. Sorten 
er endvidere kendetegnet ved en 
relativt kompakt vækst, et kort 
strå samt en middel-god strå-
styrke. Det gør sorten særdeles 
velegnet til tidlig såning og til 
dyrkning med lidt højere N-input.

Sorten indeholder selvfølgelig 
også PollenPlus®-systemet, der 
kombinerer topudbytte med et 
effektivt værn mod meldrøjer.

Alle PollenPlus®-hybrider testes 
og verificeres for deres lave 
modtagelighed mod meldrøjer 
på Aarhus Universitet.

PollenPlus®-hybrid der kombinerer 
topudbytte med markedets absolut 
bedste resistens mod meldrøjer

NYHED


