
FÅ MEST UD AF DIN VINTERRAPS

DK EXPLICIT DEKALB, DET SIKRE VALG!

EXCEPTIONELT HØJT UDBYTTE – UANSET HVOR DEN DYRKES

DEKALB sortens kombination af egenskaber og en specifik agronomisk profil

DEKALB EGENSKAB

Svenstrup & Giesegaard er beliggende syd-øst
for Ringsted. Godserne ligger i et typisk
midtsjællandsk område, som består af
forholdsvis kold, men højtydende lermuld.
Godserne ledes af driftsleder Henrik Severin.
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Svenstrup & Giesegaard´s arealer udgør 2.470
ha. Markplanen for 2016 omfatter blandt andet
450 ha vinterraps.

Det vigtigste kriterium, når jeg vælger
rapssorter, er et flerårigt stabilt højt udbytte.
Jeg prøver nye sorter når jeg finder det
interessant, men for mig er det bundlinjen, der
tæller. Når jeg vælger nye sorter, finder jeg
ofte god sparring hos DEKALB.

Med vores relativt kolde lokalitet vil en hybrid altid
blive valgt, og DEKALB sorterne er for mig det
sikre valg på min ejendom! DK Explicit med den

kompakte vækst giver mig stor dyrknings-
sikkerhed, da de holder sig ved jorden.

Dobbelt Phoma og skulpeopspringsresistens
som kendetegner DEKALB sorterne er
egenskaber, jeg vægter højt. Med næsten 2.500
ha i markplanen giver det mig ro i maven at vide,
at mine rapsmarker holder på frøene, hvis
høsten trækker ud.

AGRONOMISK PROFIL

Egenskaber og fordele

• Meget højt frøudbytte

• Markedets højeste olieindhold

• Robust vækst ved frost og tørke

• Kompakt vækst i efteråret sikrer rigtig
god overvintring

• 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

• Den kompakte vækst om efteråret gør
sorten velegnet til tidlig såning

• Sorten har evnen til at komme sig efter
ekstreme forhold, f.eks. frost og
vandlidende jord

• Rolig opstart i foråret

DK Explicit har vist stabilt høje udbytter, med et
meget højt olieniveau i alle årene. I 2015
høstede vi i snit på 400 ha næsten 5 tons pr ha.
DK Explicit er en høj sort, måske den højeste,
men med professionel management i marken,
har vi styr på den del.

-DEKALB er valgt, fordi deres egenskaber
afspejler mine krav!
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Efterårsvækst Kompakt

Vinterfasthed Rigtig god

Tidlighed ved blomstring Medium–sen

Tidlighed ved høst Medium

Plantehøjde Høj
Lejesæd Moderat

ygdomsresistens

Rodhalsråd Særdeles god

Lys bladplet God

Henrik Severin, Svenstrup & Giesegaard.


