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I MONITERINGEN I 2021 indgår 36 marker 
med smalbladet lupin i renbestand og 
blanding med vårhvede (40-75 kg udsæd 
pr. ha). Det gennemsnitlige udbytte er 24 
hkg. pr. ha med en variation fra 8 til 42 
hkg pr. ha. Datagrundlaget er endnu for 
småt til, at der er statistiske forskelle, 
så det følgende er en beskrivelse af regi-
streringerne. 

Tænk dyrkningen helt til høst
Lupin er ikke verdens letteste afgrøde 
at dyrke, så overvej, hvordan den lettest 
lykkes på din bedrift. De særlige fokus-
punkter er valg af sort, sikker etable-
ring, styr på ukrudtet, og hvordan du får 
høsten i hus. 

Sortsvalg, jordtype og modning 
Smalbladet lupin dyrkes bedst på JB 
1-5. Reaktionstallet må ikke være højt, 
og ukrudtstrykket skal være lavt. Vig-
tigst er, at du træffer det rigtige valg 
mellem en forgrenet eller uforgrenet 
sort. Specielt på de lidt bedre jorde med 
god vandforsyning er det en fordel at 
vælge en uforgrenet sort, da der ellers 
er risiko for tvemodenhed. På sandjor-
de kan du vælge en forgrenet sort. Væl-
ger du en forgrenet sort, skal du plan-
lægge høst med skårlægning. Kort sagt 
er fordelene ved en uforgrenet sort en 
ensartet og tidligere modning og ved en 
forgrenet sort en bedre ukrudtskonkur-
renceevne og et større udbyttepotentia-
le. Kun få af de sorter, der er i handelen, 
har været i forsøg under danske forhold, 
så tag en snak om sortsvalg med din 
planteavlskonsulent. 

Etablering 
Landmændene, der lægger marker til 
moniteringen, har generelt haft godt styr 
på etableringen. De har sået, når jorden 
er tjenlig, og jordtemperaturen er over 4 0C. 
Der er opnået tilstrækkeligt plantetal, 
når udsædsmængden har været over 160 
kg/ha. Der er sået i 2 til 6 cm’s dybde, og 
det højeste udbytte er registreret, hvor 
sådybden var 3,5 - 4 cm. Dybere såning 
end 3 cm bør kun ske på sandjord, hvor 
der er behov for effektiv blindharvning. 

Med eller uden korn 
I monteringen er medtaget marker, hvor 
lupin er dyrket i blanding med en lille 
mængde vårhvede. Der er registreret lidt 
højere udbytte i marker med blanding, 
men her skal man huske, at en del af høs- 
ten er hvede. Så længe der ikke bruges 
mere end 40 kg vårhvede pr. ha, vil ud-
byttet i lupin stadig være højt. Iblanding 
af vårhvede kan være med til at hæmme 
ukrudt og få afgrøden til at modne bed-
re af.

Læs mere om monitering og dyrk-
ningsvejledning for lupin på icoel.dk. ●

DYRKNING AF LUPIN  
– SÅDAN GIK DET I MARKERNE 

For at udbrede viden om sikker dyrkning moniteres ca. 35 marker i tre år.  
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●
Kun få af de 
sorter, der er i 
handelen, har 
været i forsøg 
under danske 
forhold

Det kan fremme modning af lupin at samdyrke den med 40 kg vårhvede pr. ha. 
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Boregine (4)

Iris (5)

Rumba (6)

Rumba/Zeus (1)

Zeus (2)

Tango (5)

Boruta (1)

Primadonna (4)

Regent (2)

Ukendt (1)

 Udbytte i 
sorterne 
fordelt på 
jordtype. De 
rødlige farver 
er forgrenede 
sorter og 
de blålige 
uforgrenede 
sorter.


