
Mere rug i de danske marker 
– stadig flere og flere tager rugen til sig

De seneste 12 år er udbytterne i rug gen-
nemsnitligt steget med ikke mindre end 
2,4 procent årligt, fordi sorterne bliver 
stadig bedre og dyrkningen mere effektiv. 
Samtidig er udbyttegabet mellem vinter-
hvede og vinterrug blevet over en procent 
mindre hvert eneste år. Det giver en 
mærkbar forskel på klimakontoen.

Udviklingen i rug- udbytter og 
arealer
Siden midten af 2000-tallet er arealerne 
med vinterrug steget nærmest konstant. 
Det rekord-såede areal var i 2019 med 
over 140.000 hektar. 
I samme periode er udbytterne i vinter-
rug steget fra 47 hkg til 62 hkg pr. hek-
tar - eller ikke mindre end 31 procent. 
Den stigende interesse for dyrkning 
af rug skyldes i høj grad det stigende 
udbyttepotentiale, hybriderne har bragt 

med sig i rugdyrkningen. Mange ople-
vede også, at hybridrugen i sæson 2017-
18 var en af de afgrøder, der kom godt 
igennem udfordringerne med tørke. 
Endelig er indsatsen for at opnå udbyt-
tet, herunder antallet af behandlinger 
i marken attraktiv, sammenlignet med 
vinterhvede.

Rug i foderblandingerne
Tidligere var rug primært en afgrøde 
anvendt til brødproduktion. Men meget er 
sket siden, og nu findes der rigtig gode er-
faringer med at anvende op til 40 procent 
hybridrug i foderblandingerne til svin. 
Fodring med hybridrug giver et mere 
stabilt blodsukker og blandt andet roligere 
grise med de ret positive følger, det har i 
staldene. Men også en højere kødprocent 
og dermed afregning.
Med de nyeste forædlingsteknikker fra 

KWS anvendes der udelukkende hybrider 
med PollenPlus®, hvilket ydermere redu-
cerer tidligere tiders frygt for meldrøjer i 
foderet væsentligt.

Styr på sprøjtning og gødning
I vinterhvede udfordres udbytterne hvert 
år af angreb af eksempelvis Septoria og 
gulrust. Et godt eksempel er fra 2019, 
hvor det er dokumenteret af SEGES, at 
effektiv indsats mod svampe fik redu-
ceret CO2-klimaaftrykket væsentligt i 
vinterhveden. 
I moderne hybridrug er der generelt 
anderledes styr på sygdommene. Hvor 
der ofte sprøjtes to-fire gange mod 
sygdomme i vinterhvede, kan man i 
hybridrug i mange tilfælde nøjes med en 
gang - primært mod brunrust. 
Af landbrugets totale udledning af CO2 
i 2006 stammede godt 10 procent fra 
forbruget af brændstof. Så potentialet 
er til at regne med. Udover at reducere 
den relative CO2-klimapåvirkning gen-
nem færre overkørsler ved dyrkning af 
hybridrug spares selvfølgelig de direkte 
omkostninger som følge af færre sprøjt-
ninger, og for den sags skyld gødning. 
Hertil kommer den direkte besparelse 
som følge af en lavere kvælstoftildeling.

Rug og klima i bred sammenhæng
Dyrkningsmæssigt har hybridrug altså 
flere fordele sammenlignet med vin-
terhvede. Beregninger gennemført ved 
Humboldt Universitetet i Berlin har ved 
brug af danske forsøgsdata ligeledes do-
kumenteret, at hybridrug giver en lavere 
CO2-udledning pr. høstet hkg sammenlig-
net med vinterhvede.
Derfor kan det udledes, at en øget 
dyrkning af hybridrug vil give positive 
samfundseffekter i form af både klima- og 
miljøforbedringer, idet de lavere indsatser 
med diesel, gødning og sprøjtemidler pr. 
hkg forbedrer både CO2-balancen, det 
samlede miljøaftryk og driftsøkonomien. 
Ydermere kan man som svineproducent 
forbedre sin driftsøkonomi og desuden øge 
sin selvforsyningsgrad med foderkorn. 

Af Jakob Willas Jensen,  
Produktudvikling og salg, KWS Scandinavia

Udbytterne i rug er takket været især hybriderne steget med 31 procent 
siden 00’erne, og rug nærmer sig derfor mere og mere vinterhvede i udbytte.

Der skal sprøjtes betydeligt mindre mod svampesygdomme i vinterrug end 
i vinterhvede. Det er både en miljøfordel, en klimafordel og sænker omkost-
ningerne ved dyrkningen.
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