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VINTERRAPS
AURELIA

 

-   Lav modtagelighed for lys bladplet

-   Lav modtagelighed for Phoma, pga. RLM7 resistens

-   Højt udbytte

-   Tolerant for rapsrødsot (TuYV virus)

-    Skulpeopspringsresistens

-   God standfasthed

-   Tidlig modning

AURELIA udmærker sig ved højt udbytte og en unik sygdomspro�l 

med lav modtagelighed for lys bladplet og Phoma, samt resistens 

mod TuYV virus, der sikrer en lav modtagelighed for rapsrødsot. 

AURELIA har en kraftig vækst i efteråret og etablerer sig sikkert 

og hurtigt, en vigtig egenskab i et koldt og vådt efterår og ved tidlige 

angreb af rapsjordlopper. Sorten har en god stængelstyrke.

 

 
  

 

 
 

 

 
 

MARKEDETS SUNDESTE HYBRID

 

HYBRID FRA LG

HEMINENCE

 -   Hybridsort med stort udbyttepotentiale 

 -   Højt olieindhold

 -   Etablering med middel til kraftig vækst i efteråret.

 -   Middeltidlig vækststart i foråret

 -   God resistens overfor Phoma samt god resistens overfor lys bladplet

 -   Hybriden har indbygget resistens mod skulpeopspring

HEMINENCE er en tophybrid fra KWS, og kombinerer et højt udbytte med 

et højt olieindhold. Hybriden havde i landsforsøgene 2020 et meget højt 

udbytte på fht 104, og udbyttet over �ere år 2019-2020 er fht 103. Altså en 

hybrid med et stabilt meget højt udbyttepotentiale.  Vinterfastheden er 

god, og også resistensen mod Phoma og lys bladpleter god. 

Heminence kendetegnes desuden ved at have indbygget resistens mod 

skulpeopspring.

HYBRID FRA KWS
Stærk hybrid med højt udbytte og olieindhold

DSV DINOSAUR

 -   Særdeles højt udbyttepotentiale

 -   Resistens mod lys bladplet

 -   Resistens mod PHoma (RLM7)

 -   Resistens mod TuYV

 -   Resistens/tolerance overfor Verticillium

 -   Tidlig-middeltidlig modning

 -   Velegnet til normal og sen såning

 -   Vinterfast

 -   Tidlig og stærk efterårsvækst

DINOSAUR udmærker sig med en meget hurtig tilvækst i efteråret, kombineret 

med en enestående og komplet resistens-pakke. Dinosaur har således særdeles 

god resistens mod lys bladplet, Phoma, TuYv og god Verticillium (kransskimmel) 

tolerence. Dinosaur er vinterfast og har en særdeles lav tendens til lejesæd. 

Olieindholdet er særdeles højt. Planten er middelhøj ved høst og modner tidligt 

til middeltidligt.

HYBRID FRA DSV
Højtydende vinterraps hybrid med mange 
resistensegenskaber

DSV CROCODILE

 -   Kålbroktolerant

 -   God stængelstyrke

 -   God stængelsundhed

 -   Middeltidlig modning

 -   Velegnet til normal såning

 -   Velegnet til tidlig såning 

 -   Særdeles god tørketolerance

 -   Vinterfasthed

CROCODILE er en højtydende kålbroktolerant hybridsort

Crocodile udmærker sig med en hurtig og lav efterårsvækst, kombineret med 

en hurtig tilvækst i foråret.Crocodile kommer let gennem vinteren via god 

vinterfasthed og er samtidig let at høste, da den har særdeles lav tendens til 

lejesæd, samt en forholdsvis lav afgrødehøjde ved høst. 

HYBRID FRA DSV
Højt udbytte blandt kålbroktolerante sorter



VINTERRAPS
AURELIA

 

-   Lav modtagelighed for lys bladplet

-   Lav modtagelighed for Phoma, pga. RLM7 resistens

-   Højt udbytte

-   Tolerant for rapsrødsot (TuYV virus)

-    Skulpeopspringsresistens

-   God standfasthed

-   Tidlig modning

AURELIA udmærker sig ved højt udbytte og en unik sygdomspro�l 

med lav modtagelighed for lys bladplet og Phoma, samt resistens 

mod TuYV virus, der sikrer en lav modtagelighed for rapsrødsot. 

AURELIA har en kraftig vækst i efteråret og etablerer sig sikkert 

og hurtigt, en vigtig egenskab i et koldt og vådt efterår og ved tidlige 

angreb af rapsjordlopper. Sorten har en god stængelstyrke.

 

 
  

 

 
 

 

 
 

MARKEDETS SUNDESTE HYBRID

 

HYBRID FRA LG

HEMINENCE

 -   Hybridsort med stort udbyttepotentiale 

 -   Højt olieindhold

 -   Etablering med middel til kraftig vækst i efteråret.

 -   Middeltidlig vækststart i foråret

 -   God resistens overfor Phoma samt god resistens overfor lys bladplet

 -   Hybriden har indbygget resistens mod skulpeopspring

HEMINENCE er en tophybrid fra KWS, og kombinerer et højt udbytte med 

et højt olieindhold. Hybriden havde i landsforsøgene 2020 et meget højt 

udbytte på fht 104, og udbyttet over �ere år 2019-2020 er fht 103. Altså en 

hybrid med et stabilt meget højt udbyttepotentiale.  Vinterfastheden er 

god, og også resistensen mod Phoma og lys bladpleter god. 

Heminence kendetegnes desuden ved at have indbygget resistens mod 

skulpeopspring.

HYBRID FRA KWS
Stærk hybrid med højt udbytte og olieindhold

DSV DINOSAUR

 -   Særdeles højt udbyttepotentiale

 -   Resistens mod lys bladplet

 -   Resistens mod PHoma (RLM7)

 -   Resistens mod TuYV

 -   Resistens/tolerance overfor Verticillium

 -   Tidlig-middeltidlig modning

 -   Velegnet til normal og sen såning

 -   Vinterfast

 -   Tidlig og stærk efterårsvækst

DINOSAUR udmærker sig med en meget hurtig tilvækst i efteråret, kombineret 

med en enestående og komplet resistens-pakke. Dinosaur har således særdeles 

god resistens mod lys bladplet, Phoma, TuYv og god Verticillium (kransskimmel) 

tolerence. Dinosaur er vinterfast og har en særdeles lav tendens til lejesæd. 

Olieindholdet er særdeles højt. Planten er middelhøj ved høst og modner tidligt 

til middeltidligt.

HYBRID FRA DSV
Højtydende vinterraps hybrid med mange 
resistensegenskaber

DSV CROCODILE

 -   Kålbroktolerant

 -   God stængelstyrke

 -   God stængelsundhed

 -   Middeltidlig modning

 -   Velegnet til normal såning

 -   Velegnet til tidlig såning 

 -   Særdeles god tørketolerance

 -   Vinterfasthed

CROCODILE er en højtydende kålbroktolerant hybridsort

Crocodile udmærker sig med en hurtig og lav efterårsvækst, kombineret med 

en hurtig tilvækst i foråret.Crocodile kommer let gennem vinteren via god 

vinterfasthed og er samtidig let at høste, da den har særdeles lav tendens til 

lejesæd, samt en forholdsvis lav afgrødehøjde ved høst. 

HYBRID FRA DSV
Højt udbytte blandt kålbroktolerante sorter



L E V E R A N D Ø R  T I L  D A N S K  L A N D B R U G  S I D E N  1 8 4 8

7012 7030 · www.brdr-ewers.dk

SÅTID, PLANTETAL OG UDSÆDSMÆNGDE 
Raps skal etableres, første gang det er muligt efter 1. august og helst inden 25. august, senest primo 

september. Normal såtid for vinterraps er 10. til 20. august.

Plantetallet i hybrider skal ligge på ca. 35 planter pr. m2.

Hybridsorterne sælges i units på normalt 1,5 millioner frø, og udsædsmængden kan alternativ beregnes  ved at 

veje sækkend indeholdende 1 unit med de normalt 1,5 millioner frø (vægten vil ofte være angivet på sækken)

Eksempel:

 -   En unit indeholder 1.500.000 frø

 -   Ønske om udsåning af 35 planter pr. m2 = 350.000 planter pr. ha. 

 -   Forventning om 90 % markspiring

 -   Sækken vejer 7 kg (angivet på sækken eller vejet)

Udsædsmængden kan ud fra ovenstående data beregnes således:

1.500.000 frø pr. unit / 350.000 planter pr. ha * 90 % markspiring = 3,85 ha pr units = 7 kg / 3,85 ha = 1,81 kg pr. ha
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ANBEFALET SÅTID - VINTERRAPSSORTER

Se vores hjemmeside for 
vinterhvede- , vinterbyg- og vinterrugsorter 

til sæson 2021/2022


