HÖSTRAPSGUIDE 2020

UTNYTTJA POTENTIALEN I DIN HÖSTRAPS

INLEDNING
Seed Your Success

Varje enskilt fält har specifika utmaningar
som kräver specifika lösningar. DEKALB
har i mer än 30 år arbetat nära lantbrukare
för att skapa ett brett utbud av olika
lösningar anpassade till just ditt lantbruk
och växtsäsongen. Lösningar som skapar
resultat.

Arbetet med att förstå vilka lösningar som
skapar det bästa resultatet för lantbrukaren
startar inte före säsongens början, utan
flera år innan. Vi samarbetar året runt med
försöksvärdar i Danmark och Sverige för
att förstå och utveckla hybrider som trivs
vid olika fältförhållanden. På detta sätt kan
vi utveckla innovativa och skräddarsydda
lösningar som hjälper ditt fält att visa sin
rätta potential.
Team DEKALB
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FRÖET
DUBBEL PHOMA
RESISTENS

Kombinationen av den
specifika (kvalitativa)
RLM7 resistensen
och den polygena
(kvantitativa) resistensen
ger ett enastående
skydd mot rothalsröta.

DEKALB® EGENSKAPER
SOM BIDRAR TILL ATT
ÖKA SKÖRDEN I DINA
HÖSTRAPSFÄLT
Ikonerna till höger visar de viktiga egenskaperna i
DEKALB sorter som bidrar till att höja rapsskörden
genom hela växtsäsongen. I sortbeskrivningarna längre
fram i guiden anges vilka egenskaper respektive sort
besitter.

HÖG
OLJEHALT

Sorter med speciellt
högt oljeinnehåll.

VÄXTSÄSONGEN
VINTERHÄRDIGHET

RAPSJORDLOPPOR,
KÅLFLUGELARVER,
LUS

PHOMA

KLUMPROT
SEPTEMBER
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OK TOBER

NOVEMBER

DECEMBER

JANUARI

FEBRUARI

I MARKEN
VINTERHÄRDIGHET

DRÖSNINGSRESISTENS

Genetisk resistens som
håller skidorna stängda och
därmed undgås drösning
och skördeförluster fram
till och med skörden.
Drösningsresistens ger ökad
flexibilitet i skörden och färre
spillplantor i den efterföljande
spannmålsgrödan.

Rapssorten kommer att
ha större chans att överleva vintern och har stark
tillväxt under våren.

SNABB UPPKOMST

SNABB HÖSTTILLVÄXT

Sorten kan snabbt
etablera robusta plantor
med bra rötter under
krävande förhållanden.

FROST PÅ VÅREN

KOMPAKT
HÖSTTILLVÄXT

Sorterna har en lugn
hösttillväxt och är
därmed lämpliga för
tidig sådd eller normal
sådd.

Sorterna har en kraftig tillväxt under hösten
och är därför lämpliga för både normal
sådd och sen sådd, samt sådd under svåra
förhållanden.

DRÖSNING

LIGGRAPS

RAPSBAGGAR,
FYRTANDAD RAPSVIVEL
BLYGRÅRAPSVIVLAR
SKIDGALLMYGGOR

LJUS BLADFLÄCKSJUKA

SNIGLAR

KRANSMÖGEL

BOMULLSMÖGEL

MARS

APRIL

MA J

JUNI

JULI

AUGUSTI

SEPTEMBER
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ETABLERING
En god etablering är en förutsättning för att nå
en hög skörd i raps. Höstraps kräver ca. 500
daggrader på hösten för att hinna utvecklas
tillräckligt innan vintern. Därför handlar det om
att så tidigast möjligt efter den 1 augusti och
i en period där det inte kommer nederbörd
4-5 dagar efter sådd.
En anpassad planttäthet är viktig för att nå
högsta möjliga skördepotential. Vid sådd av
hybrider rekommenderas 35–50 plantor/m2
i en bra såbädd.
Vid sådd med stora radavstånd, t.ex. 50 cm,
ska plantantalet reduceras ytterligare så att inte
plantorna pressar varandra upp i raden. Här
rekommenderas ca. 25 plantor/m2.

70 pl/m2
50 pl/m2
40 pl/m2
PLANTANTALETS BETYDELSE FÖR FÖRGRENING
AV RAPSEN I FRÖFYLLNADSPERIODEN

Var noggrann vid rapssådden för att uppnå det önskade plantantalet och en jämn uppkomst i hela
fältet. Rapsfröet sås på 2 cm djup, så var uppmärksam – det måste finnas markfukt nog för groning.
Ett jämnt harvdjup och tillräcklig återpackning runt fröet kan vara avgörande om förhållandena blir
ogynnsamma efter sådd. Nedan ser vi hur kombinationen av ett ojämnt sådjup och packning ger en
försenad uppkomst i några rader. Det ger färre daggrader för rapsen att växa och gör det svårare att
träffa rätt tidpunkt för en eventuell ogräsbehandling med Belkar®.
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UTNYTTJA POTENTIALEN I
DIN HÖSTRAPS

UTSÄDESMÄNGD
Vid sådd av DEKALB hybrider rekommenderas 35-50 plantor/m2 i en god såbädd.
Vid sådd med stora radavstånd (t.ex. alvluckringssådd med +50 cm) reduceras plantantalet till
25–30 plantor/m2.
Utsädesmängden beräknas på följande sätt:

Antal plantor/m2 x TKV
grobarhetsprocent

= kg/ha

I tabellen visas utsädesmängder i kg/ha vid olika tusenkornsvikter och en grobarhet på 95 %.

TUSENKORNSVIKT (TKV), G

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5
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8,0

30

1,1

1,3

1,4

1,6

1,7

1,9

2,1

2,2

2,5

35

1,3

1,5

1,7

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,9

40

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

3,4

45

1,7

1,9

2,1

2,4

2,6

2,8

3,1

3,3

3,8

50

1,8

2,1

2,4

2,6

2,9

3,2

3,4

3,7

4,2

ÖNSKAT ANTAL PL/m2

Om grobarheten enbart förväntas att vara 85 %, pga. exempelvis torr och kokig såbädd,
ökas de angivna utsädesmängderna med ca. 10 %.
En DEKALB® rapsenhet är alltid 1,5 miljoner frö.
Om TKV inte anges på säcken, kan denna beräknas genom att dela säckens vikt i kg
med 1,5.

t.ex. 7,5 (säckens vikt i kg)
1,5

= 5 (TKV)
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VINTERHÄRDIGHET HYBRIDER MED BEVISAD STYRKA
Hybrider med bevisad styrka och god etablering ger ökad övervintring
och god tillväxt på våren.
Din raps kommer att ha större chans att överleva vintern och få god
tillväxt på våren om:
• Plantan har åtta blad och en rotdiameter på 8 mm innan invintring
• Tillväxtpunkten är låg
• Hybriden är köldtolerant
Hur du uppnår detta:
• Välj en beprövad vinterhärdig hybrid
• Anpassa planttätheten
• Sådatum som ger tillräckligt med tid för utveckling innan vintern
Målet är att ha:
• En gröda med minst 10-25 friska plantor per m2 efter vintern
• Grödans rötter ska vara oskadade, vita glansiga meristem
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STARK
VINTERHÄRDIGHET

SVAG
VINTERHÄRDIGHET

God utveckling
innan vintern. Ingen
meristemskada,
välutvecklade rotsystem.

Brunt skottmeristem,
mjuk hypokotyl inuti,
brun och geléaktig
vävnad inuti.

UTNYTTJA POTENTIALEN I
DIN HÖSTRAPS

GENETIK SOM MINSKAR DRÖSNING VID SKÖRD
DEKALBs® förädlare har lyckats identifiera generna från rädisplantan som
naturligt håller ihop sina skidor och korsat in dem i rapsen. Detta ökar
rapsskidornas sammanhållande kraft och drösningen minskar.
Drösningsresistens gör också att du kan låta rapsen mogna helt och få
med den sista oljeinlagringen, utan att vara nervös för att grödan ska
börja drösa.

%- UPPSPRUKNA SKIDOR

Drösning förekommer i sorter utan drösningsresistens om skörden
skjuts upp, exempelvis pga. regn eller andra skördeuppgifter som måste prioriteras. Oväder,
t.ex. blåst och hagel före skörd, kan också orsaka skördeförluster och uppspruckna skidor. I
ett landsförsök på Nordjylland 2019 var skidsprickningen till följd av hagelväder massiv i sorter
utan drösningsresistens. Dessvärre blev försöket inte skördat, men tidigare försök har visat att
% uppspruckna skidor är ungefär lika med skördeförlusten i %. I detta fall 20–30 %.

35
30
25
20
15
10
5
0

DK EXPANSION
DK EXCEPTION

DEKALB HYBRID

KONKURRERANDE SORT UTAN
DRÖSNINGSRESISTENS
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STORSKALIGA FÖRSÖK
Vi vill lära känna våra sorter under riktiga odlingsförhållanden. Det är här de ska visa sitt
värde!
Därför har vi varje år mer än 30 storskaliga försök i Danmark och Sverige, där sorterna testas
under gängse använda odlingsmetoder. Dvs. tröskning på rot, stallgödsel, tillväxtreglering,
alvluckringssådd eller vad den enskilde försöksvärden normalt utför. I de storskaliga
försöken testas varje sort på minst 0,5 ha, vilket ger oss fantastiskt värdefulla insikter i sorten
under fältförhållanden.
Vi besöker fälten under hela fältsäsongen. Fälten skördas till sist och skörderesultatet från
varje sort registreras. Det ger oss möjlighet att se alla sorter och lära oss mer om deras
olikheter, så att vi kan rekommendera den bästa sorten till varje enskilt fält.
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UTNYTTJA
UDNYTPOTENTIALEN
POTENTIALET I
DIN IHÖSTRAPS
DIN VINTERRAPS

SVAMPBEHANDLING I RAPSENS BLOMNING
Svampbehandling i rapsen görs för att skydda rapsen mot svampsjukdomar som bomullsmögel
och Alternaria. Bomullsmögel är huvudfokus och därför anpassas körningen efter risken för
denna sjukdom. Svampbehandling i raps ska göras i DC 65 –vilket är när 50 % av huvudskottets
knoppar blommar och precis innan de första gula kronbladen faller av. Det sker tidigare än man
tror. Det är bättre att behandla ett par dagar för tidigt än för sent. Vid en lång blomningsperiod
kan det vara aktuellt att dela svampbehandlingen i två. Lång blomning förekommer vanligtvis
när rapsen börjar blomma tidigt, dvs. sista halvan i april och i fält med lågt plantantal och många
sidoskott på plantorna. Kom ihåg att använda en hög vattenmängd och/eller luftasssistans på
sprutan, för att säkra en god täckning och nedträngning i grödan.
DEKALB har testat skördeökning av svampbehandling i stor skala på 4 platser 2019. På alla
platser erhölls skördeökning för svampbehandling. Liknande svampförsök har även gjorts i
Sverige.

5800

Skörd kg frö std. Kval.

5600
5400

Storskala 1
Storskala 2

5200

Storskala 3
5000

Storskala 4

4800
4600
Obehandlat

1× fungicid

2× fungicid

1× fungicid är Folicur Xpert i DC 65, och 2× fungicid är som 1× uppföljt med Propulse 10-14 dagar
senare.
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DK EXPANSION
PRODUKTEGENSKAPER

VINTERHÄRDIG

DRÖSFAST

PHOMA-RESISTENS

HÖG OLJEHALT

KOMPAKT
VÄXTSÄTT

SKÖRDENIVÅ

MYCKET HÖG

OLJEHALT

HÖG

UTVECKLING HÖST

KOMPAKT

VINTERHÄRDIGHET

MYCKET HÖG

TILLVÄXTSTART VÅR

MEDELSEN

TIDPUNKT FÖR BLOMNING

MEDELSEN

MOGNAD

MEDELSEN

HÖJD

MEDELHÖG

STJÄLKSTYRKA

GOD

DRÖSFAST

JA

PHOMARESISTENS

MYCKET GOD

Källor: SFO-försök och Dekalb-försök

FÖRDELAR
1

Kompakt tillväxt under hösten.

2

Vinterhärdig i hela Sverige.

DK EXPANSION

3

Hög skördenivå i de senaste årens
svenska försök.

TEKNISK REKOMMENDATION
Kan odlas i södra och mellersta Sverige.
Kompakt och lugn tillväxt under hösten.

En kraftig sort
som växer snabbt
på hösten och
har mycket god
vinterhärdighet.

Brochyrens information är skriven i god tro, men får inte tas som en garanti från
Bayer. Sortens avkastning beror på lokala klimatförhållanden och andra faktorer.
Bayer påtar sig inte något som helst juridiskt ansvar för broschyrens innehåll.
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Eftersträva ett plantbestånd på 35-50 plantor/m2.
Undvik hög utsädesmängd för att minimera risken
för liggraps.

Se mer på

cropscience.bayer.se

DK EXCITED
PRODUKTEGENSKAPER

VINTERHÄRDIG

DRÖSFAST

PHOMA-RESISTENS

HÖG OLJEHALT

KOMPAKT
VÄXTSÄTT

SKÖRDENIVÅ

HÖG

OLJEHALT

HÖG

UTVECKLING HÖST

KOMPAKT

VINTERHÄRDIGHET

GOD

TILLVÄXTSTART VÅR

MEDELTIDIG

TIDPUNKT FÖR BLOMNING

TIDIG

MOGNAD

TIDIG

HÖJD

MEDELHÖG

STJÄLKSTYRKA

GOD

DRÖSFAST

JA

PHOMARESISTENS

MYCKET GOD

Källor: SFO-försök och Dekalb-försök

FÖRDELAR
1

Kompakt tillväxt under hösten.

2

3

Vinterhärdig.

DK EXCITED

Hög avkastning under senaste års
svenska forsök.

TEKNISK REKOMMENDATION
Kan odlas i södra och mellersta Sverige.
Lämpar sig väl för sådd i det normala såfönstret
samt för sen sådd.

Sort med hög
skörd och hög
oljehalt och
TUYV- resistens.

Brochyrens information är skriven i god tro, men får inte tas som en garanti från
Bayer. Sortens avkastning beror på lokala klimatförhållanden och andra faktorer.
Bayer påtar sig inte något som helst juridiskt ansvar för broschyrens innehåll.

Eftersträva ett plantbestånd på 35-50 plantor/m2.
Undvik hög utsädesmängd för att minimera risken
för liggraps.

Se mer på

cropscience.bayer.se
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DK EXSTORM
PRODUKTEGENSKAPER

VINTERHÄRDIG

DRÖSFAST

PHOMA-RESISTENS

MYCKET HÖG
OLJEHALT
KOMPAKT
VÄXTSÄTT

SKÖRDENIVÅ

HÖG

OLJEHALT

MYCKET HÖG

UTVECKLING HÖST

KOMPAKT

VINTERHÄRDIGHET

MYCKET HÖG

TILLVÄXTSTART VÅR

MEDELSEN

TIDPUNKT FÖR BLOMNING

MEDELSEN

MOGNAD

MEDELTIDIG

HÖJD

MEDELHÖG

STJÄLKSTYRKA

GOD

DRÖSFAST

JA

PHOMARESISTENS

MYCKET GOD

Källor: SFO-försök och Dekalb-försök

FÖRDELAR
1

Kompakt tillväxt under hösten.

2

Vinterhärdig i hela Sverige.

DK EXSTORM

3

Hög skördenivå i de senaste årens
svenska försök.

TEKNISK REKOMMENDATION
Kan odlas i södra och mellersta Sverige inklusive
Mälardalen.
Kompakt och lugn tillväxt under hösten.

Sort med hög och
stabil skördenivå.
Mycket god
vinterhärdighet.

Brochyrens information är skriven i god tro, men får inte tas som en garanti från
Bayer. Sortens avkastning beror på lokala klimatförhållanden och andra faktorer.
Bayer påtar sig inte något som helst juridiskt ansvar för broschyrens innehåll.

14

Eftersträva ett plantbestånd på 35-50 plantor/m2.
Undvik hög utsädesmängd för att minimera risken
för liggraps.

Se mer på

cropscience.bayer.se

DK SEQUEL
PRODUKTEGENSKAPER

VINTERHÄRDIG

DRÖSFAST

PHOMA-RESISTENS

HÖG OLJEHALT

KOMPAKT
VÄXTSÄTT

SKÖRDENIVÅ

BRA

OLJEHALT

HÖG

UTVECKLING HÖST

EXTREMT KOMPAKT

VINTERHÄRDIGHET

SÄRSKILT HÖG

TILLVÄXTSTART VÅR

VÄLDIGT SEN

TIDPUNKT FÖR BLOMNING

MEDELTIDIG

MOGNAD

TIDIG

HÖJD

SEMI-DVÄRG

STJÄLKSTYRKA

EXCELLENT

DRÖSFAST

JA

PHOMARESISTENS

MYCKET GOD

Källor: SFO-försök och Dekalb-försök

FÖRDELAR
1

Extremt kompakt tillväxt under
hösten.

2

Vinterhärdig i hela Sverige.

DK SEQUEL

3

Mycket god stjälkstyrka.

TEKNISK REKOMMENDATION
Kan odlas i södra och mellersta Sverige.
Kompakt och långsam tillväxt under hösten.

Dvärghybrid
med mycket bra
vinterhärdighet
och bra
skördenivå.

Brochyrens information är skriven i god tro, men får inte tas som en garanti från
Bayer. Sortens avkastning beror på lokala klimatförhållanden och andra faktorer.
Bayer påtar sig inte något som helst juridiskt ansvar för broschyrens innehåll.

Eftersträva ett plantbestånd på 50 plantor/m2.

Se mer på

cropscience.bayer.se
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HOLL
HOLL
HOLL raps, tidigare känt under namnet Vistive, är rapsolja med en speciell fettsyrasammansättning. HOLL står
för High Oleic, Low Linolenic. Som namnet antyder, är innehållet av oljesyra högt, ca. 75–78 %, där oljesyrahalten
i vanlig raps är ca. 62–65 %. Samtidigt är innehållet av linolensyra lågt, under 3 %. Detta låga innehåll av
linolensyra säkerställer att rapsolja som används för matlagning förblir stabilt under längre tid än vanlig rapsolja
under uppvärmningen. I diagrammet nedan jämförs HOLL rapsolja med andra vegetabiliska oljor som används
i livsmedelsindustrin. Kombinationen av den höga halten av oljesyra och det låga linol- och linolensyrainnehållet
gör oljan mer värmestabil än de andra oljorna.

78

HOLL rapsolja

12

62

Vanlig rapsolja

20
78

Olivolja
39

Palmolja

53

18

Solrosolja

0 % 10 %
Källa: Dubois et al. (2008)

2

8
14

51

24

Sojaolja

7

10
6

10

3

7

16

68

20 %
Oljesyra

30 %

40 %

50 %

Linolsyra

13

60 %

70 %

Linolensyra

80 %

90 %

100 %

Mättat fett

Forskning tyder på att förhållandet mellan omega-6 och omega-3 är viktigt för vår hälsa! Vi behöver mer
omega-3 och mindre omega-6 än vi får idag. Detta kan göras, till exempel genom att ersätta solrosolja med
rapsolja. Följande tabell ger en översikt av omega 6:3-förhållandet för de mest använda oljorna i svensk
livsmedelsproduktion.
Omega 6

Omega 3

HOLL rapsolja

Per 100g

13

3

Förhållande mellan omega 6 och omega 3
4:1

Vanlig rapsolja

20,4

9,3

2:1

Olivolja

8,6

0,8

11:1

Sojaolja

49,5

7,0

7:1

Solrosolja

61,0

0,5

122:1

Källa: Dubois et al. (2008)

Det anses att det optimala förhållandet mellan omega 6 och omega 3-fettsyror är cirka 3:1. Som framgår av
tabellen ovan är de växtoljor som kommer närmast det rekommenderade förhållandet vanlig rapsolja respektive
HOLL rapsolja. HOLL rapsolja är alltså ett hälsosamt och funktionellt alternativ till andra vegetabiliska oljor.
HOLL rapsoljan utvinns från svenskodlade rapsfrön och används i goda svenska och nordiska livsmedel. HOLL
raps odlas på kontrakt. Det finns ett antal specifikationer som odlaren måste uppfylla, men om du har odlat frö
eller andra grödor på kontrakt eller har varit utsädesodlare, så är kraven på HOLL raps inte mycket annorlunda
än dem.
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V316OL
PRODUKTEGENSKAPER

VINTERHÄRDIG

SKÖRDENIVÅ

HÖG

OLJEHALT

MYCKET HÖG

STARK
ETABLERING
FÖRE VINTERN

UTVECKLING HÖST

KOMPAKT

VINTERHÄRDIGHET

SÄKER

KOMPAKT
VÄXTSÄTT

TILLVÄXTSTART VÅR

MEDELSEN

TIDPUNKT FÖR BLOMNING

MEDELTIDIG

MOGNAD

MEDELTIDIG

HÖJD

MEDELHÖG

STJÄLKSTYRKA

GOD

DRÖSFAST

NEJ

PHOMARESISTENS

GOD

MYCKET HÖG
OLJEHALT

Källor: SFO-försök och Dekalb-försök

FÖRDELAR
1

Kompakt tillväxt under hösten.

2

Vinterhärdig i hela Sverige.

V316OL

3

Högpresterande HOLL-sort med
speciell fettsyrasammansättning.

TEKNISK REKOMMENDATION
Kan odlas i södra och mellersta Sverige.
Kompakt och lugn tillväxt under hösten.

Högpresterande
HOLL-sort som odlas
på kontrakt. Hög
oljehalt och goda
stjälkegenskaper.

Brochyrens information är skriven i god tro, men får inte tas som en garanti från
Bayer. Sortens avkastning beror på lokala klimatförhållanden och andra faktorer.
Bayer påtar sig inte något som helst juridiskt ansvar för broschyrens innehåll.

Eftersträva ett plantbestånd på 35-50 plantor/m2.
Undvik hög utsädesmängd för att minimera risken
för liggraps.
Eﬀektiv ogräsbekämpning är nödvändig för att
säkerställa en god HOLL-kvalitet hos oljan.

Se mer på

cropscience.bayer.se
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V367OL
PRODUKTEGENSKAPER

VINTERHÄRDIG

SKÖRDENIVÅ

HÖG

OLJEHALT

MYCKET HÖG

SNABB
UPPKOMST

UTVECKLING HÖST

KOMPAKT

VINTERHÄRDIGHET

SÄKER

KOMPAKT
VÄXTSÄTT

TILLVÄXTSTART VÅR

MEDELSEN

TIDPUNKT FÖR BLOMNING

MEDELTIDIG

MOGNAD

MEDELTIDIG

HÖJD

MEDELHÖG

STJÄLKSTYRKA

GOD

DRÖSFAST

JA

PHOMARESISTENS

GOD

MYCKET HÖG
OLJEHALT

DRÖSFAST

Källor: SFO-försök och Dekalb-försök

FÖRDELAR
1

Kompakt tillväxt under hösten.

2

3

Sorten är drösfast.

V367OL

Högpresterande HOLL-sort med
speciell fettsyrasammansättning.

TEKNISK REKOMMENDATION
Kan odlas i södra Sverige.
Kompakt och lugn tillväxt under hösten.

Högpresterande
HOLL-sort som odlas
på kontrakt. Hög
oljehalt och goda
stjälkegenskaper.

Brochyrens information är skriven i god tro, men får inte tas som en garanti från
Bayer. Sortens avkastning beror på lokala klimatförhållanden och andra faktorer.
Bayer påtar sig inte något som helst juridiskt ansvar för broschyrens innehåll.
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Eftersträva ett plantbestånd på 35-50 plantor/m2.
Undvik hög utsädesmängd för att minimera risken
för liggraps.
Eﬀektiv ogräsbekämpning är nödvändig för att
säkerställa en god HOLL-kvalitet hos oljan.

Se mer på

cropscience.bayer.se

DK SEVERNYI
PRODUKTEGENSKAPER

VINTERHÄRDIG

DRÖSFAST

PHOMA-RESISTENS

HÖG OLJEHALT

KOMPAKT
VÄXTSÄTT

SKÖRDENIVÅ

BRA

OLJEHALT

HÖG

UTVECKLING HÖST

EXTREMT KOMPAKT

VINTERHÄRDIGHET

SÄRSKILT HÖG

TILLVÄXTSTART VÅR

VÄLDIGT SEN

TIDPUNKT FÖR BLOMNING

MEDELTIDIG

MOGNAD

MEDELTIDIG

HÖJD

SEMI-DVÄRG

STJÄLKSTYRKA

EXCELLENT

DRÖSFAST

JA

PHOMARESISTENS

MYCKET GOD

Källor: SFO-försök och Dekalb-försök

FÖRDELAR
1

Extremt kompakt tillväxt under
hösten.

2

Vinterhärdig i hela Sverige.

DK SEVERNYI

3

Mycket god stjälkstyrka.

TEKNISK REKOMMENDATION
Kan odlas i södra och mellersta Sverige.
Kompakt och långsam tillväxt under hösten.

Dvärghybrid
med långsam
tillväxttakt på
hösten och
mycket god
vinterhärdighet.

Brochyrens information är skriven i god tro, men får inte tas som en garanti från
Bayer. Sortens avkastning beror på lokala klimatförhållanden och andra faktorer.
Bayer påtar sig inte något som helst juridiskt ansvar för broschyrens innehåll.

Eftersträva ett plantbestånd på 50 plantor/m2.

Se mer på

cropscience.bayer.se
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DK EXCEPTION
PRODUKTEGENSKAPER

VINTERHÄRDIG

DRÖSFAST

PHOMA-RESISTENS

HÖG OLJEHALT

KOMPAKT
VÄXTSÄTT

SKÖRDENIVÅ

MYCKET HÖG

OLJEHALT

HÖG

UTVECKLING HÖST

KOMPAKT

VINTERHÄRDIGHET

SÄKER

TILLVÄXTSTART VÅR

MEDELTIDIG

TIDPUNKT FÖR BLOMNING

TIDIG

MOGNAD

TIDIG

HÖJD

MEDELHÖG

STJÄLKSTYRKA

GOD

DRÖSFAST

JA

PHOMARESISTENS

MYCKET GOD

Källor: SFO-försök och Dekalb-försök

FÖRDELAR
1

Kompakt tillväxt under hösten.

2

3

Vinterhärdig.

DK EXCEPTION

Hög skördenivå i de senaste årens
svenska försök.

TEKNISK REKOMMENDATION
Kan odlas i södra och mellersta Sverige.
Lämpar sig väl för sådd i det normala såfönstret

Sort med hög
skördepotential,
kompakt och lugn
tillväxt på hösten
och goda
stjälkegenskaper.

Brochyrens information är skriven i god tro, men får inte tas som en garanti från
Bayer. Sortens avkastning beror på lokala klimatförhållanden och andra faktorer.
Bayer påtar sig inte något som helst juridiskt ansvar för broschyrens innehåll.
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samt för sen sådd.
Eftersträva ett plantbestånd på 35-50 plantor/m2.
Undvik hög utsädesmängd för att minimera risken
för liggraps.

Se mer på

cropscience.bayer.se

DK EXPLICIT
PRODUKTEGENSKAPER

VINTERHÄRDIG

DRÖSFAST

PHOMA-RESISTENS

MYCKET HÖG
OLJEHALT
KOMPAKT
VÄXTSÄTT

SKÖRDENIVÅ

MYCKET HÖG

OLJEHALT

MYCKET HÖG

UTVECKLING HÖST

KOMPAKT

VINTERHÄRDIGHET

MYCKET HÖG

TILLVÄXTSTART VÅR

MEDELSEN

TIDPUNKT FÖR BLOMNING

MEDELSEN

MOGNAD

MEDELSEN

HÖJD

HÖG

STJÄLKSTYRKA

MEDEL

DRÖSFAST

JA

PHOMARESISTENS

MYCKET GOD

Källor: SFO-försök och Dekalb-försök

FÖRDELAR
1

Kompakt tillväxt under hösten.

2

Vinterhärdig i hela Sverige.

DK EXPLICIT

3

Mycket hög skördenivå i de senaste
årens svenska försök.

TEKNISK REKOMMENDATION
Kan odlas i södra och mellersta Sverige.
Kompakt och lugn tillväxt under hösten.

Stabil och robust
sort med mycket
hög skörd i många
odlingsområden.

Brochyrens information är skriven i god tro, men får inte tas som en garanti från
Bayer. Sortens avkastning beror på lokala klimatförhållanden och andra faktorer.
Bayer påtar sig inte något som helst juridiskt ansvar för broschyrens innehåll.

Eftersträva ett plantbestånd på 35-40 plantor/m2.
Undvik hög utsädesmängd för att minimera risken
för liggraps.

Se mer på

cropscience.bayer.se
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PRODUKTPORTFÖLJ
Produkt

Såtidpunkt

DK EXPANSION

DK EXPLICIT

DK EXCEPTION

DK EXSTORM

DK EXCITED

DK SEVERNYI

DK SEQUEL

V316OL

V367OL

Tidig

22

Normal

Sen

Tidpunkt för skörd

Drösfast

Dubbel

l phomatolerans

UTNYTTJA POTENTIALEN I
DIN HÖSTRAPS
FÖR MER INFORMATION BESÖK CROPSCIENCE.BAYER.SE
ELLER PRATA MED EN AV DEKALBS EXPERTER.

Vinterhärdighet

Hög
oljehalt

Hög
avkastning

God stjälkstyrka
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TALA MED DIN UTSÄDESSÄLJARE OM DEKALBS- SORTER
FÖR YTTERLIGARE RÅDGIVNING KONTAKTA:
RAPSUTSÄDE

Klaus Jakobsen

Market Development
Email: Klaus.Jakobsen@bayer.com
Tel: +45 24 29 99 71

Lars Ipsen

Key Account Manager
Email: Lars.Ipsen@bayer.com
Tel: +45 29 12 68 00
VÄXTSKYDD

Mats Andersson

Advisory Representative Växtskydd
Email: Mats.Andersson@bayer.com
Tel: 070 56 71 677

Lisa Rydenheim

Advisory Representative Växtskydd
Email: Lisa.Rydenheim@bayer.com
Tel: 076 86 77 125

Brochyrens information är skriven i god tro, men får inte tas som en garanti från Bayer. Sortens avkastning beror
på lokala klimatförhållanden och andra faktorer. Bayer påtar sig inte något som helst juridiskt ansvar för broschyrens innehåll.

