
FÅ MEST UD AF DIN VINTERRAPS

DK EXCEPTION KALSBØL GODS FORETRÆKKER DEKALB!

NY SORT MED MEGET HØJT UDBYTTEPOTENTIALE

DEKALB sortens kombination af egenskaber og en specifik agronomisk profil

DEKALB EGENSKAB

Dyrkningsegenskaber som højt olieindhold,
stabilt højt udbytte og
skulpeopspringsresistens er væsentlige
parametre. DEKALB sorten DK Explicit har
vist meget høje udbytter på Kalsbøl gennem
de sidste 4 år.

Rlm7 Vores udbytter i DK Explicit har overgået alle
forventninger! Vores snit på de 100 ha var lige
under 6 tons pr. ha, og i nogle marker høstede
vi noget over 6 tons pr. ha. Selvom DK Explicit
er en af de højeste sorter på markedet, ryster vi
ikke på hånden - gennem rettidig og korrekt
management har vi styr på den detalje.

-DK Exception er valgt i ”rekordmarken”,
da vi tror på, at sorten er en innovativ udvikling
af DK Explicit

AGRONOMISK PROFIL

Egenskaber og fordele

• Meget højt frøudbytte

• Topudbytte i DEKALB FACT forsøg

• Robust vækst ved frost og tørke

• Høj stængelstyrke og dermed lav
tendens til lejesæd

• Rigtig god rodhalsrådresistens

Teknisk anbefaling

• Kan sås i alle områder af Danmark

• Kan bruges i alle situationer men giver
højt udbytte i forhold til andre sorter
under dårlige vækstforhold

• Kompakt og rolig vækst i efteråret og
derfor velegnet til tidlig såning eller
såning i det normale såvindue

• Rolig opstart i foråret

• Sorten er at sammenligne med DK
Explicit mht. voksemåde og udvikling,
men DK Exception er en forbedring med
højere stængelstyrke og mindre lejesæd

Kalsbøl er beliggende ved Juelsminde, syd-øst
for Horsens. Godset ligger i et kuperet område
og består af højtydende lermuld. Kalsbøl Gods
er ejet af brødrene Johan og Michael Levy.

Under Kalsbøl hører 700 ha. Markplanen
omfatter i 2016 blandt andet 120 ha vinterraps.
Sorterne i 2016 er DK Explicit og DK Exception.

Når vi vælger rapssorter, bruger vi vores erfaring!
Der er mange sorter på markedet, så
udbytteniveauet på vores ejendom er afgørende.
DEKALB besidder de genetiske fordele, og en
god sygdoms-resistens er essentiel, når somrene
er våde og vintrene milde.

DEKALB sorterne er derfor det foretrukne valg,
når vinterrapssorten skal vælges.

S

Efterårsvækst Kompakt

Vinterfasthed Rigtig god

Tidlighed ved blomstring Medium–sen

Tidlighed ved høst Medium

Plantehøjde Medium
Lejesæd Lav

ygdomsresistens

Rodhalsråd Særdeles god

Lys bladplet God

Michael Levy, Kalsbøl Gods.


