Efteråret i vinterrapsen
01-01-2018

Vi besøgte i efteråret nogle af vores dygtige forsøgsværter for at høre, hvordan de har oplevet
efteråret i vinterrapsen, fra etablering og til nu. Hvad er status, og hvad tænker de som det første til
foråret?
Ingen tvivl om at etableringen og starten for rapsen her har været svær og udfordrende - lige som
mange andre steder. Det er bare vigtigt for os, når vi til sommer høster, vejer og gør udbyttet op –
sammen med vores værter – at vi ved, hvad sorten har kunne præstere under landmandsforhold på
godt og ondt. Vi laver en masse registreringer fra etablering til høst, så vi kender vores sorter bedst
muligt. Hvordan er deres væksttype, resistens/tolerance for svampesygdomme osv. Alt sammen for
at vi kan udvælge de bedste sorter til landmændene i Danmark, og ikke mindst kunne hjælpe og
vejlede i udvælgelse af den rigtige sort samt hvordan den skal dyrkes for at udnytte dens fulde
potentiale.
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Jens og Jørgen Blach

"Alle oplysninger, som fremsættes mundtligt eller skriftligt af Monsanto eller selskabets medarbejdere eller forhandlere, inkl. oplysningerne i denne artikel, er fremsat i god tro, men skal
ikke anses for et anbringende eller en garanti fremsat af Monsanto mht. disse produkters/varianters præstation eller egnethed, som kan afhænge af lokale klimaforhold og andre faktorer.
Monsanto påtager sig intet erstatningsansvar for nogen sådanne oplysninger. Disse oplysninger skal ikke udgøre en del af nogen kontrakt med Monsanto, medmindre andet er skriftligt
anført."
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"Alle oplysninger, som fremsættes mundtligt eller skriftligt af Monsanto eller selskabets medarbejdere eller forhandlere, inkl. oplysningerne i denne artikel, er fremsat i god tro, men skal
ikke anses for et anbringende eller en garanti fremsat af Monsanto mht. disse produkters/varianters præstation eller egnethed, som kan afhænge af lokale klimaforhold og andre faktorer.
Monsanto påtager sig intet erstatningsansvar for nogen sådanne oplysninger. Disse oplysninger skal ikke udgøre en del af nogen kontrakt med Monsanto, medmindre andet er skriftligt
anført."

