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BUTTERFLY

HØJESTYDENDE AF ALLE SORTER FOR 3. ÅR I TRÆK
MEGET KOMPAKT VÆKST OG SÆRDELES VELEGENET
TIL TIDLIG SÅNING

LG AURELIA

NY HØJTYDENDE HYBRIDSORT
MED VIRUS RESISTENS
PHOMARESISTENS OG SKULPEOPSPIRINGSRESISTENS

LG ATTRACTION

HYBRIDSORT MED HØJ VINTERFASTHED
MED VIRUSRESISTENS
PHOMARESISTENS OG SKULPEOPSPIRINGSRESISTENS

ALIBABA

KÅLBROKRESISTENT RACE 1 OG 2

VINTERRAPS
BUTTERFLY
HØJEST YDENDE AF ALLE
VINTERRAPSSORTER I
DANSKE FORSØG - 3. ÅR I TRÆK
- Liniesort
- Den højest ydende vinterrapssort
i danske forsøg i 2016 og 2017
- Meget højt olieindhold
- Kompakt type med lav biomasse,
ensartet modning og nem høst
- Stor stråstyrke
- Modner middeltidligt
- Særdeles god resistens mod lys bladplet
og lav modtagelighed overfor Phoma

RING
I DAG

- og reserver
dit
forbrug, så er
du sikret.

- Rigtig god vinterfasthed
Absolut topscorer i landsforsøgene i både 2015, 2016 og 2017.
Det viser en stor udbyttestabilitet for sorten.
BUTTERFLY har en kompakt vækst og en lav biomasse. Det betyder høj
høstkapacitet og minimalt spild. Den holder sig ved jorden både i efteråret
samt tidlige forår og har derfor rigtig god vinterfasthed.
Resistensen mod rodhalsråd er særdeles god og
også resistensen overfor lys bladplet er god.
Sammen med den kompakte vækst betyder
det, at svampebekæmpelse i efteråret kan
undlades i de fleste tilfælde.
BUTTERFLY leverer store fyldige frø
med et meget højt olie indhold.
Sorten modner ensartet og forholdsvis
tidligt, og sammen med den lave
biomasse giver det en nem og hurtig høst.

ØKO BUTTERFLY

LG AURELIA

HILLICO

- Meget lav modtagelighed på lys bladplet

- Hybridsort

- Højt udbytte

- Særdeles højt udbyttepotentiale

- God standfasthed

- Højt olieindhold

- Tidlig moden

- Relativt langstrået sort, men med god stråstyrke

- Suveræn phoma-resistens med RLM7

- Starter relativt tidligt i foråret

- Skulpeopspiringsresistens

- Særdeles god resistens overfor lys bladplet samt

- Virusresistens

god resistens overfor Phoma

LG AURELIA har lav modtagelighed for lys bladplet.
Sammen med virusresistens, og en stærk resistens på
phoma er dette en ekstrem sund sort.

- Indbygget skulpeopspringsresistens
- God vinterfasthed
HILLICOs efterårsvækst er middel til kraftig, hvilket gør
den velegnet til såning fra midten af august og frem.

LG AURELIA har en balanceret plantehøjde og en

Sorten er tilgengæld relativt hurtigt ude af

god stængelstyrke samt skulpeopspiringsresistens.

starthullerne om foråret, og vokser kraftigt til.

LG ATTRACTION

Resistensen mod lys bladplet er særdeles god og

- Højt udbytte

resistensen mod Phoma er god.
HILLICO har indbygget resistens mod skulpeopspring,

- Høj olieprocent

og har desuden en god vinterfasthed.

- God standfasthed
- Meget vinterfast
- Suveræn phoma-resistens med RLM7
- Skulpeopspiringsresistens
- Tidlig moden
- Virusresistens
LG ATTRACTION har phoma-resistens,
virusresistens og

Sortstype, dyrkning og udbytte

skulpeopspiringsresistens.

Sortstype

En ny og spændende sort med

Anbefalet såtidspunkt
Frøudb. std. kval, 2017 (FHT)

LG AURELIA
Hybrid

LG ATTRACTION
Hybrid

Tidligt - middel

HILLICO
Hybrid

Middel - sent

Middel - sent

113 **

102 *

106 *

suværene dyrkningsegenskaber

Agronomi (Landsforsøg 2017)

og højt udbytte.

Plantehøjde , cm

165

177

180

Afgrødehøjde ved høst, cm

160

175

168

1,8

1,1

2,6

Begyndende blomstring

29/4

1/5

30/4

Pct. olie i tørstof

51 ,3

50,1

50,0

Vinterfasthed

Særdeles god

Særdeles god

God

Rodhalsråd, resistens

Særdeles god

Særdeles god

God

Lys bladplet, resistens

Særdeles god

MIddel

Særdeles god

Lejesæd , karakter 0-10

Yderligere info

Resistens mod virus (raps-rødsot)
Kilde: www.sortinfo.dk samt ADHB (UK)
*= Landsforsøg 2017
**= Værdiafprøvning 2017
Pga. tørke i 2018 anvendes tal for 2017

Ja

Ja

SY Alibaba kålbrokresistent race 1 og 2
Ny forbedret version af SY Alister
Velegnet til tidlig såning
Særdeles gode stængelegenskaber
Tidlig moden
Vinterfast
SORTSTYPE

HYBRID

Frøudb. Std. Kval. 2017
Plantehøjde, cm
Afgrødehøjde ved høst, cm
Lejesæd, karakter 0-10
Begyndende blomstring

95
164
161
2,4
29/4

Pct. olie i tørstof

49,3

Se vores hjemmeside for
vinterhvede, vinterbyg og vinterrug sorter
til sæson 2019 / 2020
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