AUSUMGAARD DYRKER HOLL RAPS FRA DEKALB!
Herregården, Ausumgaard er beliggende på et
højdedrag, lige midt imellem Struer og Holstebro, i
et typisk vestjysk landskab. Ausumgaard er ejet af
Kristian og Maria Lundgaard-Karlshøj.

V316OL
NY HØJTYDENDE HOLL SORT MED SPECIEL FEDTSYRESAMMENSÆTNING
DEKALB sortens kombination af egenskaber og en specifik agronomisk profil

Landbruget omfatter 650 ha. I markplanen 2016 er
der hvede, byg, græsfrø og vinterraps.
Alt raps på Ausumgaard er HOLL sorter. Vi anser
HOLL som en niche. For os er nicher lig med
højere værdi.
Vi vil udfordres på vores håndværk, vi er
passionerede i det vi laver, og afgrøder som
HOLL raps, hvor godt landmandsskab er en
nødvendighed, giver os et ”drive” i hverdagen.

AGRONOMISK PROFIL
Egenskaber og fordele
• Hybrid med meget højt udbyttepotentiale
• Er i 2014 og 2015 på “The recommended
list” i England
• Kompakt vækst i efteråret
• Høj stængelstyrke og dermed lav tendens til
lejesæd
• Unik fedtsyresammensætning med højt
oliesyreindhold og lav linolensyreindhold
giver ekstra dyrkningstillæg

Teknisk anbefaling
• Kan dyrkes i alle områder af Danmark
• Den kompakte og rolige vækst i efteråret
gør sorten velegnet til tidlig såning eller
såning i det normale såvindue
• Medium opstart i foråret
• Indeholder ikke RLM7gen, men har stadig
god sygdomsresistens mod rodhalsråd og
lys bladplet
• Indeholder ikke skulpe-opspringsresistens og
skal derfor høstes, når den er moden.
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Vi dyrker HOLL sorter af flere årsager, men
økonomien er det vigtigste parameter. Der skal
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være en økonomisk fordel, og det har der været
for vores vedkommende. Vi vil gerne være på
forkant med udviklingen i landbruget, vi
fokuserer konstant på at opnå bedre kvaliteter i
alt hvad vi laver. Jeg tror på, at fokus, interesse
og kvalitet vil give landbruget grundlaget, for den
bedste indtjening.
På Ausumgaard foretrækker vi rapssorter fra
DEKALB. DEKALB står for mig, som en yderst
seriøs, kompetent og innovativ
samarbejdspartner. Vi bruger DEKALB’s
anbefalinger.
-HOLL er valgt, fordi vi tænker innovativt, i alt
vi foretager os!

