Flair - nyhed
Vårbyg

Flair - ny standard for foderbyg
Succes med
Fakta:
• Topudbytte i samtlige forsøg

vårbygsorten
Flair

• Stærke resistensegenskaber
• Laveste merudbytte for svampebekæmpelse
• Mlo-meldugresistens
• Nematoderesistent
• Gode aks- og stråegenskaber
Flair er vårbyggens helt store nyhed til 2017. Flair
har markeret sig særdeles flot i samtlige forsøg, d.v.s i

Johnny Jensen dyrkede for første gang i 2016 vårbygsorten

koventionelle Landsforsøg, supplerende Landsforsøg

Flair fra Sejet Planteforædling og DLG. Erfaringer fra det

samt i den økologiske afprøvning. Flair har en bred og

første år med vårbygsorten viser god sundhed og bred sygdomsresistens i et svært høstår.

god sygdomsresistenspakke herunder mlo-

Johnny Jensen driver i alt 500 hektar på Burgaard ved Vemb,

meldugresistens og nematoderesistens. Det høje

hvor 122 hektar i 2016 var den nye vårbygsort Flair, der blev

resistensniveau i Flair afspejles i det meget lave

dyrket til fremavl. Og erfaringerne med den nye vårbygsort er

merudbytte, der har været ved at foretage svampe-

positive, trods et år, hvor vejret ikke gav de bedste betingelser.

bekæmpelse i Flair. Som gennemsnit af to års forsøg

”Det er uden tvivl en god og sund vårbygsort. Vores erfar-

med svampebekæmpelse i Landsforsøgene har Flair

inger viser, at Flair har en stærk sygdomsresistens, og derfor
sparede vi en sprøjtning i forhold til normalen. Det har været

således kun givet 3,4 hkg/ha, hvilket er det laveste af

en nem sort at dyrke, og vi har opnået nogle gode sunde kerner

alle markedsførte vårbygsorter.

Forholdstal for udbytte

Flair

i et ellers vanskeligt år,” fortæller Johnny Jensen.
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Udbytte over gennemsnit

Flair

Flair
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Efter flere år med rekordudbytter var høsten 2016 generelt
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skuffende for landmænd i hele landet. Sådan var det også på

Evergreen

Burgaard, hvor Flair dog var med til at trække vårbyggens
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Evergreen

gennemsnit op. Johnny Jensen siger:

Evergreen
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”Sortens gode stråegenskaber var samtidig med til at gøre
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høsten relativt nem. Vi stråforkortede meget lidt og til trods
for meget regn, oplevede vi ingen lejesæd eller stråned-

Konventionelle fsg. ‘15 & ‘16 Økologiske fsg. ‘15 & ´16 Suppl. fsg 2016

knækning.”
Forventer at gentage successen
”Samlet set er jeg meget interesseret i at dyrke Flair igen i
2017 på grund af den nemme dyrkning og de sunde kerner,”

Flair - Landsforsøgene
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Flair
102 103 (109)
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Lejesæd
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56

2,0

Nematoder

2016

0

13

4,0

0,1
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