
Når der skal dyrkes maltbyg, er afsæt-
ningen alfa og omega. KWS har nu to 
gode bud på sorter af maltbyg i marke-
det. Begge med gode muligheder for 
afsætning: 
1. Den kendte maltbygsort KWS Irina, 

der er bredt accepteret blandt maltere 
og bryggere med fuld sikkerhed for 
afsætning.

2. Den nye maltbygsort KWS Fantex, 
der byder ind med et højt udbyttepo-
tentiale og meget lovende muligheder 
for afsætning.

Det sikre valg - KWS IRINA
KWS Irina er markedets mest afsæt-
ningssikre maltbygsort og er fuldt aner-
kendt af både danske og internationale 
bryggere samt maltere. Sorten er blandt 
andet kendetegnet ved en stor fleksibi-
litet i forhold til maltningen, der sikrer 
anvendelsen i de fleste typer øl.
Også agronomien er i top med en 
velafbalanceret resistensprofil med mel-
dugresistens (Mlo) og lav modtagelig-
hed over for bygbladplet samt dobbelt 
nematode-resistens. KWS Irina er kort-
strået og med stor stråstyrke. Sorten er i 
særklasse blandt de markedsførte sorter, 
når det kommer til at undgå nedknæk-
ning af både aks og strå - se figur 1.
KWS Irina er en buskningsstærk sort, 
og udsædsmængden bør tilpasses der-
efter. Et af dens kendetegn er de lange, 
brede blade. De har en lys bladfarve 
tidligt i vækstsæsonen.

Sorten på vej – KWS FANTEX
KWS Fantex er en ny maltbygsort med 
særdeles gode kvalitetsegenskaber samt 
en god sortering. 
Den har KWS Irina som krydsningsfor-
ælder og har derfra også de overbevi-
sende stråegenskaber med sig.
Den ventes optaget på listen over 
anerkendte sorter i det danske maltbyg-
program ”Danish Preferred” i starten 
af 2019, ligesom den ventes at blive 
anerkendt i det franske CBMO system 
som foretrukken sort. 
KWS Fantex bliver allerede i 2019 
næststørste sort i opformering i Frank-

rig. Det lover godt for afsætningen 
herhjemme også, da de franske mal-
tere også køber byg til malterier i bl.a. 
Nordtyskland, fra især Skandinavien. 
KWS Fantex er endvidere under udvik-
ling som maltbygsort i bl.a. Finland og 
Baltikum.
Sorten bringer gode agronomiske 
egenskaber via en særdeles fin profil 
med hensyn til sygdomsresistens med 

meldugresistens (Mlo) samt en rigtig 
god resistens mod både bygbladplet og 
skoldplet. 
KWS Fantex er endvidere dobbelt 
nematodresistent.
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To stærke maltbygsorter til sæson 2019
KWS Irina er den stærke, velkendte og accepterede sort til maltbyg og KWS Fantex den 
nye med et højt potentiale for udbytte og lovende muligheder for afsætning

KWS IRINA er lig:
• En bredt anerkendt maltbyg med 

stor sikkerhed for afsætningen
• Fleksibilitet mht. maltning 

 (bruges til de fleste typer af øl)
• Stabilt højt udbytte over år og 

lokaliteter
• Markedets i særklasse bedste 

stråegenskaber
• En velafbalanceret resistens-

profil med Mlo og god resistens 
mod bladplet

KWS FANTEX er lig:
• En ny europæisk maltbygsort 

med særdeles gode kvalitets-
egenskaber

• Med forventet anerkendelse i 
franske CBMO samt herhjemme 
via Danish Preferred – begge 
dele primo 2019

• Et højt udbyttepotentiale
• En særdeles fin resistensprofil 

med Mlo og rigtig god resistens 
mod både bladplet og skoldplet

Figur 1. Nedknækning af hhv. aks og strå. Karakter 0 = ingen nedknækning. 
Gennemsnit af Landsforsøgene 2016-2018. KWS Irina og KWS Fantex sammen-
lignet med konkurrerende sorter i markedet. Det ses tydeligt, at KWS Irina er i 
særklasse, hvad angår stråegenskaberne men også, at KWS Fantex har arvet de 
gode stråegenskaber (kilde: www.sortinfo.dk).
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