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Observationsparceller 2021 bedømmelserne oversigt  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi havde 20 steder i Danmark i år, samme lokaliteter som i 2020. Alle steder havde sået både vinter og 
vårsæd. Bedømmelserne udført af Jette Sejr Lund og Susanne Sindberg. 

Antal sorter 

Vinterhvede 97 
Vinterbyg 60 
Rug 59 
Triticale  9 
Vårbyg 105  
Havre 16 
Vårhvede 16 
 
Blandinger i 2021 
Vinterhvede: Informer, Kvium, Sheriff. KWS Extase 
Vinterbyg: Comeback, KWS Kosmos, Neptun, KWS Hawking. 
Triticale: Brehat, Cappricia, Trias. 
Vårbyg: Applaus, Feedway, Flair, RGT Planet.   
Havre: Caddy, Delfin, Symphony. 
 
Målesorter: 
Hvede: MS-Septoria (Sevin), MS-Brunrust (NOS 17076.29), Anja (gulrust), MS- Meldug (DSV 319119), 
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), 
Rug MS-brunrust (linje R3952) som er modtagelig for både meldug og brunrust. 
Triticale, MS-meldug (Trimaran), MS-Brunrust (Partout), Gringo (MS-gulrust). 
 
Vårbyg: Alexis (rust og ramularia), Pallas (MS- meldug), MS-skoldplet (Annasofie, mlo), MS-bladplet V 
(Chapeau).  
Vårhvede Trappe (gulrust), AC-Vista (meldug) 
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Oversigt over arterne OBS 2021 

2021 var et skoldplet år, med septoria, bygrust, gulrust og brunrust.  

 

Vinterhveden 

Brunrust, lave angreb, få steder, kom sent, bedst i Holeby, men mindre end i 2020. Lidt mindre i Karise, 
Tølløse og Tystofte. 

Gulrust fine angreb mange steder, men der var få pustler i nekroserne. I målesorterne var Substance mest 
angrebet, dernæst Ure og Anja. Sidst på sæsonen så vi ikke så mange sorte teleosporer i gulrusten som 
sidste år, det var mest lyse stribede nekroser. Få steder så man kun gulrust i MS-sorterne. Ingen gulrust i 
Jyndevad og kun lidt i Holstebro, Gørding. 

Meldug pæne angreb i Jyndevad, (men ikke så kraftigt som det lejer at være) også noget i Holstebro og 
Tølløse. 

Septoria mange steder i år. Tidlige bedømmelser og sene bedømmelser bedst, da tørke og varme i juni 
stoppede septoriaen noget. Tølløse var bedømmelsen d. 24.6. lavere end bedømmelsen d. 7.6. og d. 12.7. 

Nogle af de Cougar (septoria) resistente sorter havde fysiologiske gule pletter. (KWS W419, KWS W425, Sj 
RO245, KWS Dawsum m.fl) Testet på Flakkebjerg for Septoria tritici, som ikke kunne påvises. 

    

Sj RO245 fra Tystofte d.21.6.21  
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DTR så vi kun lidt af i år. Jyndevad og Tølløse især på enkelte sorter Chevignon, og RW 41920. 

Fusarium i akset så vi ikke i år. På Flakkebjerg var der fodsyge (Fusarium, knækkefodsyge, skarp øjeplet, 
goldfodsyge) jævnt i marken. I Hobro var der dårlig plantebestand på grund af div fodsyger. 

Lejesæd enkelte steder. En enkelt sort lå ned de fleste steder, Fritop. 

Gulrust i Anja i Tølløse d. 7.6.21 på 2. og 3. blad, plamager med få pustler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinterbyg  

Bygrust, mange steder, bedst angreb i Koldkærgård, Flakkebjerg. 

Meldug en del steder, voldsomt meget i Dyngby og pænt i Gørløse og Holeby. 

Ramularia, var ikke så tydeligt i år, juni var for tør. Bedst i Karise, Jyndevad og Tystofte  

Skoldplet, næsten alle steder, pæne angreb i Hobro, Holstebro og Gørding. 

Bladplet slet ikke set i år. Ikke engang målesorten Celtic havde bladpletter. 

Nøgen bygbrand var der en del af i sorten Comeback. 

Lejesæd, Kun meget lidt lejesæd, derimod var det meget strå-nedknækning i de 6-radede sorter, flere 
steder. Aks-nedknækning i de 6-radede sorter, Hobro, KKG. 
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Rug  

Brunrust meget lidt få steder.  

Meldug set lidt i enkelte sorter. 

Skoldplet set alle steder. 

Meldrøjer var der flere steder, især hvor der var klippede gange i rugen. 

Lejesæd en tidlig model i maj med genrejsning, Sejet, Dyngby, og en senere type lige inden høst, Tystofte. 

Her fra Sejet i juni, den tidligere model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triticale  

Brunrust så vi meget lidt af sidst på sæsonen i Flakkebjerg og Karise.  

Gulrust, set få steder og kun i MS-gulrust, Gringo. 

Meldug ekstremt meget meldug, alle steder, og tidligt. Vi har aldrig set så meget meldug før. 

Septoria så vi lidt af i Flakkebjerg, Tølløse, Askov. 

Skoldplet ikke set i år.  

Honningdug, forstadiet til meldrøjer, i rug i Hobro.  
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Vårbyg  

Bladplet, af nettypen kraftige angreb, især nogle sorter havde meget bladplet alle steder, frøbåren fra New 
Zealand? Vores MS-bladplet (Chapeau) havde også meget bladplet 15-66% Mest i Brønderslev og Tølløse. 

Bygrust pæne angreb mange steder, udviklede sig sidst i sæsonen. Bedste bedømmelse i Bramstrup, 
Koldkærgård, Karise og Sejet. Bedømmelsen var oftest på gule blade, og gik på tætheden af pustlerne. 

Meldug kun meget lave angreb i målesorten Pallas, samt i sorten CB 19-4003, NOS 113.160-13, Nord 
19/2338 og Focus. Resten er MLO meldug resistente. Mest meldug set sent på Sejet. 

Ramularia, ikke særlig meget, bedste bedømmelse i Foulum, Koldkærgård og Tølløse. Vårbyggen visnede 
for hurtigt ned, da det var tid til en bedømmelse af ramularia. 

Skoldplet så vi pæne angreb Hobro, Holstebro og Gørding. 

Septoria i vårbyg, set en lille smule 1-3 % i Nr. Åby, ikke bedømt. Troede først at det var bladplet af 
plettypen, men fik det analyseret af Ghita, som sagde det var septoria. 

Lejesæd: én øko-sort lå ned de fleste steder, Halfdan. 

 

Havre.  

Meldug forbavsende lidt i år, kun lidt i Sejet  

Kronrust så vi ikke i år. 

Havre bladplet så vi lidt mere af i år, mange steder. 

Havreplet bakteriose så vi ikke i år. 

 

Vårhvede  

Gulrust, mindre angreb flere steder, Holeby og Bramstrup.   

I Trappe (MS-gulrust) ses mest med lyse nekroser, og få sporer.  

Meldug mange steder men kun i MS-meldug, AC-Vista. 

Brunrust Ikke set 

Septoria lidt, mest set i Dyngby.  

DTR ikke set. 

Bygfluer, set flere steder i betydelige mængder i Flakkebjerg, Askov, Dyngby og Nr. Åby.  
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Generelt:  

Vejret. De fleste steder blev sået sidste uge i september. Vinteren var forholdsvis mild, men med lidt frost 
og lidt sne og blæst. Oktober og november var milde til lune, kun lidt nedbør. December kølig og blæsende. 
Januar kølige med noget nattefrost og lidt sne. Februar og marts med mange frostnætter, men ikke så lave 
temperaturer. Vårsæden blev sået i begyndelsen af april.  I maj havde vi rekord meget nedbør og køligt. Juni 
var meget tør og solrig. Juli varm og tør. 

Mange sygdomme at bedømme i år, men en varm og tør juni satte det hele lidt i stå, det galt især Septoria i 
vinterhveden. Vinterbyg havde meget tidligt skoldplet og visnede ned i juni. Vårbyggen led under tørken i 
juni nogle steder, og flere steder visnede den ned uden tydelige symptomer på sygdomme (Jyndevad, 
Flakkebjerg). Andre steder kunne vårbyggen bedømmes til midt i juli, Brønderslev. 

Udvintring. Tydelig udvintring nogle steder, på grund af især mange frostnætter og meget lidt sne, I 
Dyngby var der meget udvintring i vinterbyggen, på en vandlidende mark.  Prestige (vårbyg sået ved 
vinterbyggen) udvintrede helt på 6 steder, mest i Jylland. I vinterhveden var der få sorter, der fik lyse gule 
blade i foråret, men de kom sig senere. Lidt udvintring i andre sorter, især i det nordlige Jylland. Gawain, (en 
ikke så vinterfast vinterhvede) udvintrede ikke nogen steder. 

Vinterhvede NOS 514258.01 blev meget gul i foråret          Udvintring af Prestige vårbyg i vinterbyg 

 men udvintrede ikke.                      MS-meldug – Celtic - Prestige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsøg der ikke blev bedømt 

Aakirkeby blev slet ikke bedømt i år. Corona restriktioner gjorde det besværligt at komme til Bornholm. 

Vintersæd: Brønderslev stod tyndt og lå meget langt mod nord. 30 km nord for Hjørring.  

Vinterhvede: Dyngby hveden var blandet med spildkorn fra sidste års vårhvede forsøg med forskellige 
sorter. 

Vårbyg: Jyndevad, N-mangel på grund af meget nedbør i maj og dermed udvaskning af N. Den var lysegrøn 
og visnede tidligt, havde ingen sygdomme. I Hobro var der store tørre pletter med misvækst i forsøget. I 
Askov, Abildgård, Flakkebjerg Gørløse og Nr. Åby var der for lidt sygdom at bedømme.   
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Bedømmelse på stederne 2021 
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.22.9.20. Stod godt. Lille såfejl i hveden. 

Lidt udvintring i hveden. 
Vinterbyg sået d.22.9.20 stod godt. Meget lidt udvintring, kun Prestige 0% planter tilbage.  

 Vårsæden sået d.5.4.21 stod fint, lidt lav. 
 Kun ubehandlet parceller. Seks gulrust reference sorter med lidt gulrust, de stod meget tæt.  
 
 Bedømt d. 23.4. - 10.6. – 1.7.   
 Vinterhvede 2 Septoria og ingen meldug, meget lidt gulrust.  
 Vinterbyg  1 Skoldplet, ingen rust, Visnede tidligt, 1.7. helt gul.  
 Rug 1 Skoldplet og tidligt meget lejesæd som rejste sig igen. Svært at bedømme. 
 Triticale 2 Meget meldug, lidt gulrust og septoria. 

Vårbyg 0 lidt skoldplet og bladplet. 3 grønne blade 1.7. 
 Havre 0 ingen meldug. 
 Vårhvede  1 ingen gulrust og meldug kun i AC-Vista. 
  
 
Askov Vinterhvede, rug og triticale sået d.23.9.20. Længder målt i alt. 

Vinterbyg var sået d.14.9.20. i ledrækkefølge og ikke i tilfældig parcelfordeling. 
Prestige 0 % planter tilbage.  

 Vårsæden sået d. 3.4.21. 
  
 Bedømt d. 10.6. - 29.6. - 14.7.   
 Vinterhvede 2 Septoria, og kun lidt gulrust i MS sorter, lidt meldug. 
 Vinterbyg  1 Skoldplet ingen rust, 
 Rug 1 Skoldplet. 
 Triticale 3 Meget meldug, septoria.  

Vårbyg 1 Skoldplet, ramularia, meget lidt rust.  
 Havre 1 havrebladplet, ingen meldug 
 Vårhvede  1 meget lidt gulrust, kun meldug i AC-Vista. Bygfluer ca. 50% angrebet. 
  
 

Bramstrup Vintersæd sået d. 23.9.20. Stod OK, men såfejl i en række. 3 hveder og 1 vinterbyg 
manglede. Lå på det sandede Bramstrup, bag godset og grusgraven. 
Prestige 100 % planter tilbage.  

 Vårsæden sået 14.4.21. Stod pænt, lårhøjt. 
  
 Bedømt d. 8.6. – 2.7. - 7.7. – 17.7. 
 
 Vinterhvede 1 Septoria, lidt gulrust og meldug. Fodsyge, lyse aks og visne spidser. Tørt. 
 Vinterbyg  1 Skoldplet, meldug. Nedknækning af aks. 
 Rug 0 Meget lidt skoldplet. 
 Triticale 1 Meldug og lidt gulrust. 

Vårbyg 1 Bygrust, lidt bladplet og meget lidt skoldplet. Tørt 
 Havre 1 Bladplet, stod godt. 
 Vårhvede  1 Kun meldug i AC-Vista og 0,1 gulrust i MS-sorterne.  
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Brønderslev Vintersæden sået d. 24.9.20.Lå nord for Hjørring. Vintersæden stod tynd, lidt udvintring 
bedømt af LandboNord. Ikke bedømt sygdomme. 
Prestige ingen planter tilbage.  

 Vårsæden sået d. 7.4.21. Stod godt. Målt længder. 
  
 Bedømt d. 15.7.21. 
  

Vinterhvede 0 
 Vinterbyg  0  
 Rug 0  
 Triticale 0 

Vårbyg 1 Ramularia, bladplet, bygrust, skoldplet. 
 Havre 1 Bladplet og lidt meldug. 
 Vårhvede  1 Lidt meldug og gulrust i MS-sorterne. 
  
 

Dyngby Vinterhvede, triticale og rug sået d.21.9.20. Meget iblandet spildkorn af vårhvede fra 2019. 
Vinterbyg sået d.? 
Prestige 1 % planter tilbage.  

 Vårsæden sået 2.4.21. Stod godt, mavehøjt. Kun ubehandlet. 
  
 Bedømt d.24.4. – 16.6. – 7.7. - 16.7. 
 Vinterhvede 1 plantebestand forår. Kunne ikke bedømme gulrust pga. spildkorn (vårhvede).  

Vinterbyg  1 udvintring på grund af vand, og ukrudtsmiddel? Foto af alle sorter. 
Meget meldug, lidt skoldplet og bygrust. 

 Rug 1 skoldplet, lidt brunrust og meget lejesæd. 
 Triticale 2 meldug og gulrust. 

Vårbyg 1 bygrust, ramularia, skoldplet og bladplet. 
 Havre 1 bladplet ingen meldug.  
 Vårhvede  1 Kraftigt angreb af bygfluer. Septoria, gulrust, meldug. 
  
   Tydelig forskel i udvintring i Vinterbyg Dyngby.  
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Flakkebjerg Vintersæden sået d.29.9.20. Længder målt. Modning. Triticalen var sået i ledrækkefølge. 
Prestige 95% planter tilbage.  

 Vårsæden sået d. ? Længder målt. Modning. 
  
 Bedømt d. 26.4. -14.6. – 5.7. -  4.8. 
  

Vinterhvede 2 Septoria og meget lidt gulrust. 
 Vinterbyg  2 Skoldplet og bygrust. 
 Rug 0 Usædvanlig meget meldrøjer i klippet spor, mellem rug parcellerne. 
 Triticale 2 Meldug og septoria, lidt brunrust. 

Vårbyg 0 Tørt, visnede tidligt, for lidt sygdom. 
 Havre 1 Lidt bladplet. 
 Vårhvede  1 Stærkt angreb af bygfluer. Tørt, ingen sygdom at se. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Skoldpletter i vinterbyg 
 
 
Foulum Vintersæd sået d.24.9.20. Stod godt. Ingen udvintring. Længder målt i alle arter. 

Prestige 0 % planter tilbage.  
 Vårsæden sået 7.4.21. Stod godt. Længder målt. 
  
 Bedømt d. 11.6. – 1.7. - 15.7. 
  

Vinterhvede 2 Septoria, lidt meldug og gulrust. 
 Vinterbyg  1 Skoldplet, lidt meldug, lidt nedknæk i aks. 
 Rug 2 Skoldplet, lidt lejesæd i enden af forsøget. Lidt meldrøjer. 
 Triticale 2 Meget meldug, lidt gulrust kun i MS-gulrust. 

Vårbyg 1 Ramularia, bladplet, bygrust og lidt skoldplet. 
 Havre 1 bladplet og lidt meldug. 
 Vårhvede  1 gulrust kun i Trappe. Meldug kun i AC-Vista. Ingen Bygfluer. 
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Gørding Vintersæden sået d.30.9.20 
Prestige 5% planter tilbage.  

 Vårsæden sået d.19.4.21. 
  
 Bedømt d. 22.4. – 9.6. – 29.6.  
  

Vinterhvede 1 Septoria, lidt meldug og gulrust 
 Vinterbyg  1 Skoldplet og lidt meldug. 
 Rug 2 Skoldplet 
 Triticale 2 Meldug og Septoria, ingen gulrust. 

Vårbyg 1 Kun skoldplet, bedømt tidligt.  
 Havre 0 ingenting 
 Vårhvede  1 Spor af gulrust, lidt meldug i AC-Vista. 
  
 
Gørløse Vintersæd sået d.23.9.20. Overvintring bedømt, men var ujævnt i marken, bonitet af 

sandpletter. 
Prestige 0 planter tilbage.  

 Vårsæden sået 7.4.21 
  
 Bedømt d. 7.4. – 1.5. – 7.6. - 24.6.  
   
 Vinterhvede 1 Meldug, lidt Septoria. Udvintring i pletter. Stod dårligt i pletter pga. tørke i juni.  
 Vinterbyg  1 Skoldplet og meldug. Nedknækning af aks d. 24.6. 
 Rug 2 Skoldplet, lidt meldug. 
 Triticale 2 Meldug, lidt septoria, ingen gulrust. 

Vårbyg 0 meget lidt sygdom. 
 Havre 0  
 Vårhvede  0 
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Hobro Vintersæd sået d.29.9.20. Fik meget svinegylle. 
Prestige helt død. 0% planter tilbage.  

 Vårsæden sået d. 8.4.21. 
  
 Bedømt d. 23.4. - 17.6. - 2.7. - 16.7 
 
 Vinterhvede 0 kun lidt sygdom, stod dårligt i store pletter, pga. div fodsyge.  
 Vinterbyg  1 Skoldplet og meldug. Nedknækning af strå og aks. 
 Rug 2 Skoldplet. Meget meldrøjer men mest i en klippet sti. 
 Triticale 2 Meldug og lidt gulrust i MS-gulrust, Gringo. 

Vårbyg 0 Lidt sygdom, ikke bedømt på grund af store tørre, visne pletter. 
 Havre 0 stod godt, ingen meldug kun lidt bladplet. 
 Vårhvede  1 Lidt gulrust, meldug kun i AC-Vista. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holeby Vintersæd sået d. 24.9.20  
Prestige 95% planter tilbage.  

 Vårsæden sået d. 3.4.21 
  
 Bedømt d.3.6. - 23.6. – 8.7. 
   
 Vinterhvede 2 Septoria, meldug, gulrust, og en del brunrust. Lidt lejesæd. 
 Vinterbyg  2 Skoldplet, meget meldug og lidt rust, ramularia.  
 Rug 2 Skoldplet, lidt meldug, Lejesæd. 
 Triticale 2 Meget meldug, septoria.  

Vårbyg 1 Bygrust, bladplet, lidt skoldplet. Meldug i 5 sorter. 
 Havre 0 Sprøjtet med flyvehavre middel.  
 Vårhvede  0 stod godt, lidt bygfluer ingen gulrust, men kloroser. 
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Holstebro Vintersæd sået d.28.9.20  

Prestige 10 % planter tilbage, de planter der stod i læ af Celtic.  
 Vårsæden sået 23.3.21. 
  
 Bedømt d. 10.6. - 30.6. 
 
 Vinterhvede 1 Septoria, meldug og lidt gulrust. 
 Vinterbyg  2 Meget skoldplet, bygrust og lidt meldug og ramularia. 
 Rug 2 Skoldplet. 
 Triticale 2 meget meldug, lidt Septoria og meget lidt gulrust. 

Vårbyg 1 Fin Skoldplet og lidt bladplet. 
 Havre 0 Ingen meldug. 
 Vårhvede  1 Kun meldug i AC-Vista, ingen gulrust.  
  
 
Jyndevad Vinterhvede og triticale sået d. 24.9.20. Mange gule blade i bunden i april. 

Vinterbyg og rug sået d. 24.9.20. i en anden mark. 
Prestige 80% planter tilbage.  

 Vårsæden sået meget tidligt d. 8.3.21. N udvasket i løbet af foråret pga. meget nedbør. 
  
 Bedømt d. 22.4. – 9.6. - 28.6.  
  
 Vinterhvede 1 Meldug, men mindre end der plejer at være, Septoria, DTR og lidt gulrust. 
 Vinterbyg  1 Skoldplet, ramularia, meldug og bygrust. 
 Rug 0 Lidt skoldplet. 
 Triticale 2 Meldug, Septoria, lidt brunrust, ingen gulrust. 

Vårbyg 0 Var meget lysegrøn i juni, ingen sygdomme. N udvasket i maj, nedbør på ??  
 Havre 0 Lysegrøn, ingen meldug. 
 Vårhvede  0 Lysegrøn, ingen gulrust.  
  
 Gule blade i bunden af hveden 24.4.21 
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Karise Vintersæd sået d. 24.9.20. Den yderste såtragt stoppet. Står godt men lav, stråforkortet? 
Prestige 90% planter tilbage.  

 Vårsæden sået d. 16.4.21. Stod godt, men lidt lav. 
 
 Bedømt d. 4.6. – 22.6. – 10.7. 
  
 Vinterhvede 2 Septoria, gulrust (Ambition), Brunrust og lidt meldug. 
 Vinterbyg  2 Ramularia, bygrust, skoldplet og lidt meldug. 
 Rug 2 Skoldplet, lidt brunrust og meget lejesæd. 
 Triticale 3 Meldug, gulrust, brunrust. 

Vårbyg 1 Bygrust, bladplet, ramularia og lidt skoldplet. 
 Havre 0 Stod godt, brysthøj, ingen meldug. 
 Vårhvede  1 Lidt gulrust, Septoria, meldug kun i AC-Vista. Mange bygfluer 100% angreb. 
 
  
 
Koldkærgård Vintersæd sået d.? Stod godt, høj. Ingen udvintring. Meldrøjer i rugen. Lå ved Hadsten 

Prestige 60% planter tilbage.  
 Vårsæden sået d.? Stod OK, lidt lav,  
 
 Bedømt d.23.4. – 16.6. – 2.7. – 16.7. 
  
 Vinterhvede 2 Septoria, meget gulrust (Sheriff og Substance) og meldug. 
 Vinterbyg  2 Bygrust, Skoldplet og lidt meldug. 
 Rug 1 Skoldplet, honningdug kunne lugtes. 
 Triticale 2 Meldug, ingen gulrust. 

Vårbyg 1 Ramularia, bygrust, bladplet og lidt skoldplet. Længder målt. 
 Havre 0 Ingen meldug. 
 Vårhvede  1 Septoria, lidt gulrust. Lidt bygfluer. 
  
 
 
Sejet Vinterhvede sået d. 21.9.20. Lidt lejesæd. 

Vinterbyg sået d.16.9.20. Rug og triticale sået d. 17.9.20. 
Prestige 15% planter tilbage, en række i læ af Celtic. 

 Vårsæden sået d. 6.4.21. Stod pænt.  
  
 Bedømt d. 24.4. – 15.6. – 6.7. – 17.7. 
 
 Vinterhvede 2 Septoria, gulrust og lidt meldug og brunrust. 
 Vinterbyg  1 Skoldplet, Ramularia, lidt meldug og bygrust. 
             Brune nekroser på bladene d. 24.4.21  
 Rug 1 Lejesæd den tidlige type med genrejsning. 
 Triticale 2 Tidligt gulrust, senere meget meldug. 

Vårbyg 1 Bygrust, skoldplet, bladplet og meldug i 4 sorter 
 Havre 1 Lidt meldug. 
 Vårhvede  1 Gulrust som nekroser, septoria og lidt meldug.  
  En del bygfluer og kornbladbiller. 
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Tystofte Vintersæden sået d.29.9.20. Stod godt, ingen udvintring. YRW sorter. Længder målt. 
Prestige 70% planter tilbage.  

 Vårsæden sået d.25.3.21. Stod lidt tyndt, dårlig fremspiring, såbed. Længder målt.  
 
 Bedømt d. 26.4. – 1.6. - 18.6. - 21.6. -  5.7. - 13.7.- 20.7. 
 
 Vinterhvede 2 Septoria, lidt brunrust og forbavsende lidt gulrust og meldug. 
 Vinterbyg  1 Skoldplet, bygrust, ramularia, lidt meldug. 
 Rug 2 Skoldplet, lejesæd sen type. 
 Triticale 2 Meldug og lidt gulrust. 

Vårbyg 1 Bygrust, skoldplet og bladplet. 
 Havre 1 Bladplet. 
 Vårhvede  1 Meldug i AC-Vista, ingen gulrust. Røde striber på bladene. Ingen bygfluer. 
 
  
 
Tølløse Vinterhvede og triticale sået d.23.9.20. Stod meget godt og fugtigt. Grøn længe. 
 Vinterbyg og rug ikke sået, ifølge aftale med værten. 
 Vårsæden sået d. 7.4.21. Stod pænt. 
  
 Bedømt d. 7.4. – 7.6. – 24.6. 12.7. 
 
 Vinterhvede 3 Septoria, meldug, gulrust (Ambition 5%, Substance 90%) og lidt brunrust.  
 Triticale 2 Meldug, gulrust, septoria. Lidt lejesæd. 

Vårbyg 1 Ramularia, bygrust, bladplet og lidt skoldplet og meldug. 
 Havre 0 ingen meldug. Lidt lav. 
 Vårhvede  1 Septoria, lidt gulrust og meldug. Mange bygfluer, 80% agrebne strå. 
  
 
 
 
Nr. Åby Vintersæden sået d.23.9.20. Stod pænt. 

Prestige 60% planter tilbage.  
 Vårsæden sået d. 4.4.21. Stod tørt, lidt sygdom, visnede tidligt. 
 
 Bedømt d. 8.6. – 28.6. - 6.7. – 17.7. 
 
 Vinterhvede 1 Septoria, gulrust (Ambition 66%) og lidt meldug. 
 Vinterbyg  2 Skoldplet, meldug og bygrust (sort rust på gule blade) 
 Rug 1 Skoldplet, lejesæd, den tidlige type med genrejsning. 
 Triticale 2 Meldug, septoria og lidt gulrust. Lejesæd. 

Vårbyg 0 Bygrust men ikke bedømt, for lidt og for vissent. 
 Havre 1 Mange bladpletter, ingen meldug. Halshøjt 
 Vårhvede  1 Lidt gulrust nekroser, meldug. Tørt og vissent.  

Mange bygfluer 70%. Prøvet at bedømme forskellen på sorternes 
 modtagelighed. Det så ud til at KW 363-3-18 var mindst modtagelig. 
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Aakirkeby Vinterhvede, rug og triticale sået d. 25.9.20. 
Vinterbyg sået d.18.9.20 
Prestige 30% planter tilbage.  

 Vårsæden sået d.13.4.21. 
  
 Ingen bedømmelse i år. Corona restriktioner gjorde det besværligt at komme til Bornholm. 
 Udvintring bedømt af Landboforeningen. 
 
 Vinterhvede Ingen udvintring 
 Vinterbyg  Ingen udvintring  
 Rug Ingen udvintring  
 Triticale Ingen udvintring 

Vårbyg  
 Havre   
 Vårhvede   
 
 
 
 
  
  
Gulrust i målesorterne Substance og Anja, ubehandlet og behandlet. Koldkærgård d.2.7.21. 

 


