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DLG har triticalens og rugens højestydende sorter.

Vinterraps  - Sortimentet 2016

Udbytte Kva-

litet

Dyrknings-

egenskaber

Forholdstal for udbytte Udbytte

tons

std.kva.

Olie

(%)

Blomst,

dato

Agrøde-

højde

v. høst)

Lejesæd

  (0-10)

gns* 2014 2013 2012 2011 2010 2014 2014 2014 2014

DK Explicit  109 105 106 111 123 104 5642 52,6 21-apr 176 2,5

DK Exclusiv  105 108 101 107 5788 51,9 17-apr 155 2,5

Einstein, nyhed (109) (110) (109) 6110 52,3 13-apr 164 0,3

DK Exception, nyhed (109) (109) 6071 51,2 21-apr 166 0,3

Specialsorter

SY Alister

V316OL,  nyhed

Vistive

V295OL , 
Vistive

DK Explicit

DK Explicit er danmarks mest dyrkede vinterrapssort. 

Med forholdstal for udbytte på 109 som gennemsnit af de 

sidste 5 års Landsforsøg, er DK Explicit rapsens førstevalg. 

DK Explicit har en meget balanceret vækst i efteråret, der

også gør sorten særdeles velegnet til tidlig såning, hvilket der 

er mere og mere fokus på, når udbyttet skal optimeres.

DK Explicit indbygget resistens mod rodhalsråd (phoma) 

samt en udpræget højresistens mod skulpeopspring 

ved modning. 

DK Exclusiv

DK Exclusiv er en tidlig sort. Højestydende sort i forsøgene

2014.  DK Exclusiv  er relativ kort type, der sammen med den 

gode stængelstyrke bidrager til stor høstkapacitet.  DK  Exclusiv

har resistens mod rodhalsråd (phoma) samt 

en  høj resistens mod skulpeopspring ved modning. 

DK Exception, nyhed

DK Exception er en spændende nyhed, der som type minder 

meget om DK Explicit. Kortere stængel og med øget stængel-

styrke.. Meget højt udbyttepotentiale.

Einstein, nyhed

Einstein er  en hurtig starter - både i efteråret og  i 

foråret og sorten er tidlig i modning.  Ved tidlig såning 

skal der være særlig fokus på afgrødeudviklingen og  

der times evt. med vækstregulering. Einstein var den 

højestydende sort i Statsforsøgene både i 2013 og i 

2014. Einstein har  endvidere vist særdeles lovende 

takter i flere lande.

SY Alister

SY Alister er vinterrapsortimentets kålbrokresistente 

sort. I forhold til andre sorter med denne resistens, har 

udbyttet med SY Aister fået et markant løft.  SY Alister 

anbefales primært til arealer, hvor der er konstateret 

problemer med kålbrok.

V316OL & V295OL 

De to specialsorter dyrkes på kontrakt med DLG.

Begge sorter har en særlig fedtsyresammensætning,

der  gør olien særlig velegnet til visse områder inden for 

fødevareområdet. Kontakt din nærmeste DLG forret

ning for at høre  mere om  mulighederne.

Vinterraps
Sortiment 2016


