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Dyrkning af hybridrug –
Hvordan undgår vi  meldrøjer?



Hvorfor hybridrug – hvad er fordelene
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 Potentielt højt kerne udbytte, men også biomasse udbytte

 Stærk stress og tørke tolerance – eksceptionel god rod udvikling

 Stabil ydevne over år og region

 Eksceptionel god vinterfasthed

 Forholdsvis bredt etableringsvindue i efteråret

 Rigtig god agronomi

 Stråstiv

 Meget lav sygdoms modtagelighed – meldug, skoldplet og rust

 God konkurrence overfor ukrudt (alelophati)

 Tidlig modning og høst

 Alt i alt en bæredygtig afgrøde som sætter et lavt klimaaftryk (laveste CO2 emision af alle 
afgrøder)



Rug produktion og forbrug - Verden
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Rug produktion og forbrug – DE, DK og ES
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Hybrid – hvorfor kan der være problemer med meldrøjer? 
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CMS-P +
[rfp RFP] = 

pollen shedding

(A x B)-CMS      R-SYN(C,D)

Hybrid

Dominant restorer
[RFP] = pollen

shedding

CMS-P +
no restorer genes [rfp] = no

pollen shedding

17/07/2019

 Pålidelig sterilitet i
female komponent
for at sikre sand 
hybrid

 Introgression af
POLLENPLUS

restorer gen i
restoren

 Høj hybriditet og 
mindsket mulighed
for meldrøjer KWS 
rug hybrider



Illustration af PollenPlus systemet.
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Pollen Plus effect
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PollenPlus hybrid kaster pollen 

03/03/2023KWS PPT-Master8

Største del af bestøvningen sker oftes i løbet af 1 dag. 



PollenPlus® hybrids – 100% hybrid technology
Without need of mixed pollator in hybrid

2020

PollenPlus® - Best against ergots

• Documented effect at Aarhus University
• Documented by practical farming data 

Number of ergots Number of ergots

2021



Korrekt dyrkning sikre potentiale – mindsker også meldrøjer
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 Vigtigste er etablering

 Såbedstilberedning

 Sådybde

 Udsædsmængde

 Gødskning

 Planteværn

 Høst 



Etablering – korrekt sådybde er vigtigt. 
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Direkte såning eller jordbearbejdning 
forud – begge metoder fungere fint. 

VIGTIGT er at der ikke er nogen 
pakning af jorden og at den ikke er 
vandlidende. 

Betydning af sådybden i hybridrug, gns. af 9 landsforsøg i 2013-
2014 (150 pl. pr.m2) 

Sådybde
Kerneudbytte, 

hkg pr. ha
Difference, 
hkg pr. ha

2 cm 93,7 -

4 cm 91,4 -2,3

6 cm 89,9 -3,8



Rodudvikling og buskning

KWS LOCHOW POLSKA03.03.2023

Hurtig udvikling af sekundære rødder samt god buskning i efteråret  er vigtigt



Perfekt etablering – ens plante afstand
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- Giver mulighed for god buskning

- Mindre konkurrence imellem 
planter

- Holder vækstpunkt nede inden 
vinter – bedre overvintring

- Bedre robuste planter med 
kraftige stængler – ingen lejesæd

- Mange aksbærende dannet i 
efteråret. 

- Ensartet modning 



Korrekt udsædsmængde
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Etabler brede kørespor – 90% af meldrøjer kommer fra kørespor
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Der kan køres på afgrøden 
indtil GS 32 – derefter kun i 
kørespor.
Lav brede kørespor



Gødskning - timing
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95% af N optages meget 
tidlig forår. Ingen øget 
udbytte ved flere 
tildelinger. 

Sengødskning 
- øger ikke målbart 

protein  indhold
- Kan risikre udvikling af 

grønskud (øger risiko 
for meldrøjer). 



April Maj

EC  29                                               30                      31                  32              37        39 49   51

Marts

60% N/ha
rest PK

25 kg Sulphur
40% N/ha 

Gødningsstrategi

EFTERÅR
50-100% af PK (total behov 20/50) 

20 - 30 N/ha sen såning

Total N tildelling = udbytte forventning i Hkg/ha x 2 – N-min

Gylle kan anvendes indtil
ST 32
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Ukrudtsbekæmpelse

Skal hvis muligt foretages i efteråret
• Rug er mest tolerant overfor alle midler i efteråret
• Græsukrudt skal bekæmpes i efteråret for bedste effekt

Ved forårsbehandling
• Bekæmp så tidligt som muligt
• Aldrig anvendelse af phenoxysyre produkter (hormon 

midler som eks. 2.4D, MCPA)
 Kan medfører deforme aks og øger risiko for 

meldrøjer



Hvad betyder svampeangreb på rug?
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April

Strategi – svampebekæmpelse (væksregulering)

Brunrust
Forebyggende

(vækstregulering)

Meldug/skoldplet
(Vækstregulering) Brunrust

Ingen 
behandling 

under 
blomstring

Maj Juni



Forsøgsresultater 2022 – N, Fin, SE. 
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Høst – tjek for meldrøjer og planlæg høsten.  
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Tjek for meldrøjer inden høst
- forager, kørespor, forager 
og evt. skøre noget fra.

Høst ikke for tidligt!! – Meldrøjer falder ofte af!
Man skal ikke være bange for faldtal i KWS hybrider



Mange muligheder for anvendelse af hybridrug.

 Foder 

 Kvæg

 Grise

 Hobby dyr

 Fjerkræ

 Afgræsning/helsæd

 Konsum

 Brød

 Rug gryn

 Rug grød

 Chips

 pasta

 Distillering

 Malt
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