
Se også vor hjemmeside: www.sallinggrovvarer.dk 

Vintersæd:  

 

Selvom tiden til høst endnu synes lang er det tiden at forberede høståret 2023. 
 
Salling Grovvarer har til efteråret 2022 et bredt udvalg af højtydende og sunde såsæds-
sorter indkøbt gennem Nordic Seed. 
 
Hvede: 
Pondus – meget højtydende sort (på Abildgård 2021 højeste udbytte af alle sorter.) højt 
protein indhold            bredt såvindue, meget vinterfast, meget lav modtagelighed mod 
sygdomme. Egner sig også til tidlig såning. Kan også leveres som latitudebejdset. 
Sortsblanding: (Pondus – informer – RGT Saki) højtydende sorter. Højt protein, meget lav 
modtagelighed mod sygdomme, bredt såvindue. 
Desuden har Salling Grovvarer følgende sorter som enkeltsorter. 
Informer – RGT Saki – Chevignon. 
 
Vinterbyg 
Bordeaux 2r, højt udbytte, dyrkningsegnet på alle jordtyper, middel stråstyrke, højt pro-
teinindhold, høj hektolitervægt, god vinterfasthed. 
LG GLOBETROTTER er en ny højtydende 2-radet vinterbyg, der er kendetegnet ved en 
god kernekvalitet og en god sygdomsresistens. 
Sorten har deltaget i landsforsøgende i tre år, og har opnået det største udbytte blandt 
de 2-radede sorter. 
Hybrid: Sy Galileoo,  
 
Rug 
Kws Berado, højtydende hybrid, lav modtagelighed for meldrøjer, god stråstyrke, meget 
lav modtagelighed for brunrust. 
Kws Rotor:  ny og meget højtydende hybrid, Lav modtagelighed for meldrøjer. 
 
Raps 
LG Auckland: (søstersort til LG Aviron) LG Artemis, DK Expansion. PT 302. 
Er der ønsker udover vort sortiment, så hjælper vi gerne med at finde alternativer. 
Det fremgår af vores folder, hvordan de enkelte sorter har klaret sig. Du kan hente en 
folder i din afdeling, ellers kan vi ved forespørgsel sende den på mail. 
Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere omkring vores sorter. 

Gødning: 
 
Vi har nu forskellige gødningstyper til salg i 
begrænsede mængder. Det drejer sig om 
flg.: 
NS 27-4, Kalkamon (N27 mg), NPK 21-3-10. 
Vi er klar ved telefonerne med de helt rig-
tige priser. 

Er din virsomhed MAB registreret?  

Det er nødvendigt for at du lovligt 
kan købe planteværnsmidler. Hvis du 
har brug for hjælp, står Ina naturlig-
vis klar til at hjælpe dig. 

http://www.sallinggrovvarer.dk


Fredag d. 10. juni 2022 kl. 10.00 vil Salling Grovvarer vise sortsforsøg på  

Abildgård, Nordic Seed 

Fur Landevej 62, 7800 Skive 

Vi starter med et rundstykke, hvorefter Jacob Hansen, Nordic Seed vil fremvise de 
forskellige sortsforsøg. Vi slutter af med en sandwich og øl/vand. 

Tilmelding nødvendig senest onsdag d. 8. juni 2022 

Torsdag d. 16. juni 2022 kl. 18.30 vil Salling Grovvarer i samarbejde med Fjordland 
være vært ved sortsfremvisning på  

Frydsbrønd v/ Thyge Møller 

Nykøbing Mors 

Vi slutter som sædvanlig aftenen af med Landbo Ungdoms gode grill pølser. 

Tirsdag d. 21. juni 2022 kl. 9.30  -  13.00 er der Åbent Hus hos 

Nordic Seed i Dyngby 

Grindsnabevej 25, 8300 Odder 

Kl. 9.30  -  10.00  Velkomst, kaffe og rundstykker 

Kl. 10.00  -  12.00 Rundvisning i forsøgs– og demomarken. Fokus på sorter, ny  
     forædling, biostimulanter, nye afgrøder til mad– og markpla 
     nen og sædskiftets store betydning i fremtiden. 

Kl. 12.00  -  13.00 Forplejning, udstillinger og fælles afrunding. Efterfølgende  
     mulighed for at besigtige ubehandlede observationsparceller i 
     alle sorter. 

Salling Grovvarer vil være på stedet. 


