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DEKALB sorter 2021/22
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DLG

DK Exsteel

DK Exclaim

DK Plastic (kålbrok)

V367OL (Holl raps)

Nordic Seed

DK Expat

DK Expansion



Robust sort, der egner sig til etablering på udfordrende lokaliteter

DK Exsteel – ny højtydende sort
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• Fht. 107 i landsforsøg 2020

• Samme agronomiske egenskaber som DK Exclaim, 
men med højere udbytte-potentiale

• Hurtig fremspiring og efterårsvækst

• God til middel og sen såning

• Meget lav modtagelighed for lys bladplet

122

100

Forholdstal

DEKALB storskala forsøg 2020



Robust og standfast sort, der er velegnet til såning over en længere periode

DK Expat – ny højtydende sort
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• Fht. 103 i landsforsøg 2020

• Kompakt efterårsvækst – lavt  vækstpunkt

• God til tidlig og middel såning

• Lav modtagelighed for lys bladplet

• Meget lav modtagelighed for phoma

135

100

Forholdstal

DEKALB storskala forsøg 2020



Bekæmpelse af rapsjordlopper i vinterraps
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Rapsjordlopper kan gøre stor skade i vinterraps under fremspiring.

Vinterrapsudsæd er ikke længere bejdset mod rapsjordlopper

Afprøvning af nyt bejdsemiddel                               i vinterraps 

Ikke godkendt i Danmark, men der bliver mulighed for at importere rapsudsæd 
bejdset med Buteo Start 

Buteo ® start  

Buteo ® start
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BBCH 10 
[6 dage]

BBCH 11 
[13 dage]

BBCH 12 
[17 dage]

BBCH 14 
[20 dage]

Buteo ® start
- Systemisk insekt bejsemiddel, der beskytter kimblade og delvis første løvblad.
- Midlet optages via rapsjordloppens gnav på kimbladene

Beskyttelse af kimblade
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Gns. af 43 forsøg og 860 observationer

Opnået effekt af Buteo Start bejdsning i vinterraps efter angrebsgrad
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Buteo ® start



9

Størst angreb i den sydlige del 
af Danmark

41 %

12 %

19 %

25 %

Buteo ® start

Opdeling i landsdele efter angrebsgrad



Sammenligning af Cruiser OSR og Buteo Start
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- 8 %

- 40 %
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Kilde: Oversigt over landsforsøgene 2008 side 179 og 2009 side 182

Buteo ® start



Konklusion –

/// 9.11.202011

- God beskyttelse mod rapsjordloppeangreb i fremspiringsfasen (kimbladstadie) i vinterraps

- Ved moderate til kraftige angreb skal der følges op med en pyrethroid behandling

- Til rapssæson ´22 vil der være mulighed for at få DEKALB rapssorter bejdset med Buteo Start 

Buteo ® start

Buteo ® start Ubehandlet



Mange rapsmarker voksede rigtig godt til i efteråret
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Stor bladmasse = stor kvælstofoptagelse



Biomassen kan bruges til at justere vinterrapsens N-behov til foråret
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Biomasse 
i efteråret

kg/m2

Beregnet N-optag 
i efteråret 
kg N/ha

Justering ved 
forårstildeling 

kg N/ha

N-behov forår 185 kg N/ha
minus korrektion 

kg  N/ha

1,5 68 -13 172

2,0 90 -28 157

2,5 113 -44 141

3,0 135 -60 125

3,5 158 -76 109

4,0 180 -91 94

Biomasse i gns. af 43 Dekalb marker: 2,6 kg/m2 (1,38 – 5,8 kg/m2)

Tysk beregningsmodel: 
(50 kg N/ha – (45 x biomasse i kg/m2) x 0,7 i korrektionsfaktor = korrektion i kg N/ha i foråret 



Forslag til kvælstofstrategi i vinterraps - forår
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Kategori
Biomasse i 

efteråret
Kg/m2

1. tildeling
Vækststart

+ 35 kg/ha S

2. tildeling
Primo/medio 

april

3. tildeling
Før/under 
blomstring

Kg N i alt

Svag raps < 2,0 60 N 110 N - 170 

Normal raps 2,0 – 3,0 40 N 70 N 30 N 140 

Kraftig raps > 3,0 30 N 50 N 30 N 110 

• Undgå lejesæd, idet rapsen vil skygge for sig selv (mindre fotosyntese) og dermed mindre frøfyldning

• Raps er dårlig til at omfordele næringsstoffer fra de vegetative dele til frø

• En 3. tildeling med 30 kg N før/under blomstring kan ”booste” frøfyldningen



Svampebekæmpelse ved blomstring
– 16 forsøg 2017-2020
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SEGES Oversigt over landsforsøg 2020 - Svampebekæmpelse under blomstring i vinterraps 2017-2020
Ubehandlet 43.8 hkg/ha LSD 80 kg/ha 

0 50 100 150 200 250 300 350

0,7 l Folicur Xpert

0,7 l Pictor Active

1,1 l Mirador Forte

0,7 l Propulse

Netto merudbytte kg. std.kv. ha Brutto merudbytte kg std.kv. ha

Mirador Forte® Adama; Pictor Active® BASF



Lys bladplet i vinterraps
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Anbefaling

Propulse og Folicur Xpert – nye standarder
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forår

Mod Phoma og lysbladplet 
tidlig forår i st. 31-32
God sideeffekt til 
vækstregulering

Enkel eller splitsprøjtning:

0,7 l/ha Propulse i st. 65

eller

0,7 l/ha Propulse i st. 63-65 
+ 0,7 l/ha Folicur Xpert i st. 69

blomst

0,5 l/ha Folicur Xpert fra st. 31

0,5 l/ha Prosaro fra st. 31
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Husk at følge os på Facebook 
“DEKALB Danmark”

Tak for 
opmærksomheden
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