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Observationsparceller 2019 bedømmelserne oversigt 
Vi havde 20 steder i Danmark i år, samme lokaliteter som i 2018. Alle steder har sået både vinter og vårsæd. 
Desuden havde vi 3 steder med Økologisk vintersæd: Bramstrup kaldet Svendborg, og LMO kaldet Viborg, 
hvor alle vinterarter blev sået, og Dyngby ØKO, kaldet Horsens hvor kun vinterhveden blev sået. 
Bedømmelserne udført af Dina Maglegaard og Susanne Sindberg. 

Antal sorter 

Vinterhvede 108 
Vinterbyg  65 
Rug  51 
Triticale  11 
Vårbyg 116 
Havre  13 
Vårhvede  19 
 
Blandinger i 2019 
Vinterhvede: Benchmark, Informer, Kalmar, Sheriff. 
Vinterbyg: Frigg, KWS Kosmos, Hejmdal, KWS Infinity. 
Triticale: Neogen, Cappricia, Travoris.  
Vårbyg: Flair, Laurikka, RGT Planet, KWS Fantex.   
Havre: Symphony, Poseidon, Delfin.  
 
Målesorter: 
 
Hvede: MS-Septoria (Sevin), MS-Brunrust (NOS 17076.29), Anja (gulrust), Florida (meldug), Substance 
(gulrust), Ambition (gulrust), Gawain (vinterfasthed). 
Vinterbyg: MS-skoldplet (WH 9151-115), MS-ramularia (Stratego), MS-bygrust (SJ 047284),  
MS-meldug (Padura), Celtic, (MS-Bladplet) Prestige (vårbyg til vinterfasthed), 
Triticale, MS-meldug (Trimaran), MS-Brunrust (Partout), MS-gulrust (Gringo). 
Vårbyg: Alexis (rust og ramularia), Pallas (MS- meldug), MS-skoldplet (Annasofie, mlo), MS-bladplet V 
(Chapeau).  
Vårhvede Trappe (gulrust), AC-Vista (meldug) 
 

Udvintring. Ingen tydelig udvintring, mild vinter, få frostdage, meget lidt sne, Prestige (vårbyg sået med 
vinterbyggen) overvintrede med 70-90 % planter alle steder, undtagen Flakkebjerg hvor der kun var 8% 
overlevende. Gawain, (en blød, ikke så vinterfast vinterhvede) udvintrede ikke nogen steder. 
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Oversigt over arterne OBS 2019 

2019 var et RUST år, bygrust, gulrust og brunrust. 

Vinterhveden  

Brunrust, gode angreb, mange steder, bedømt sent. Kraftige angreb i Aakirkeby, lidt mindre i Nr. Åby, 
Gørløse. 

Gulrust fine angreb mange steder, allermest, tidligt og meget kraftigt i Dyngby. En del steder så man kun 
gulrust i MS-sorterne. Substance var mest angrebet. Nogle sorter havde kloroser med meget få pustler 
tidligt på sæsonen. Sidst på sæsonen så vi sorte teleosporer i gulrusten. 

Meldug pænt angreb i Jyndevad, Gørløse.  

Septoria bedst på Sejet, tidlige bedømmelser bedst, da nogle varme dage med 28-30 grader i juli sved 
bladene af. 

DTR så vi ikke. 

Fusarium så vi meget af men kun i Flakkebjerg, både fusarium fodsyge og fusarium i akset. 

Lejesæd enkelte steder, Tølløse. Enkelte høje sorter lå ned flere steder. 

Vinterbyg  

Bygrust, stort set alle steder, bedst angreb på Sjælland, Flakkebjerg, Tystofte, Gørløse, Tølløse. 

Meldug en del steder, mest i Askov, Brønderslev. 

Ramularia, flere steder, bedst i Dyngby, Tølløse, Tystofte. 

Skoldplet, pæne angreb i Brønderslev og Koldkærgård. 

Bladplet set meget lidt på Flakkebjerg, ikke engang målesorten Celtic havde bladpletter. 

Lejesæd, Tidligt i Tølløse d. 13.6. og Bramstrup 18.6. Ellers var der kun lidt lejesæd, det meste var 
stråknækning.  

Rug  

Brunrust flere steder,  

Meldug næsten ikke set i år, kun lidt lave sporadiske angreb i få sorter. 

Skoldplet set mange steder. 

Triticale  

Brunrust så vi lidt af sidst på sæsonen Aakirkeby, Tystofte. 

Gulrust, nogle steder allerede i april (Tystofte d. 8/4). Kraftige angreb især i Abildgård, Sejet, Nr. Åby. 

NB i Dyngby var der ikke så meget gulrust i triticalen, men rigtig meget i hveden, som stod i samme mark! 

Vi så noget gulrust i akset i år især på Abildgård og i Nr.Åby. Led 5. Brehat,6. SJ 145674, og 7. DC 10252-21  
ingen/ meget lidt gulrust på bladene. 

Meldug mest i Jyndevad, Bramstrup, Gørløse, Tølløse. 
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Septoria  nogle steder blev gulrust kloroser bedømt som septoria især i sorten Capprisia drillede. Ghita 
testede nogle blade og kunne ikke finde Septoria nodorum i dem, det var antagelig nekroser efter gulrust, 
der blev forvekslet med septoria.  Septoria bedømmelsen i triticale udgår derfor. 

Vårbyg  

Bladplet, af nettypen lave angreb, bedst i Tølløse, Askov. Dog havde enkelte Carlsberg sorter meget 
bladplet. Især sorten CB 17-4046 som fik 75 - 95% angreb mange steder.  

Bygrust Kraftige angreb mange steder, udviklede sig hurtigt. Bedste bedømmelse i Karise, Askov. Lidt for 
sene bedømmelser i Aakirkeby, Sejet og Gørding. Bedømmelsen gik på tætheden af pustlerne. 

Meldug kun meget lave angreb i målesorten Pallas, samt i sorten CB 17-4046. Resten er MLO meldug 
resistente. 

Ramularia, bedste bedømmelse i Gørding og Koldkærgård i ubehandlet ende af parcellen. Karise og Askov 
blev bedømt i behandlet ende af parcellen. Nr. Åby i ubehandlet, der var meget lidt rust. 

Skoldplet så vi rigtigt kraftig angreb i Brønderslev, jeg har aldrig set så voldsomt angreb før !! Ellers kun lidt 
lave angreb i Hobro på små planter, og Koldkærgård. MS-skoldplet (AnneSofie) havde i stedet for skoldplet 
pænt med bygrust. 

Havre.  

Meldug kun lidt, bedst i Gørding og Nr. Åby. 

Kronrust så vi ikke i år. 

Havre bladplet så vi kun lidt af i år, Dyngby, Brønderslev. 

Vårhvede  

Gulrust, pæne angreb flere steder. Sorten SEW 17-3002 SW havde mange kloroser på steder med gulrust, 
ofte var fanebladet helt vissent, men der var meget lidt sporulering af gulrust på bladene. Flere sorter 
havde også en del kloroser, men få sporer. De øvrige sorter havde pæn sporulering. 

Meldug lidt mange steder, mest i Sibelius. 

Brunrust set kun lidt sporadisk i Sejet, Dyngby, Nr. Åby. 

Septoria lidt i Dyngby i regnvejr. 

DTR ikke set. 

Bygfluer, meget kraftige angreb mange steder, misvækst og afgrøden stod i 2 etager. Værst i Foulum, 
Tystofte, Karise, Flakkebjerg m.fl. Kun på Sejet stod vårhveden meget flot, ingen bygfluer!!! 

Generelt rigtig meget at bedømme i år. Svært at komme det rigtige sted, på det optimale tidspunkt. Mange 
sygdomme at bedømme på kort tid. Bedste bedømmelser i juni. Hurtig nedvisning i det varme tørre vejr i 
begyndelsen af juli. Vinterbyg havde meget tidligt bygrust og visnede hurtigt ned, midt i juni. 

Vårbyggen fik tidligt rust og ramularia, visnede også tidligt i begyndelsen af juli. Meget komprimeret år. 
Økoforsøgene havde generelt mindre sygdomme en de konventionelle. Især i  LMO Viborg, som var gødet 
sparsomt.   
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Bedømmelse på stederne 2019 
Tallet efter arten viser hvor mange gange den er bedømt, sygdom nævnes i rækkefølge, først står den 
sygdom, der var mest af på lokaliteten. 
 
 
Abildgård Vinterhvede, rug og triticale sået d.25.9.18. Stod godt 

Vinterbyg sået d.19.9.18. stod godt. 
Prestige 35 % planter tilbage.  

 Vårsæden sået d.5.4.19 stod fint, meget højt, tæt. 
 Kun ubehandlet parceller. Seks gulrust reference sorter med lidt gulrust d. 21.6.19 
 
 Bedømt d.4.6. - 21.6.  
 Vinterhvede 2 fin septoria, gulrust og lidt meldug. 
 Vinterbyg  2 meget ramularia og bygrust, lidt skoldplet. 
 Rug 1 skoldplet, brunrust. 
 Triticale 2 meget gulrust, meldug. Foto af alle 

Vårbyg 1 tidlig bygrust, lidt bladplet og skoldplet. 
 Havre 1 meldug og lidt bladplet. 
 Vårhvede  1 gulrust og meldug. 
  
 
 
Askov  Vintersæd sået d.9.10.18 var i mark lige uden for Askov. Stod godt.  

Omgivende mark var sået med vinterhvede Sheriff, som havde gulrust. 
Prestige 60 % planter tilbage.  

 Vårsæden sået d.1.4.19. Strålængde målt i alle arter, undtagen vårhvede, bygfluer. 
  
 Bedømt d. 23.5. - 19.6. – 9.7. 
 Vinterhvede 2 Fin septoria, gulrust, meldug. 
 Vinterbyg  2 Bygrust, skoldplet, ramularia og meldug.  
 Rug 1 Skoldplet og lidt brunrust. 
 Triticale 2 Gulrust, også i aks, septoria og lidt meldug. 

Vårbyg 1 Bladplet, bygrust på let gulnede blade.  
   Ramularia bedømt i behandlet ende af parcellen. 

 Havre 2 Meldug, havren stod tyndt. 
 Vårhvede  2 Gulrust, meldug, septoria. Kraftigt angrebet af bygfluer 90%.  
  

 
Bramstrup Vintersæd sået d. 26.9.18. stod meget godt.  

Prestige  75 % planter tilbage.  
 Vårsæden sået d.? 
  
 Bedømt d. 22.5. – 18.6. – 8.7. 
 Vinterhvede 2 Septoria, meldug og gulrust. 
 Vinterbyg  2 ikke bedømt sygdomme på grund af for meget lejesæd på tværs af parceller. 
 Rug 2 Brunrust, skoldplet, lidt lejesæd. 
 Triticale 2 Meldug, gulrust, lidt brunrust. Lejesæd. 

Vårbyg 1 Ikke bedømt sygdomme, for meget lejesæd. Set rust, ramularia, bladplet. 
 Havre 2 Meldug, længde. 
 Vårhvede  2 Gulrust, meldug, længde, få bygfluer.  
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Bramstrup ØKO 
Svendborg Vintersæd sået d.?? 

Prestige  95 % planter tilbage.  
Økologisk forsøg, kun vintersæd. Rug og triticale blev slået af før skridning, da der var 
opformering af rug på nabo marken. Stod pænt, lidt lyst men OK. En del ukrudt i bunden. 
Kun lidt sygdom. 

  
 Bedømt d. 28.5. – 18.6.  
 Vinterhvede 2 Septoria, medium gulrust, lidt meldug 
 Vinterbyg  1 Meldug, lidt bygrust, skoldplet. 
 Rug 0 slået af 
 Triticale 0 slået af  

 
Brønderslev Vintersæd sået d. ? stod pænt. Lille såfejl i en række, hvor arterne var byttet. 

Prestige 95 % planter tilbage.  
 Vårsæden sået d.? stod meget godt. Kraftigt angreb af skoldplet, aldrig set så meget før! 
  
 Bedømt d. 5.6. – 26.6. – 11.7. 
 Vinterhvede 1 Meldug, septoria og lidt gulrust 
 Vinterbyg  2 Meget skoldplet, meldug og ramularia, meget lidt bygrust! 
 Rug 2 Skoldplet. 
 Triticale 2 Meldug og kun lidt gulrust. 

Vårbyg 1 RIGTIG MEGET SKOLDPLET, lidt bladplet og bygrust, ramularia. Længder. 
 Havre 1 Meldug, bladplet. Strålængder. 
 Vårhvede  1 Lidt gulrust men mest som kloroser, lidt meldug.  80-90 % angreb af bygfluer. 
  

 
Dyngby Vinterhvede, rug og triticale sået d.26.9.18 

Vinterbyg sået d.17.9.18 Stod godt.  
Prestige 60 % planter tilbage.  

 Vårsæden sået d.2.4.19. Stod godt, men bedømt i regnvejr. Lejesæd. 
  
 Bedømt d. 6.6. – 27.6. – 12.7. 
 Vinterhvede 2 Rigtig meget gulrust tidligt, septoria, brunrust og lidt meldug. 
 Vinterbyg  1 Ramularia, bygrust og lidt skoldplet. 
 Rug 1 Skoldplet , brunrust, lidt meldug. 
 Triticale 2 Meget gulrust, gulrust i aks, meldug, septoria. 

Vårbyg 1 Ramularia, lejesæd. Bedømt i regnvejr, derfor blev rust ikke bedømt. 
 Havre 1 Meldug, havrebladplet, strålængder.  
 Vårhvede  1 Gulrust, kloroser, septoria, meldug. Få bygfluer. 
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Dyngby ØKO  
Horsens Vinterhvede, sået d.25.9.18.  

Stod meget godt, kraftig, høj og kun lidt ukrudt især burresnerre. 
  
 Bedømt d. 6.6. – 27.6. 
 Vinterhvede 2 Gulrust, septoria, brunrust og lidt meldug,  
   

 
 
Flakkebjerg Vintersæd sået d.26.9.18. Stod pænt, indtil man så fusarium fodsyge bryde igennem,  

især i vinterhveden. 
Prestige kun 8 % planter tilbage. En del ukrudt i Prestige.  

 Vårsæden sået d.8.4.19. Ikke tilfældig parcel fordeling, men efter lednr.  
  
 Bedømt d. 20.5 - 14.6. – 28.6. - 5.7.  
 Vinterhvede 2 Septoria, meldug, lidt gulrust. En del fusarium i stængler og aks. Længder.  
 Vinterbyg  2 Bygrust tidligt, meldug, ramularia, lidt skoldplet. Længder. 
 Rug 0 kun lidt brunrust, en del meldrøjer i kanten af parcellerne. Længder. 
 Triticale 2 meldug, gulrust. Meget lav. Længder. 

Vårbyg 1 Fin bygrust, ramularia og lidt bladplet. Længder. Bedømt modning og   
stråknæk. 

 Havre 1. Meldug. Lidt bygfluer. 
 Vårhvede  1. Gulrust, lidt meldug. Tynd, 90% bygfluer. 
 
 
 
Foulum Vintersæd sået d. 28.9.18 stod pænt. 

Prestige 70 % planter tilbage.  
 Vårsæden sået d. 8.4.19. Vårbyg stod ok. En del ukrudt i havre, som stod dårligt, 

Vårhveden ligeså og med 100% bygfluer. 
  
 Bedømt d. 4.6. – 21.6. – 10.7. 
 Vinterhvede 2. Septoria, meldug, gulrust. Længder 
 Vinterbyg  1 Ramularia, skoldplet, meldug og lidt rust. Længder. 
 Rug 1 Skoldplet, lidt brunrust. Længder. 
 Triticale 2 Meget gulrust, gulrust i aks, meldug og septoria. Længder. 

Vårbyg 1 Fin ramularia i ubehandlet, bygrust, bladplet, lidt skoldplet, meldug.  
 Havre 0 stod dårligt, lav. Ingen meldug. 
 Vårhvede  2 Gulrust, meldug. Kraftigt angreb af bygfluer. 
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Gørding Vintersæd sået d.28.9.18. Stod godt på god jævn mark. 
Prestige 95 % planter tilbage.  

 Vårsæden sået d.5.4.19. Stod pænt, noget lejesæd. 
  
 Bedømt d.3.6. – 25.6. – 9.7.  
 Vinterhvede 2.Meldug, Septoria, gulrust (mest i Benchmark), lidt brunrust. 
 Vinterbyg  1 Bygrust, lidt skoldplet, lidt meldug og ramularia. 
 Rug 1 Skoldplet og brunrust. 
 Triticale 2 Gulrust, meldug og lidt brunrust. 

Vårbyg 1 meget bygrust på let gulnede blade, (ramularia), lidt bladplet og skoldplet. 
Lejesæd. Målt længder. 

 Havre 2 meget meldug. Længder. 
 Vårhvede  2 gulrust og meldug. Lidt septoria. Stod pænt, kun lidt angreb af bygfluen.  
  
 

Gørløse Vintersæd sået d. 26.9.18. Stod lidt dårligt, uens og lavt, visnede tidligt, tørt. 
Prestige 90 % planter tilbage.  

 Vårsæden sået d.2.4.19. stod pænt.  
  
 Bedømt d. 29.5. – 13.6. -  4.7. 
 Vinterhvede 2 Meldug, gulrust, septoria, meget brunrust sent. 
 Vinterbyg  2 meget bygrust, medium meldug, lidt skoldplet.  

Ramularia sent, svært at bedømme pga. bygrust. Stråknæk. 
 Rug 1 Brunrust, lidt skoldplet. 
 Triticale 2 Meldug, medium gulrust og brunrust.  

Vårbyg 1 Bygrust og ramularia, lidt bladplet. Bedømt i let regnvejr. 
 Havre 0 ingen meldug. 
 Vårhvede  1 Meldug og lidt gulrust. Mange bygfluer, små blade. 
  
 

 
Hobro Vintersæd, sået d.28.9.18. Hveden spist af råger i efteråret. Tyndt, lavt, knæhøjt, små blade. 
  Vindaks og ukrudt. 

Prestige 80% planter tilbage.  
 Vårsæden sået d.? stod dårligt, lavt, knapt knæhøjt, lysegrønt, mange tidsler og ukrudt.  
  
 Bedømt d. 5.6. – 26.6. – 11.7. 
 Vinterhvede 0 stod dårligt, meget lidt sygdom. Lidt gulrust i MS.  
 Vinterbyg  1 Skoldplet og lidt bygrust. 
 Rug 1 Skoldplet 
 Triticale 1 Gulrust og meldug  

Vårbyg 2 Skoldplet, bygrust, bladplet, (lidt ramularia, utydeligt)  
 Havre 0 meget lidt meldug. 
 Vårhvede  1 meldug, gulrust få sporer og med mange kloroser. Mange bygfluer 90%. 
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Holeby Vintersæden sået d.24.9.18. Stod pænt, men bemærkelsesværdigt lidt sygdom!  
 Kun få planter i de 6 gulrust målesorter MH. 

Prestige 95 % planter tilbage.  
 Vårsæden sået d. ? stod fint men var lav, tør. 
  
 Bedømt d. 15.5. – 12.6. - 16.7.  
 Vinterhvede 0 gulrust kun 0,1 % i Substance d. 12.6. 
 Vinterbyg  1 meget lidt bygrust. Lidt skoldplet. Nedknækning af strå og aks. 
 Rug 1 Brunrust, lidt skoldplet. Blege pletter på bladene af ukrudtsmiddel? 
 Triticale 2 Meget lidt gulrust, d. 15.5. og ingen gulrust d. 12.6.  

Vårbyg 0 meget lidt rust 12.6. visnet d. 16.7. 
 Havre 1 Meldug, lidt bladplet. 
 Vårhvede  1 Meldug og lidt gulrust, både i bunden og på fanebladet. 

 
Holstebro Vintersæd sået d. 26.9.18 En større såfejl, blev først opdaget ved besøg d.20.6.19 

Der var byttet om på rækkefølgen af 2 såkasser, såplanen passede ikke i hveden, rugen og 
vinterbyggen. 
Prestige 95 % planter tilbage.  

 Vårsæden sået d.29.3.19 stod pænt. Ingen såfejl. 
  
 Bedømt d. 3.6. – 20.6. – 10.7. 
 Vinterhvede 0 kun lidt sygdom, stod dårligt, lavt i de 2 første kolonner. 
 Vinterbyg  2 Skoldplet, ramularia, lidt rust og meldug. 
 Rug 1 Skoldplet 
 Triticale 2 Meldug, lidt gulrust, lidt septoria. 

Vårbyg 1 Fin ramularia i ubehandlet, lidt rust og bladplet, meget lidt skoldplet. 
 Havre 1 Meldug. Længder. 
 Vårhvede  1 Meldug og lidt gulrust med kloroser. Ca 50 % angreb af bygfluer. Længder. 

 
 
Jyndevad Vintersæd sået d.3.10.18 især hveden stod dårligt, lav og tynd. Gule blade. 

Vinterbyg visnede tidligt 19.6. Vandet 3-4 gange med 30 mm. 
Prestige 95 % planter tilbage.  

 Vårsæden sået d. ? Vårbyggen visnede tidligt, på grund af varme og tørke.  
Den nåede vi ikke at bedømme. 

  
 Bedømt d. 23.5. – 19.6.  
 Vinterhvede 2 Meldug, men ikke så meget på de små tørre blade. Ingen gulrust. 
 Vinterbyg  1 Bygrust og meldug, lidt skoldplet. 
 Rug 1 Skoldplet og brunrust. 
 Triticale 2 Meldug og lidt gulrust. 

Vårbyg 0 
 Havre 1 lidt meldug. 
 Vårhvede  1 lidt meldug og meget lidt gulrust. 
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Karise Vintersæd sået d.27.9.18. en mindre såfejl. En rugsort mangler. 
Prestige 90 % planter tilbage.  

 Vårsæden sået d.11.4.19 stod pænt. 
  
 Bedømt d. 15.5. - 17.6. – 7.7. -  
 Vinterhvede 2 Septoria, gulrust, brunrust. Septoria bedømt sent 7.7. på tørre blade,  

i behandlet ende var der stadig 2 grønne blade. 
 Vinterbyg  2 meget bygrust. 
 Rug 1 Brunrust. 
 Triticale 3 Gulrust, meldug, brunrust. 

Vårbyg 2 Meget bygrust, lidt bladplet. Ramularia bedømt i overgangen til behandlet.  
 Havre 1 Meldug og lidt bladplet. 
 Vårhvede  2 Gulrust og meldug. 100 % bygfluer. 

 

 
Koldkærgård Vintersæd sået d.27.9.18 en enkelt lille såfejl. Lidt tørt d. 25.6. let rullede blade i hveden. 

Prestige 80 % planter tilbage.  
 Vårsæden sået d.6.4.19. lidt sen, stod godt, på en nordvendt skråning. 
  
 Bedømt d. 20.3. - 6.6. -  25.6. – 11.7. 
 Vinterhvede 1 Septoria, gulrust, meldug og lidt brunrust. 
 Vinterbyg  1 Skoldplet, ramularia og bygrust. 
 Rug 1 Skoldplet, brunrust, lidt meldug. 
 Triticale 3 Gulrust, meldug, septoria og lidt brunrust. 

Vårbyg 1 Fin ramularia, rust, skoldplet og bladplet. Længde målt. 
 Havre 1 meldug, længder. 
 Vårhvede  1 lidt gulrust, kloroser, meldug, septoria, Længder. Lidt bygfluer.   

 
 
LMO Viborg Øko 
 Vintersæden sået d. 1.10.18. Stod noget tyndt, blege, små blade.  

Meget ukrudt i bunden 20-35 cm højt, fuglegræs, forglemmigej, storkenæb, tidsler, mv.  
Prestige 80 % planter tilbage.  

   
 Bedømt d. 5.6. – 26.6. 
 Vinterhvede 1 kun lidt gulrust i de mest modtagelige sorter. Hurtig bedømmelse. 
 Vinterbyg  1 Skoldplet, ramularia og lidt rust. 
 Rug 1 Skoldplet og lidt brunrust. 
 Triticale 2 Gulrust, også i akset, meldug, ganske lidt brunrust i MS. 
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Sejet Vinterhvede, sået d. 24.9.18. Rug og triticale sået d. 19.9.18 
Vinterbyg sået d. 19.9.18. Stod godt. 
Prestige 90 % planter tilbage.  

 Vårbyg sået d. 4.4.19. Havre og vårhvede sået d. 5.4.19.  
Vårhveden helt uden bygfluer!! Stod meget flot. 

  
 Bedømt d. 7.6. – 27.6. – 12.7. 
 Vinterhvede 2 Gulrust, fin septoria, brunrust og lidt meldug. 
 Vinterbyg  2 Rust, ramularia, meldug og lidt skoldplet. 
 Rug 1 Skoldplet, brunrust og lidt meldug. 
 Triticale 1 Meget gulrust, meldug. 

Vårbyg 1 Sen bedømmelse, meget ramularia, bygrust, lidt bladplet. 
 Havre 1 Meldug, længder målt. 
 Vårhvede  1 Gulrust, meldug, tydelig septoria på grønne blade. Længder.   

 

 
Tystofte Vintersæd sået d.25.9.18 

Prestige 100 % planter tilbage.  
 Vårsæden sået d.4.4.19. Længder målt i alle arter. 
  
 Bedømt d. 8.4. -  20.5 – 11.6. – 1.7. – 6.7. – 17.7. 
 Vinterhvede 2 Gulrust, septoria, brunrust 
 Vinterbyg  2 Bygrust, ramularia,  
 Rug 2 Meget brunrust, skoldplet,  
 Triticale 3 Gulrust set tidligt, allerede d.8.4. i bunden. Lidt meldug. 

Vårbyg 1 Rust, ramularia, bladplet. 
 Havre 1 Meldug. 
 Vårhvede  1 Gulrust, meldug, brunrust. 95% angreb af bygfluer. 

 
Tølløse Vintersæd sået d. 25.9.18. Stod meget godt. Modning, længder målt. 

Prestige 100 % planter tilbage.  
 Vårsæden sået d.2.4.19. Stod pænt op ad bakken. 
  
 Bedømt d. 29.5. – 13.6. – 3.7. -  30.7. 
 Vinterhvede 2 Meldug, gulrust, septoria, lidt brunrust. Lejesæd på langs. 
 Vinterbyg  2 Bygrust, ramularia, lidt skoldplet og meldug. Lejesæd på langs. 
 Rug 1 Lidt skoldplet, lejesæd på langs. . 
 Triticale 2 Gulrust, meldug, lejesæd på langs. 

Vårbyg 1 Bygrust, ramularia, fin bladplet, lidt skoldplet. 
 Havre 0 meget lidt meldug. 
 Vårhvede  1 Gulrust, med få pustler, meldug. Mange bygfluer. Stod tyndt. 
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Nr. Åby Vintersæd sået d.25.9.18 
Prestige 80 % planter tilbage.  

 Vårsæden sået d. 6.4.19. 
  
 Bedømt d. 28.5. - 24.6. – 8.7. 
 Vinterhvede 3 Gulrust, septoria, brunrust, meldug. 
 Vinterbyg  1 bygrust, meldug, lidt skoldplet. Lejesæd. 
 Rug 1.lidt brunrust, lejesæd. 
 Triticale 2 Gulrust, også i aks, meldug og brunrust. 

Vårbyg 1 Kun ramularia, næsten ingen bygrust ! 
 Havre 1 Meldug, lidt bladplet. 
 Vårhvede  2 Gulrust, meldug lidt septoria.  

 

 
Aakirkeby Vinterhvede, rug og triticale sået d.27.9.18 

Vinterbyg sået d.21.9.18 
Prestige  % planter tilbage.  

 Vårsæden sået d.5.4.19 
  
 Bedømt d. 1.7. led noget af tørke. 
 Vinterhvede 1 Meget tydelig brunrust, septoria, kun lidt gulrust i de mest modtagelige. 
 Vinterbyg  0 for sent til at bedømme, visnet. Der kunne ses bygrust. 
 Rug 0 for sent til at bedømme. Visnet. 
 Triticale 1 Brunrust, lidt meldug og ganske lidt gulrust. 

Vårbyg 1 en sen bedømmelse af meget bygrust.  
Behandlet ende havde stadig 2 grønne blade. 

 Havre 1 Meldug, stod tyndt 
 Vårhvede  1 Lidt gulrust, meldug. En del bygfluer.  

 


