CUBUS
SEEDING
THE FUTURE

SINCE 1856

Robust höstvete för senare sådd
Avkastning, rel
svampbehandlade försök
område A-B       

2018

101

område A-B (2014-2018)

     98

område D-F (2014-2018)

      95

Sjukdomar, angrepp %
(obehandlade försök)
mjöldagg

3

(56*)

brunrost

4

(82*)

gulrost

1

(36*)

svartpricksjuka

15 (196*)

bladfläcksjuka (DTR)

8 (102*)

resistens röd
vetemygga

NEJ

Agronomi och kvalitet
(svampbehandlade försök)
bestånd vår, %

90

(96*)

stråstyrka, 0-100

73

(83*)

strålängd, cm

80

(98*)

mognad, dagar efter
sådd

310

(99*)

proteinhalt, %

11,2 (102*)

rymdvikt, g/l

825 (102*)

falltal, sekunder

374 (108*)

Källa: SLU Växtproduktionsekologi

www.kws.se

Cubus är sorten som det skördemässigt verkligen går att
lita på, år ut år in
■ Lämpad för sådd från normal såtidpunkt till sen, undvik de
tidigaste sådderna
■ Avkastningen sitter helt i den fantastiska förmågan att fylla
axet med kärnor.
■

CUBUS

Cubus är en mycket robust höstvetesort som lämnat högst avkastning i de södra delarna av Sverige.
Sorten är särskilt lämpad för sen sådd, men kan utan problem sås
från normal såtidpunkt.
Utsädesmängden bör inte överdrivas, även vid senare sådd, för minskad belastning av strået.
Anpassningsförmåga till årsmån och odlingslokal är mycket stor.
Svartpricksjuka skall hållas under uppsikt och vid behov kontrolleras
i DC 39 – 43 (flaggblad helt framme).

JULIUS
SEEDING
THE FUTURE

SINCE 1856

Sveriges säkraste höstvete
Avkastning, rel
svampbehandlade försök
område A-B       

Julius, det säkra höstvetet, när det gäller avkastning, brödkvalitet och övervintring
■ Lämpad för tidig till sen sådd, säkerställt av den omvittnat
utmärkta vinterhärdigheten
■ Avkastningen kommer ur en jämförelsevis hög tusenkorn-vikt,
odlingsåtgärder för säkra denna betalar sig väl.
■

JULIUS

2018

98

område A-B (2014-2018)

     99

område D-F (2014-2018)

      99

Sjukdomar, angrepp %
(obehandlade försök)
mjöldagg

5

(94*)

brunrost

2

(34*)

gulrost

3 (151*)

svartpricksjuka

7

(88*)

bladfläcksjuka (DTR)

7

(95*)

resistens röd
vetemygga

Julius är sorten som är anpassad för odling över hela det höstveteodlande Sverige.
Sorten har efterhand blivit en standard hos kvarnindustrin = alltid
säker avsättning.
Sorten kan sås genom hela höstsådden, risken för ”förväxning” på
hösten är liten, varför den utan problem kan sås tidigt.

NEJ

Kvävegivan kan med fördel betonasi senare stadier: 20% + 50% +
30%.

bestånd vår, %

94 (100*)

stråstyrka, 0-100

88 (100*)

Mottagligheten för sjukdomar är under medel, men senare års nya
gulrostraser kan angripa och skall därför bevakas.

strålängd, cm

85 (105*)

Agronomi och kvalitet
(svampbehandlade försök)

mognad, dagar efter
sådd

314 (100*)

proteinhalt, %

11,4 (104*)

rymdvikt, g/l

827 (102*)

falltal, sekunder

354 (102*)

*) anger relativtalet för respektive egenskap
Källa: SLU Växtproduktionsekologi

www.kws.se

KWS AHOI
SEEDING
THE FUTURE

SINCE 1856

När tidighet och kvalitet är viktig
Avkastning, rel
svampbehandlade försök
2018

100

område A-B (2014-2018)

    100

område D-F (2014-2018)

      97

Sjukdomar, angrepp %
(obehandlade försök)
mjöldagg

2

(37*)

brunrost

5

(91*)

gulrost

4 (174*)

svartpricksjuka

7

bladfläcksjuka (DTR)

9 (118*)

resistens röd
vetemygga

(99*)

NEJ

bestånd vår, %

96 (100*)

stråstyrka, 0-100

75

(85*)

strålängd, cm

79

(98*)

mognad, dagar efter
sådd

311

(99*)

proteinhalt, %

11,2 (102*)

rymdvikt, g/l

826 (102*)

falltal, sekunder

370 (107*)

*) anger relativtalet för respektive egenskap
Källa: SLU Växtproduktionsekologi

KWS Ahoi är en ny, tidig höstvetesort för kvarnbruk som introduceras
hösten 2019.
Sorten har lämnat en något högre avkastning i den södra landsändan
men vinterhärdigen är betryggande varför odling rekommenderas
över hela Sverige.
Sortens kvalitet säkrar avsättningen till kvarn. Kvävegivan kan med
fördel betonas i senare stadier: 20% + 50% + 30% vid 3-delad giva.
Sjukdomsmottagligheten är måttlig, men senare års nya gulrostraser
kan angripa och skall därför bevakas.

Agronomi och kvalitet
(svampbehandlade försök)

www.kws.se

KWS Ahoi är en ny tidig höstvetesort utmärkt
som förfrukt till höstoljeväxter
■ KWS Ahoi besitter kvalitetsegenskaper som säkrar
avsättningen som brödvete
■ Vinterhärdigheten i KWS Ahoi är betryggande och gör sorten
lämplig för odling över hela Sverige.
■

KWS AHOI

område A-B       

T
NYHE

KWS KERRIN
SEEDING
THE FUTURE

SINCE 1856

Marknadens högsta avkastning
Avkastning, rel
svampbehandlade försök
2018

106

område A-B (2014-2018)

    107

område D-F (2014-2018)

    106

Sjukdomar, angrepp %
(obehandlade försök)
mjöldagg

3

(59*)

brunrost

0

(-)

gulrost

3 (166*)

svartpricksjuka

9 (123*)

bladfläcksjuka (DTR)

7

resistens röd
vetemygga

(97*)
JA

Agronomi och kvalitet
(svampbehandlade försök)
bestånd vår, %

96 (100*)

stråstyrka, 0-100

87

(99*)

strålängd, cm

76

(94*)

mognad, dagar efter
sådd

314 (100*)

proteinhalt, %

9,8

rymdvikt, g/l
falltal, sekunder

(89*)

72 (102*)
789

(97*)

*) anger relativtalet för respektive egenskap
Källa: SLU Växtproduktionsekologi

www.kws.se

KWS Kerrin är en ny mycket högt
avkastande höstvetesort för industri- och foderbruk som
introduceras 2019
■ Vinterhärdigheten i KWS Kerrin är trots ursprunget från
Storbrittanien god, vilket gör sorten lämplig för hela
Sverige
■ Sortens agronomiska egenskaper medger även intensivare
odlingsformer.
■

KWS KERRIN

område A-B       

T
NYHE

Ny, mycket högt avkastande höstvete för industri- och foderändamål med toppavkastning i hela Sverige.
Kort strå med ringa tendens till liggsädesbildning kombineras
med en relativt tidig avmognad.
Svartpricksjuka skall hållas under uppsikt och vid behov
kontrolleras i DC 39-43 (flaggblad framme).
Erfarenheter från Storbrittanien tyder på att sorten klarar sig bra
som andra-årsvete.
Sorten är resistent mot röd vetemygga.

