
FÅ MEST UD AF DIN VINTERRAPS

DEKALB ER DET FORETRUKNE VALG!DK EXALTE

NY SORT MED MEGET HØJT UDBYTTEPOTENTIALE

DEKALB sortens kombination af egenskaber og en specifik agronomisk profil

DEKALB EGENSKAB

Rlm7

Vi kan se, at netop DEKALB sorterne klarer sig
rigtigt godt, når det kommer til sygdomme,
vækst i efteråret og ikke mindst
udbyttestabilitet.

Udbytterne på Ultang ligger set over en årrække
på godt 5 tons pr. ha. Mens forsøgene i 2015 ”Ny
udbyttefremgang” viste udbytter i DEKALB
sorterne på mellem 6-6,5 tons pr. ha.

-DEKALB er valgt, fordi sorterne
lever op til vores krav!

AGRONOMISK PROFIL

Egenskaber og fordele

• Meget højt udbyttepotentiale

• Topudbytte i landsforsøg

• God udvikling i efteråret sikrer stabil
etablering selv under vanskelige forhold

• Rigtig god rodhalsrådresistens

Teknisk anbefaling

• Kan sås i alle områder af Danmark

• Kan bruges i alle situationer og klarer sig
også rigtig godt på lettere jorde

• Hurtig vækst om efteråret og foråret

• Velegnet til såning i det normale
såvindue eller senere såning

• Tilstræb en plantebestand på 35
planter/m2. Undgå høj udsædsmængde
for at minimere risiko for lejesæd

• Anvendelse af Caryx anbefales i efteråret
for at holde vækstpunktet nede

Lejesæd Moderat

Sygdomsresistens

Rodhalsråd Særdeles god

Lys bladplet Rigtig god
Ultang er beliggende ved Halk, syd-øst for
Haderslev, ned til Bankel sø, og er omgivet af
typisk dansk landskab med marker og skov.
Ultang er ejet af Asmus Fromm-Christiansen
senior og Asmus Fromm-Christiansen junior.

Under Ultang hører 460 ha inkl. skov, eng og
Bankel sø på 217 ha. Markplanen indeholder i
2016 122 ha vinterraps.

DEKALB sorter er det foretrukne valg, når
vinterrapssorten skal vælges.
Dyrkningsegenskaber som Phoma og
skulpeopspringsresistens er væsentlige fordele
på den kystnære lokalitet. Asmus sværger til
de korte DEKALB sorter DK Extrovert og DK
Exalte, som gennem flere år har vist stor

styrke på Ultang.
Efterårsvækst Hurtig

Vinterfasthed God

Tidlighed ved blomstring Tidlig-medium

Tidlighed ved høst Tidlig-medium

Plantehøjde Kort
Asmus Fromm-Christiansen, Senior & Junior, Ultang.


