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KWS LILI 

Udbytte, FHT (Landsforsøg) 

Hele landet (2021) 94

Hele landet (2017-2021) 97

Sygdomme, (OBS parceller, 2021)

Meldug 0

Septoria 16

Gulrust 1

Brunrust 9

Dyrkningsegenskaber  
(OBS parceller, 2021)  

Lejesæd, kar. 1-10 0

Strålængde, cm 73

Modningsdato 4/8

Kvalitet (Landsforsøg 2021)  

HL-vægt, kg/hl 76,2

Protein, % i tørstof 10,7

Faldtal, sek. (2020)* 388
Kilde: www.sortinfo.dk 
* Specielle bageforsøg ved Tystofte

■	 Efterspurgt af møllerne til både kiks og brødhvede 
■	 Højt udbytte og god kernekvalitet 
■	 Kort og særdeles stift strå 
■	 God allround resistensprofil 
■	 Buskningsstærk sort der ikke bør sås for tidligt på milde  
 lokaliteter.

KWS LILI kombinerer kvalitet og afsætningsmuligheder med et højt 
kerneudbytte, forholdstal 94 i landsforsøgene 2021. 

Sorten er kendetegnet ved sine gode dyrkningsegenskaber, og kom-
binerer markedets største stråstyrke med den stærke resistenspakke 
på bedste vis, med en nem driftsledelse og lave dyrkningsomkost-
ninger til følge.

KWS LILI er optaget på listen over godkendte brødhvedesorter, 
hvortil der kan opnås ekstra N-kvote. Det høje og stabile faldtal vil 
sammen med den fine hektolitervægt og stabilt proteinindhold sikre 
en perfekt hvede til eksport. De danske møllere har i igennem en 
årrække testet adskillige partier af sorten med varierende proteinind-
hold, og melder samstemmende om rigtigt gode bageegenskaber. 

Det meget stive strå betyder at KWS LILI behøver minimal eller ingen 
vækstregulering, selv med ekstra N!

Det kloge valg af vinterhvedesort
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Topkvalitet til brød, velegnet til økologisk  
dyrkning, og med forbedret  
sygdomsresistens og agronomi

■	 Ny tysk brødhvede med E-kvalitet 
■	 Exceptionelt god kernekvalitet 
■	 Relativt kraftig vækst - såning fra medio september 
■	 Overbevisende vinterfasthed 
■	 God sygdomsresistensprofil 
■	 Velegnet til økologisk dyrkning.

KWS EMERICK er en ny højkvalitets vinterhvede, der også dyrkes 
med succes i blandt andet Tyskland og i Baltikum.

Alle kvalitetsparametrene er helt i top. KWS EMERICK kendeteg-
nes ved et meget højt og stabilt faldtal, meget høj sedimentation 
samt et højt proteinindhold.

KWS EMERICK præsterer også når det gælder sygdomsresistens 
og dyrkningsegenskaber. Det gør den blandt andet velegnet som 
økologisk dyrket vinterhvede, især hvor dyrkningen har afsætning 
til brødkorn som formål.

KWS EMERICK 

Generelt 

Kvalitet E Elite

Udbytte, behandlet 6 middel-høj

Udbytte, ubehandlet 6 middel-høj

Bagetest fra Tystoftefonden 2021 

Faldtal 414 meget højt

Faldtalsstabilitet + over middel

Proteinindhold 12,3 højt

Sedimentationsværdi 60 meget høj

Brødvolumen 806 meget høj

Modtagelighed overfor sygdomme  
OBS Parcellerne % dækning af

Meldug 2 meget lav

Septoria 11 lav

Gulrust 0 meget lav

Brunrust 3 lav

Fytaseindhold i kernen 631 lav

Landsforsøg økologi 2021  

Plantehøjde 92 middel

Modningstidspunkt 4/8 middel

Lejesæds- 
tilbøjelighed

0 meget lav

Kilde: Landsforsøg med økologisk dyrkede  
vinterhvedesorter 2021
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■	 Egnet til både foder- og eksporthvede 
■	 Særdeles højt udbyttepotentiale, især ved tidlig såning 
■	 Højt indhold af foderenheder 
■	 Kort og meget stift strå 
■	 Kompakt type med flad vækst i efteråret, og starter  
 væksten tidligt i foråret.

KWS FIREFLY er en særdeles højt ydende vinterhvedesort med 
et kort og stift strå samt en kompakt vækst i efteråret. 

KWS FIREFLY er velegnet til tidlig såning. I de seneste års lands-
forsøg med tidlig såning af vinterhvedesorter, har sorten således 
ligget helt i top, med et forholdstal for kerneudbyttet på 103 
(2017-2021). Sorten har en kompakt og flad vækst i efteråret, og 
danner sit gode udbytte gennem en høj kornvægt samt mange 
kerner per aks.

KWS FIREFLY starter væksten tidligt i foråret. Det stive strå 
betyder minimalt eller intet behov for vækstregulering, selv med 
ekstra N. 

Sorten er i øvrigt resistent mod den orangegule hvedegalmyg. 

Stivstrået og særdeles velegnet til  
tidlig såning

KWS FIREFLY 

Udbytte, FHT (Landsforsøg) 

Hele landet (2018-2021) 102

Hele landet (2021) 98

Sygdomme, (OBS parceller, 2021)

Meldug 3,3

Septoria 13

Gulrust 3,2

Brunrust 31

Dyrkningsegenskaber  
(OBS parceller, 2021)  

Lejesæd, kar. 1-10 0

Strålængde, cm 73

Modningsdato 5/8

Kvalitet (Landsforsøg 2021)  

HL-vægt, kg/hl 73,7

Protein, % i tørstof 10,9

FEsv pr. hkg (2018) 116,0

FEso pr. hkg (2018) 113,9
Kilde: www.sortinfo.dk 
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■	 Særdeles højt ydende hvedesort til brød, der også er velegnet  
 til foder og til økologi 
■	 Højt udbyttepotentiale og god udbyttestabilitet i 2020 og 2021
■	 Gode bageegenskaber samt kernekvalitet 
■	 Relativt kort og stift strå
■	 God buskningsstyrke
■	 Markedets absolut bedste resistenspakke!

Højtydende og super sund hvedesort med A-kvalitet. KWS EXTASE
er optaget på listen over godkendte brødhvedesorter med extra N-
tillæg i Danmark.

Det stive strå betyder minimalt behov for vækstregulering, selv med
ekstra N.
Sammen med en resistenspakke, der er helt i top, sikres de lavest
mulige dyrkningsomkostninger i sorten, samtidig med muligheden for
at opnå den højere pris ved afregning som brødhvede. Sorten holder
et højt proteinindhold uden at gå på kompromis med udbyttet.

Sorten, der stammer fra KWS’s franske forædlingsprogram, modner
relativt tidligt og er desuden kendetegnet ved en god vinterfasthed.
KWS EXTASE egner sig især til et normalt til sent såtidspunkt.

KWS EXTASE kan sås sent pga. sin relativt kraftige og buskende 
vækstform. Sorten er også tidligt i vækst i foråret, og starter kvæl-
stofopsamlingen effektivt og tidligt. Samtidigt lukker KWS Extase 
godt af for ukrudtet, og er udsvalgt og efterspurgt til økologi.

Super sund brødhvedesort med topudbytte

KWS EXTASE 

Udbytte, Hkg  
(Økologiske landsforsøg 2021) 

Gennemsnit over 2020 og 
2021 65

Målesort (blanding 
mellem Informer, KWS 
Extase, Kvium, Sheriff) 
(2020, 2021)

68

Sygdomme, OBS parceller 2021 
(konventionelt dyrket) 

Meldug 1,3

Septoria 9

Gulrust 0,05

Brunrust 0,3

Økologiske landsforsøg 2021  

Lejesæd, kar. 1-10 0,0

Strålængde, cm 79

Modningsdato 4/8

Kvalitet (2020 Bageegenskaber 
Tystofte)  

HL-vægt, kg/hl 83,4

Protein, % i tørstof 11,9

FEsv pr. hkg (2018) 116,9

FEso pr. hkg (2018) 114,5

Faldtal, sek. (2020)* 377
Kilde: www.sortinfo.dk
*Specielle bageforsøg ved Tystofte
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■	 Højt ydende hvedesort til foder 
■	 Meget kort og meget stift strå 
■	 Middel resistens mod Septoria
■	 Kompakt type med flad vækst, der egner sig  
 særdeles godt til tidlig såning

KWS DAWSUM er en meget højt ydende hvedesort, der grundet en 
kompakt vækst i efteråret, egner sig fortrinligt til både tidlig og sen 
såning. 

KWS DAWSUM har en kompakt flad vækst i efteråret, og danner sit 
gode udbytte gennem en høj kornvægt samt mange kerner per aks.

KWS DAWSUM er kendetegnet ved sit meget korte og stive strå 
- helt som vi fx kender KWS LILI. Faktisk det korteste strå af alle 
afprøvede sorter. Det stive strå betyder minimalt eller intet behov for 
vækstregulering, og at KWS DAWSUM er fleksibel også hvis der er 
ekstra kvælstof til rådighed.

Sorten har en meget stærk resistenspakke overfor gulrust, meldug 
og brunrust, og middel resistens overfor septoria. KWS DAWSUM 
havde i 2021 et middel merudbytte for svampebekæmpelse på 11,3 
hkg.

Stærk resistenspakke overfor sygdomme.

Stivstrået vinterhvedesort til tidlig såning

KWS DAWSUM 

Udbytte, FHT (Landsforsøg) 

Hele landet (2020-2021) 103

Hele landet (2021) 102

Sygdomme, % dækning (2021) 

Meldug 0

Septoria 17

Gulrust 0

Brunrust 0

Dyrkningsegenskaber  
(OBS parceller, 2021)  

Lejesæd, kar. 1-10 0

Strålængde, cm 71

Modningsdato 3/8

Kvalitet (Landsforsøg 2021)  

HL-vægt, kg/hl 78,0

FEsv pr. hkg (2020) 114

FEsv pr. hkg (2020) 112,7

Protein, % i tørstof 9,8
Kilde: www.sortinfo.dk 
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Ny og meget sund vinterhvedesort  
med topudbytte

■	 Meget højt udbyttepotentiale og stor udbyttestabilitet
■	 Højt indhold af foderenheder 
■	 Kort og meget stift strå
■	 Meget stærk resistens mod Septoria og gulrust.

KWS COLOSSEUM har givet et meget højt udbytte, både i 2018 
(tørkeår), i 2019 samt i 2020 og 2021, hvilket vidner om udbytte-
stabilitet på et meget højt niveau. Den er således helt i top, blandt 
de markedsførte sorter, hvad angår udbyttet.

Det meget stive strå  betyder minimalt eller intet behov for vækst-
regulering. Sammen med en rigtig god Septoria- og gulrust-
resistens, sikrer det særdeles lave dyrkningsomkostninger i 
KWS COLOSSEUM. 

KWS COLOSSEUM har en middel efterårsvækst, og har i landfor-
søgene med såtid i vinterhvedesorter givet topudbytter, både ved 
tidlig såning med 102,4 hkg./ha (2020-2021) samt ved den senere 
såning med 103,4 hkg./ha. KWS COLOSSEUM egner sig dermed til 
såning i hele september.

KWS COLOSSEUM 

Udbytte, FHT (Landsforsøg) 

Hele landet (2019-2021) 104

Hele landet (2021) 100

Sygdomme, (OBS parceller, 2021)

Meldug 1,3

Septoria 9

Gulrust 0,05

Brunrust 15

Dyrkningsegenskaber  
(OBS parceller, 2021)

Lejesæd, kar. 1-10 0

Strålængde, cm 74

Modningsdato 7/8

Kvalitet (Landsforsøg 2021)  

HL-vægt, kg/hl 77,2

Protein, % i tørstof 10,4

FEsv pr. hkg (2020) 116,2

FEso pr. hkg (2020) 114,1
Kilde: www.sortinfo.dk 
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