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LG GLOBETROTTER - TO-RADET VINTERBYG MED TOP-UDBYTTE

• Stort stabilt udbytte
• Meget lavt merudbytte for svampebekæmpelse
• Lav modtagelighed for bygrust
• Lav modtagelighed for skoldplet
• God kernekvalitet
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Landsforsøgene FHT,
udbytte

Udbytte,
hkg pr. ha

Merudb. for 
svampebek.,

hkg pr. ha
Protein, 

pct. 
Rumvægt
kg pr. hl

Observtionsparceller
Strå,
cmSygdomsdækning, pct

meldug bygrust skoldplet

Gennemsnit 104 87,5 5,5 11,3 68,5 2,8 2,1 2,9 84

2021 102 92,9 7,9 10,6 71,5 3,3 0,34 2,2 96

2020 103 94,9 1,7 10,9 69,7 6 2,8 4,7 84

2019 100 91,1 10,4 11,7 68,2 1,2 2,8 0,6 94

2018 108 76,6 4,3 11,1 67,7 1,6 0,7 3,3 75

LG GLOBETROTTER er en ny højtydende 2-radet vinterbyg, der er kende-
tegnet ved en god kernekvalitet og en god sygdomsresistens.

Sorten har deltaget i landsforsøgene i fire år, og har opnået det største 
udbytte blandt de 2-radede vinterbygsorter over perioden. I tørkeåret 
2018 og i 2020 var LG GLOBETROTTER den to-radede sort med det største 
udbytte og i 2021 var den nr. 2. Sortens høje rumvægt er med til at sikre 
udbytte og foderkvalitet. Strået er middellangt med middel strå-styrke.

Den gode kernekvalitet gør LG GLOBETROTTER velegnet både til opfodring 
på bedriften og til videre salg.

LG GLOBETROTTER har en komplet sygdomsresistens med lav mod-
tagelighed for bygrust og skoldplet. Modtageligheden for meldug ramular-
ia er middel.

Resultatet af den gode sygdomsresistens er et lavt behov for svampe-
bekæmpelse. LG GLOBETROTTER har det næst-laveste merudbytte for 
svampebekæmpelse, af de sorter der er afprøvet i landsforsøgene i årerne 
2018 – 2021, i gennemsnit 6,1 hkg pr. ha.

Breeding your profit

Gode grunde til at vælge lg globetrotter:
√ stort stabilt udbytte √ god kernekvalitet 
√ lav modtagelighed for bygrust og skoldplet
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