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Sort

Kerne udb. 
(fht.) 

Gen. snit Råprotein i ts 
(%) 

Meldug  
(%) 

Bygrust  
(%)

Skoldplet 
(%)

Bladplet
(%)

Strålængde  
(cm)

Nedknækn. 
Aks  

(kar. 0-10) 

Nedknækn. 
Aks  

(kar. 0-10) 
2020 2018-20 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

FO
D

ER
B

YG

Focus 101 101 10,4 0,1 3,2 0,9 0 73 6,7 6

Scholar 102 101 9,9 0 0,4 9 0 65 4 1,3

Sortsbl. 
1221* 102 102 10,1 0,0 2,5 5,3 0,0 69,3 5,0 3,6

M
A

LT
B

YG

KWS 
Irina 99 98 10,4 0 11 4,3 0 70 2,7 2,3

Laureate 103 101 10,1 0 3,9 6 0 70 4,3 3,5

RGT 
Planet 102 100 10,2 0 8 7 26 76 3,7 4,5

*Beregnet gennemsnit Kilde: sortinfo.dk, Landsforsøgene

RGT PLANET
• Højt stabilt udbytte

• Anerkendt maltbyg i DK og EU (Danish Preferred)

• Høj sortering

• Moderat bladsundhed og dobbelt  

nematoderesistens

• Langt strå, der bør vækstreguleres

LAUREATE
• Højtydende maltbyg

• Maltbyg til malt og destillering i DK og EU  

(Danish Preferred)

• God sygdomsresistens

• Middelstråstyrke

• Høj sortering

KWS IRINA
• Velkendt og stabilt udbytte

• Suveræne stråegenskaber

• Meget velegnet til marker med udlæg

• Anerkendt maltbyg i DK og EU (Danish Preferred)

• Dobbelt nematoderesistens

VÅRBYG 
- et stærkt sortiment 
til ethvert formål på 
din bedrift

FODERBYG
Generelt skal foderbyg have et højt udbytte over 
flere år, være sund og have lille tendens til aks- og 
strånedknækning. Desuden er det en fordel, at 
sorten har så højt et proteinindhold og så god en 
foderværdi som muligt. 

Dyrkningsteknisk sikres afgrøden med et plantetal 
på omkring 300 pr. m2. Giv gerne en mindre mængde 
kvælstof ved skridning. Et sikkert merudbytte i både 
foderbyg og maltbyg opnås ved at tilføre kvælstof 
og eventuelt også fosfor ved såning. Hav også fokus 
på sortens stråegenskaber, således at en eventuel 
vækstregulering kan sættes ind rettidigt.

FOCUS
• Stabilt højt udbytte over flere år

• Fremragende sygdomsresistens

• Laveste merudbytte for  

svampebekæmpelse i 2020 

blandt dyrkede sorter

• Tidlig modning

• Rigtig god maltbyg kvalitet, 

anerkendt i EU

• Under afprøvning til  

Danish Preferred

• Dobbelt nematoderesistens

SCHOLAR
• Stabilt højt udbytte

• Meget sund foderbyg sort

• Værdsat af rigtig mange avlere 

for udbytte og stabilitet

• Kort og stift strå - meget lav 

tendens til nedknækning

MALTBYG
Når der skal vælges maltbygsort, er det vigtigt at 
vælge en sort, som både danske og udenlandske 
malterier efterspørger, anbefalet af Danish Preferred. 
Kontakt din sælger for aktuelle muligheder for opkøb 
af din afgrøde. 

Med et planteantal på omkring 250-275 pr. m2 sikres 
en tilstrækkelig kernekvalitet.

SORTSBLANDING 1221
Focus - Scholar - Laureate

• Meget sund sortsblanding  

til foder

• Blandingen består af sorter, 

som gennem flere år er 

meget højtydende og giver 

et meget lille merudbytte for 

svampebekæmpelse



Sort
Kerne udb. 

(fht. )
Kerne udb. 

(fht.)
Hekto ltr. 

vægt (kg/hl)
Meldug 

(%)
Bladplet

(%) 
Strålængde

(%)
Lejesæd 
(kar. 0-10)

2020 2018-20 2020 2020 2020 2020 2020

H
AV

R
E

Caddy 106 103 56,9 23 4,6 99 0,1

Dominik 97 93,3 55,8 38 3,7 82 0,3

Nemesis 96 94 55,7 39 8 95 0

Kilde: sortinfo.dk, Landsforsøgene

HAVRE
Havre er en sund afgrøde med højt udbyttepotentiale og kan 
dyrkes på alle jordtyper, dog kræves vanding på de lettere jord-
typer. Den kan desuden dyrkes på mere våde arealer og er  
samtidig sanerende på andre kornarter og virker samtidig  
sanerende på sædskiftesygdomme i andre kornarter.

Havre har en forfrugts virkning på niveau med raps og kan 
samtidig være en værdifuld bestanddel i svinefoder. Vær dog 
opmærksom på havrenematoder ved meget vårsæd i sædskiftet. 

Forbruget af havre til grynproduktion har de senere år været 
stigende, og derfor er afsætningen inden høst blevet nemmere.

CADDY
• Højestydende af alle sorter gennem de sidste 4 år

• Høj hektolitervægt

• Gode stråegenskaber

• Meget velegnet til grynhavre

DOMINIK
• Velkendt sort og stadig med højt udbytte

• Dobbelt nematoderesistent

• Kort strå og lav risiko for lejesæd

• Egnet til grynhavre

NEMESIS
• Ny sort med dobbelt nematoderesistens

• Højt udbyttepotentiale

• Meget stift og langt strå

• God ukrudtskonkurrence

Retningsgivende planteantal pr. m2

Vårbyg malt  250-275   
Vårbyg foder  275-325  
Havre   275-325
Vårhvede   400-425
Ærter   50-70 
Hestebønner  40-50

VÅRHVEDE
Vårhvede er oplagt som brødhvede pga. det 
naturligt høje proteinindhold. De nyeste vårhvede-
sorter leverer i dag så højt et udbytte, at de kan 
konkurrere med vårbyg. Vårhvede kan dyrkes på 
alle jordtyper, dog kræves vanding på de lettere 
jorde. Da vårhvede er en åben afgrøde, er konkur-
rencen fra ukrudt stor, og derfor kræves et større 
plantetal end i andre arter.

Sort
Kerne udb. 

(fht.)
Kerne udb. 

(fht.)
Kerne udb.

(hkg/ha)
Hekto ltr. vægt 

(kg/hl) 
Lejesæd  
(kar. 0-10) 

Meldug
(%) 

Septoria
(%)

Gulrust
(%)

Strålængde
(cm)

2020 2019-20 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

VÅ
R

H
V

ED
E

Goldspring 100 98 75,3 83,9 0 0 17 3,8 87

Kilde: sortinfo.dk, Landsforsøgene

GOLDSPRING
• Ny højtydende vårhvedesort 

• Kompensationstype, som udmærker sig ved 

meget store kerner

• Højt proteinindhold og faldtal (E-kvalitet)

• God bladsundhed og høj resistens mod fusarium

• Yder højt med 1-2 svampesprøjtninger

• Kan også sås om efteråret

UDSÆDSMÆNGDE

Plantetal  pr. m2

x TKV

% markspiringsprocent
(max 90)

= Udsædsmængde 
pr. ha



MARKÆRTER OG 
HESTEBØNNER
Med fokus på stigende lokalt og bæredygtigt  
produceret protein, og stigende krav om vårsåede  
afgrøder i sædskiftet, er det oplagt at øge det dyrkede 
areal med markærter og hestebønner. 

Begge afgrøder er gode og sanerende forfrugter til 
korn, primært fordi de efterlader en del kvælstof i rød-
derne. Begge afgrøder trives bedst på sandmuldede 
lerjorde eller sandjorde med mulighed for vanding, da 
især hestebønner er meget tørkefølsomme. Hestebønner 
er dog også meget velegnede på stiv lerjord.

Sort
Kerne udb. 

(fht.)
Kerne udb. 

(fht.)
Kerne udb.

(hkg/ha)
Råprotein i ts 

(%)
TKV  
(g)

Modenhed
(dato)

Afgrødehøjde  
(cm)

Lejesæd
(kar. 0-10)

2019-20 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Æ
R

TE
R

Manager 104 102 59,4 22,5 300 08-08 53 5,1

Bagoo 103 102 59,4 22,1 256 06-08 50 6,6

Ingrid 102 100 58,4 22,2 306 08-08 75 3,9

Kilde: sortinfo.dk, Landsforsøgene

MANAGER
• Meget velegnet til proteinmel 

pga. det høje proteinindhold

• Højestydende sort i gns. af 

seneste 3 års Landsforsøg

• Sund sort med kort og  

stift strå

• Middeltidlig i modning

• Gul ært til modenhed af 

halvbladløs type

INGRID
• Stabilt højt udbytte gennem 

mange år

• Høj TKV og proteinindhold

• Middelhøj plante med høj 

stængelstyrke

• God afgrødehøjde ved høst

• Gul ært til modenhed af 

halvbladløs type

JAVLO
• Javlo er sorten til helsæd

• Topudbytte af foderenheder i 

alle afprøvede år

• Meget høj fordøjelighed

• Ærtehelsæd giver meget høj 

sikkerhed for etablering  

af udlæg

Sort
Kerne udb. 

(fht.)
Kerne udb. 

(fht.)
Kerne udb.

(hkg/ha)
Råprotein i ts 

(%)
TKV  
(g)

Modenhed
(dato)

Afgrødehøjde  
(cm)

Lejesæd
(kar. 0-10)

2019-20 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

H
ES

TE
B

Ø
N

N
ER Apollo 103 100 64,6 29,4 597 25-08 133 1,3

Fuego 99 97 62,6 29,5 629 23-08 129 0,7

Kilde: sortinfo.dk, Landsforsøgene

APOLLO
• Udbyttepotentiale i top og højt proteinindhold

• Hurtig forårsvækst og tidlig blomstring

• Modner middeltidligt og med høj  

ensartethed

• Meget velegnet til foder og til proteinmel  

fx til human ernæring

FUEGO
• Velkendt sort med god udbyttestabilitet

• Relativ kort plante med god standfasthed

• Tidlig blomstring og middeltidlig modning

• God sygdomsresistens

• Meget velegnet til foder

HESTEBØNNE

MARKÆRT 

Vi kan til høsten 2021 tilbyde køb af hestebønner 
og ærter på kontrakt, til produktion af proteinmel. 

Kontakt os, såfremt du/I har interesse i at høre 
nærmere omkring vores betingelser til produktion 

af proteinafgrøder til høst 2021.



ØKOLOGISK 
SÅSÆD
Vi kan tilbyde et bredt udvalg af økologisk 
såsæd af korn og bælgplanter til etablering i 
foråret 2021. Sorterne er nøje udvalgt ud fra de 
egenskaber, som er vigtige for økologisk  
produktion, i tæt samarbejde med forædlerne.

For korn betyder det højt udbytte under  
økologiske forhold, god resistens mod syg-
domme, nematoderesistens, god dækning for 
ukrudt samt et langt og stråstift strå. 

Til sæson 2021 tilbydes der en vårbyg sorts-
blanding, sammensat af gode højtydende 
sorter med en god sundhedsprofil.

Sort

Kerne 
udb. 
(fht.)

Kerne 
udb. 
(fht.)

Råprotein 
(%)

Meldug 
(%)

Bygrust
(%)

Skjoldplet
(%)

Bladplet
(%)

Strålængde
(cm)

Aks/strå 
nedk.

2019-20 2020 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020

VÅ
R

B
YG

Accordine Økologisk 
forsøg 101 96 8,9 0 1,7 4,2 0 82 6,0/5,8

RGT Planet Konv. 
forsøg 101 102 10,2 0 8 7 26 76 3,7/4,5

KWS Cantton
Gns.  

2014-2018 
konv. 

forsøg
100 10,7 0 6,5 2,8 66 1,0/3,1

Kilde: sortinfo.dk, Landsforsøgene

Sort
Kerne udb. 

(fht.)
Kerne udb. 

(fht.)
Hekto ltr. vægt 

(kg/hl)
Meldug 

(%)
Bladplet

(%)
Strålængde

(cm)
Lejesæd
(kar. 0-10)

2020 2018-20 2020 2019 2020 2020 2020

H
AV

R
E

Caddy Konv. 
forsøg 106 103 56,9 23 4,6 99 0,1

Dominik Konv. 
forsøg 97 93 55,8 38 3,7 82 0,3

Kilde: sortinfo.dk, Landsforsøgene

ACCORDINE
• Ny lovende økologisk  

maltbyg

• Højt udbytte og meget  

god sygdomsresistens

• Godkendt i det tyske  

Berliner program

• Dobbelt nematoderesistent

CADDY
• Ny foder og grynhavre til økologi

• Højestydende i konventionelle  

forsøg de sidste 4 år

• Høj rumvægt

• Langt, men stift strå og god 

bladsundhed

DOMINIK
• Eneste havre med dobbelt  

nematoderesistens

• Stabilt godt udbytte gennem  

mange år

• Meget kort strålængde

• Lav tendens til lejesæd

NYHED

NYHED  
til økologi

SORTSBLANDING 1220
KWS Cantton - Scholar - Accordine

• Meget sunde sorter med højt udbytte

• Brede blade og kraftig tilvækst i etableringsfasen

• Godt halmudbytte

ØKOLOGI

KWS CANTTON
• Meget sund sort med  

brede blade

• Egnet til maltbyg

• Dobbelt nematoderesistent

• Meget stråstiv sort

RGT PLANET
• Gode maltegenskaber 

(Danish Preferred)

• Meget højt udbytte

• Rimelig sundhed og  

dobbelt nematoderesistent



KORNHANDEL 
Vi er klar til at omsætte dit økologiske korn og bælgsæd. 
Vi kan bruge både kvalitetskorn til de danske møller og 
malterier samt korn og bælgsæd til foder til de danske 
økologiske husdyr. 

Vi står altid til rådighed med yderligere information og 
aktuelle muligheder for kontraktavl.

VÅRHVEDE
Dacke • Højeste kvalitetshvede

• Ældre svensk sort

• Speciel kvalitet til brød og meget 

efterspurgt til konceptavl

Jack • Kvalitets vårhvede med godt udbytte 

• Meget velegnet til brød (E-kvalitet)

• Middel til langt strå

Sonett • Høj sundhed og brødkvalitet

• Fuldt accepteret af møllerne samt  

til foder

VÅRTRITICALE
Dublet • Velkendt og gennemprøvet sort

• Gode udbytter

• God resistens mod relevante  

sygdomme

VÅRRUG
Arantes • Dyrket flere år i Danmark med godt 

resultat

• Meget høj ukrudtskonkurrence

Ovid • Dyrkes til modenhed, grønrug eller 

afgræsning

• Meget kraftig tilvækst

• Kan også dyrkes som helsæd i  

blanding med bælgsæd til fx biogas

ØKOLOGISK 
BÆLGSÆD  
Med krav til et varierende sædskifte og ofte begrænset 
tilførsel af kvælstof i økologisk produktion, er dyrkning 
af både markært og hestebønner meget relevant. Begge 
afgrøder er gode og sanerende forfrugter til korn,  
samtidig med at de efterlader en del kvælstof tilbage i 
rodzonen til efterfølgende afgrøder. 

For hestebønner og ærter gælder det om et højt stabilt ud-
bytte samt en god sundhedsprofil. Desuden har de valgte 

Sort
Kerne udb. 

(fht.)
Kerne udb. 

(fht.)
Kerne udb.

(hkg/ha)
Råprotein i ts 

(%)
TKV  
(g)

Modenhed
(dato)

Afgrødehøjde  
(cm)

Lejesæd
(kar. 0-10)

2019-20 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Æ

R
TE

R

Ingrid 102 100 58,4 22,2 306 08-08 75 3,9
H

ES
TE

B
Ø

N
N

ER

Apollo 103 100 64,6 29,4 597 25-08 133 1,3

Fuego 99 97 62,6 29,5 629 23-08 129 0,7

Fuego øko 104* 100* 35,8* 28,3* 569* - - -

*Gns. 2016-18, økologisk forsøg Kilde: sortinfo.dk, Landsforsøgene

hestebønne sorter et lavt indhold af tannin, vicin og 
convicin, som er vigtigt for foderproduktionen.

Interessen for lupiner er stigende i disse år, og vi har 
udvalgt to velegnede sorter; Boruta og Boregine.

INGRID
• Højt udbytte

• Gul, halvbladløs type

• Høj afgrøde med lav  

tendens til lejesæd

• Høj stængelstyrke og  

proteinudbytte

JAVLO
• Bedste helsædsært  

på markedet

• Højt udbytte

• Høj foderkvalitet

APOLLO
• Udbyttepotentiale i  

top og højt proteinindhold

• Hurtig forårsvækst og  

tidlig blomstring

• Meget velegnet til foder,  

og til proteinmel fx til  

human ernæring

FUEGO
• Højt proteinindhold samt  

høj tusindkornsvægt

• Stabilt udbytte siden 2014

BORUTA
• Let forgrenet type med  

violet blomst

• Godt proteinudbytte

• Tidlig ensartet modning

BOREGINE
• Forgrenet type

• Praksis udbytter omkring 3 

tons de sidste to år i DK

• God standfasthed

• Stor konkurrenceevne 

overfor ukrudt

NYHED

NYHED  
til økologi

Retningsgivende planteantal pr. m2

Vårbyg foder  300-375  
Vårbyg malt  275-325  
Havre   300-350
Vårhvede   400-450
Ærter   70-90 
Hestebønner  50-60

MARKÆRTER HESTEBØNNER LUPINER

ØKOLOGISK SÅSÆD
Vårhvede til brød eller foder, og vårtriticale til foder.  
Vårrug er en spændende mulighed til modenhed eller 
grønrug og endda til afgræsning.



HORNSYLD KØBMANDSGAARD NIELSEN & SMITH
I LANDBRUGETS 

TJENESTE 
SIDEN 1928

Siden 1. juni 2020 er Nielsen & Smith en del af  
Hornsyld Købmandsgaard A/S. Nielsen & Smith er 
fremover varemærket for sædekorn og  
sortsrepræsentation. 

Hos Hornsyld Købmandsgaard tilbyder vi vejledning i 
sortsvalg og dyrkning, samt sparring til handel med 
dine afgrøder.
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Hornsyld Købmandsgaard A/S · Nørregade 28 · 8783 Hornsyld 
+45 7568 7300 · post@hk-hornsyld.dk · www.hk-hornsyld.dk

Hornsyld Købmandsgaard A/S har igennem en  
årrække med stor succes tegnet ”rammeaftaler”  
på plantebeskyttelsesmidler.

Dette skyldes den store fleksibilitet, der er ved 
aftalen. Vi er en del af et af Europas største indkøb, 
hvilket betyder, at vi kan tilbyde plantebeskyttelse 
til konkurrencedygtige priser. 

FRØBLANDINGER TIL 
ETHVERT FORMÅL

Vi tilbyder opbevaring, køb og salg af dine afgrøder til 
konkurrencedygtige priser.

Nielsen & Smith og Hornsyld Købmandsgaard
tilbyder også fuldt sortiment til landbruget indenfor 
gødning, plantebeskyttelse, foder og olie mv.

FÅ BL.A. ADGANG TIL:
• Lokale lagre med bredt sortiment til afhentning
• Fri levering af hoved- og suppleringsordrer
• Fuld returret indtil 30/6-21
• Betaling 12/8-21
• Faglig sparring med planteavlsspecialister

SÅSÆDSLEVERANDØR TIL DANSK 
LANDBRUG I SNART 100 ÅR

PLANTEVÆRN - RAMMEAFTALE

Kontakt os og få tilsendt vores store 
frøsortiment fra DSV-frø


