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INTRODUKTION 
Seed Your Success 

Kære rapsavler, 

Endnu et rapsår er gået, og et nyt er godt 

igang. Danmark er dækket af flotte og 

veletablerede rapsmarker.

Ser vi tilbage på Landsforsøgene sæson 

2019-2020, blev der desværre kun høstet 

5 ud af 8 Landsforsøg. Stevns, Brønderslev 

og Hadsten forsøgene gik alle til inden høst. 

Tilbage var tre gode forsøg (Lolland, Fyn og 

Haderslev) samt to forsøg, som var skadet 

af sæsonen - Skive med meget ukrudt 

og Skælskør med forårsfrostskader, som 

mange erfarede i denne sæson. 

DEKALB er derfor meget glade for, i tæt 

samarbejde med 25 DEKALB forsøgsværter 

på tværs af landet, at kunne supplere vores 

viden om sorterne. Ift. et gennemsnitstal 

på 5 lokaliteter indsamler vi således viden 

gennem hele vækstsæsonen for at give et 

tydeligere billede af sorternes egenskaber 

og kapacitet.

Etableringen af rapsmarkerne i år gik 

nemmere end sidste år. Den relativt tidlige 

høst af forfrugterne sikrede som oftest 

rettidig såning.

Den varme og fugtige sensommer har 

dog været ideel for kålbrok, og derfor er 

der desværre mange rapsmarker, som 

lider af kålbrok i dette efterår. Flotte og 

veletablerede marker i september begyndte 

at tabe farve i løbet af oktober, og trækkes 

planterne op, ses overraskende mange 

planter med store svulster på rødderne.

Derfor vil DEKALB i vores matriale til 

kommende sæson kigge ekstra ind i netop 

denne sygdom.
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FØLG RAPSMARKERNE ÅRET RUNDT  
OG BLIV OPDATERET PÅ, HVAD DER SKER DERUDE
På vores Facebook-side, DEKALB Danmark, kan du følge aktuelle opslag fra markerne.

Her følger vi også gennem foråret vores agronomiske forsøg med varieret udsædsmængde, 

forskellige bejdsemidler, vækstregulering og svampesprøjtninger - alt sammen i kombination 

med FieldView™. 

Tjek også vores hjemmeside  www.cropscience.bayer.dk/dekalb 

STORSKALA FORSØG
Vi vil kende vores sorter under rigtige 
landmandsforhold. Det er her, de skal vise 
deres værd!

Derfor har vi hvert år mere end 30 storskala 
forsøg i Danmark og Sverige, hvor sorterne 
bliver testet under alm. landmandspraksis. 
Dvs. grubbesåning, forskellige plantetal, 
husdyrgødning, vækstregulering, 
svampebehandlinger og hvad den enkelte 
forsøgsvært praktiserer. I storskala forsøgene 
bliver hver sort typisk testet på et  
areal af minimum 0,5 ha, hvilket giver os  
en fantastisk værdifuld indsigt i sorten  
under markforhold. 

Vi besøger markerne gennem vækstsæsonen, 
og markerne bliver til sidst høstet, hvor 
udbyttet af hver enkelt sort bliver registreret. 
Det giver os mulighed for at komme helt tæt 
på sorterne og deres forskelligheder, så vi kan 
anbefale den bedste sort til enhver mark.

FieldView™ i 2020 og 2021

I storskala forsøgene 2020 anvendte vi 
sammen med en række forsøgsværter 
FieldView™ til at komme endnu tættere på 
sorterne. FieldView™ giver os en enestående 
mulighed for at afdække de variationer, den 
enkelte sort viser henover en storskalaparcel 
ved at analysere på udbyttekortene.

I 2021 forsøgene er enkelte storskalaforsøg 
etableret med både forskellige sorter og 
udsædsmængder, som er registreret digitalt i 
FieldView™. Efter høst kommer dette til at ligge 
som et analyselag under udbyttekortene.

Dette kan vi bruge aktivt til at optimere 
sortsvalget på den enkelte mark ud fra 
jordtype, vandtilgængelighed og meget mere.
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Det spændende for mig, ved at bruge FieldView™ somdataopsamlingsværktøj, er at afprøve 
nogle forskellige ideer på markniveau såsom sortsvalg, plantetal og behandlingsstrategier, 
som programmet så husker for mig. Gennem sæsonen undersøger jeg udviklingen og 
noterer i appen, hvis jeg har en bemærkning til et område i marken. Efter høst gennemgår 
jeg udbyttekortet og kan se udbytteeffekten af mine valg i de enkelte marker. Jeg kan også 
analysere på tværs af alle mine rapsmarker og undersøge, hvilke der har givet udbytte over 
og under bedriftsgennemsnit for derefter at dykke ned i de enkelte marker.”

Hvis du tænker, at det måske er noget for dig at teste beta-versionen af FieldView™ efter at 

have læst Jan Skovhøjs erfaringer, så kontakt Lasse Jespersen på mobil: 28458545. Sammen 

med Lasse gennemgår I ejendommens maskiner og marker. De fleste mejetærskere med 

udbyttemåler kan forbindes med FieldView™. Hvis redskaber som såmaskine, sprøjte og 

gødningsspreder skal forbindes, skal Lasse sikre sig, at de er kompatible.   

AFDÆK DINE MARKERS SKJULTE  
POTENTIALE MED FIELDVIEW™

Bayers digitale platform Fieldview™ opsamler og opbevarer markdata fra landmandens 

redskaber. De indsamlede data kan herefter hurtigt og nemt analyseres på tværs af år, 

afgrøder, marker og klima.

Dette giver et bedre grundlag for at træffe værdifulde beslutninger, som er både bæredygtige 

og øger landmandens produktivitet.

FieldView™ er endnu ikke lanceret i Danmark, men gennem de seneste par år har enkelte 

danske landmænd testet beta-versionen af programmet.

“FieldView™ har hos mig opsamlet data fra min såmaskine, sprøjte og mejetærsker. Jeg har 
i sæson 2019-2020 høstet mit storskala sortsforsøg, med 7 Dekalb rapssorter, med  
FieldView™ i min mejetærsker. FieldView™ muliggjorde, at jeg kunne registrere, hvilken 
rapssort jeg høstede, hvorefter det blev markeret på udbyttekortet, som sendes direkte til 
min tablet. Efter høst var det nemt og hurtigt at sammenholde sorterne samt undersøge 
variationen gennem trækkene i FieldView™ appen. 

Til såning af mit storskalaforsøg for 2020-21 har jeg benyttet FieldView™ i min såmaskine 
til at registrere sorterne samt plantetal. Jeg har 8 forskellige sorter, som blev etableret 
d. 31. juli 2020 med et plantetal på henholdsvis 15, 30 og 45 pl/m2. Dette havde jeg ikke 
registreret uden et digitalt værktøj som FieldView™

JAN SKOVHØJ, FåborgDE 7 DEKALB SORTER MARKERES PÅ 
UDBYTTEKORTET SOM INDIVIDUELLE 
UDBYTTEREGIONER

DE 8 FORSKELLIGE SORTER ER MARKERET PÅ 
UDSÆDSKORT MED FORSKELLIGE FARVER 
SOM ET ANALYSELAG. 

PLANTETAL MARKERET MED HHV. 15 (RØD), 
30 (GUL) OG 45 (GRØN) PL/M2 SOM ET 
ANALYSELAG.
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VINTERFASTHED FROST OM FORÅRET LEJESÆD DRYSSESPILD

GLIMMERBØSSER,  
BLADRIBBESNUDEBILLER 

SKULPESNUDEBILLER 

SKULPEGALMYG 

KRANSSKIMMELPHOMA LYS BLADPLET

KNOLDBÆGERSVAMP 

KÅLBROK

RAPSJORDLOPPER, 
KÅLFLUELARVER, 

 LUS 

SNEGLE

JUNIMARTSFEBRUARJANUAR APRIL MA J JULI AUGUST SEPTEMBEROKTOBER NOVEMBERSEPTEMBER DECEMBER

SKULPEOPSPRINGS- 
RESISTENS

Genetisk resistens 
der holder skulperne 
sammen, så dryssespild 
og udbyttetab undgås 
op til og ved høst. 
Skulpeopspringsresistens 
giver øget fleksibilitet 
i høst og færre 
spildplanter i det 
efterfølgende sædskifte.

DOBBELT PHOMA  
RESISTENS

Kombinationen af den 
specifikke (kvalitative) 
RLM7 resistens og den 
polygene (kvantitative) 
resistens giver en 
enestående beskyttelse 
mod rodhalsråd.  

HØJT  
OLIEINDHOLD

Sorter med særlig højt 
olieindhold.

KÅLBROK-  
TOLERANCE

Kålbroktolerance 
sikrer udbyttet 
på kålbrokinficerede 
arealer. 

I FRØET 

I MARKEN 

HURTIG  

EFTERÅRSVÆKST

Sorterne har en kraftig 
vækst igennem efteråret 
og er dermed velegnede 
til både normal og sen 
såning samt såning under 
vanskelige forhold.

HURTIG  
FREMKOMST

Sorterne er i stand 
til hurtigt at etablere 
robuste planter med 
gode rødder under 
udfordrende betingelser.

VINTERFASTHED

Sorterne testes i lande, 
der har hårdere vintre 
end i Danmark, for at 
være sikker på, at sor-
terne kan klare en hård 
dansk vinter. 

KOMPAKT  
EFTERÅRSVÆKST

Sorterne har en rolig 
efterårsvækst og er  
dermed velegnede til  
tidlig eller normal såning. 

Ikonerne til højre viser de vigtige egenskaber i DEKALBs 

sorter, der er medvirkende til at sikre et højt rapsudbytte 

gennem hele vækstsæsonen. I beskrivelsen af sorterne, 

længere omme i bogen, er der for hver sort angivet, 

hvilke DEKALB egenskaber de besidder.

DEKALB EGENSKABER  
DER BIDRAGER  
TIL AT ØGE UDBYTTET  
I DIN VINTERRAPS-MARK

 VÆKSTSÆSONEN 
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GENETIK DER MINDSKER DRYSSESPILD VED HØST
DEKALBs forædlere har været i stand til at identificere de gener fra 

radiseplanten, der naturligt holder dennes skulper sammen og krydse dem 

ind i rapsen. Herved øges rapsskulpernes sammenholdskraft,  

og dryssespildet mindskes.

Skulpeopspringsresistens gør også, at du kan lade rapsen modne helt 

og få den sidste tilvækst og olieindlejring med, uden at være nervøs for 

afgrøden begynder at drysse. 

Dryssespild sker i sorter uden skulpeopspringsresistens, hvis høsten udsættes eksempelvis 

pga. ustabilt vejr eller andre høstopgaver, der skal prioriteres først. Uvejr, som f.eks. blæst eller 

hagl før høst, kan også resultere i udbyttetab og opsprungne skulper. Som følge af haglvejr var 

skulpeopspringet massivt i et Landsforsøg i Nordjylland i 2019. Forsøget blev desværre ikke 

høstet, men tidligere forsøg har vist, at 5 % opsprungne skulper omtrent er lig udbyttetabet i %, 

som her er op til 20-30 %.

SPILDRAPS ER UKRUDT OG EN TRUSSEL FOR 
SÆDSKIFTET
Foruden udbyttetab giver dryssespild og skulpeopspring også en enorm unødvendig pulje 

af spildraps, der ender som ukrudt mange år frem. I vintersæd er det vigtigt at få bekæmpet 

spildraps allerede ved fremspiring, idet spildraps både konkurrerer med kornet og giver risiko 

for kålbrok. Spildraps i vintersæd om efteråret kan bekæmpes med det nye og effektive 

middel Mateno Duo®. Mateno Duo® nedsætter også risikoen for resistensudviklingen i forhold 

til anvendelse af SU-midler.

 

KONKURRERENDE SORT UDEN  
SKULPEOPSPRINGS-RESISTENS

DEKALB HYBRID
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DK EXPANSION DK EXPAT DK EXCLAIM

DK EXCEPTION

Flemming og Jens S. Koefoed,  
Vestergård, Bornholm

“ Vi har is i maven og venter ofte med at høste vores vinterraps, til efter hveden er høstet. 
Naboerne har ofte kommenteret vores marker – skal I ikke snart have dem høstet? 
Men så længe der er andre afgrøder, der står klar til høst inden, lader vi vinterraps 
vente. Vi har i flere år afprøvet DEKALBs rapssorter hos os i storparcel forsøg, og her 
har vi lært skulpeopspringsresistensen at kende. Første par år afprøvede vi det på et 
mindre areal, men nu er vi helt trygge ved den, og det er en del at vores måde at dyrke 
raps på. Vores aftager af rapshøsten – en lokal oliemølle - glæder sig altid over vores 
fuldmodne frø. Ingen delvis grønne frø der påvirker kvaliteten af hans olie. Vi havde 
forrige år en sort uden skulpeopspringresistens i afprøvning og i denne sort tabte vi 2t i 
forhold til DEKALBs rapssort. Derfor vælger vi kun sorter, som vi kender skulpeopspring- 
resistensen på“.

ERFARINGER

Spildraps kan opformere kålbrok allerede fra 3-4 bladsstadiet. Så bekæmpes spildrapsen ikke 

allerede tidligt i efteråret, opstår der falsk sædskifte og forøget risiko for opformering af kålbrok 

til følge. Det kan på sigt gå ud over muligheden for at dyrke en højværdiafgrøde som vinterraps 

og andre korsblomstrede afgrøder.
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70 pl/m2  50 pl/m2  40 pl/m2

PLANTETALLETS BETYDNING FOR FORGRENING 
AF RAPSEN I FRØFYLDNINGSPERIODEN

Ved såning af DEKALB hybrider anbefales 35-40 planter/m2 i et godt såbed. 

Ved såning på stor rækkeafstand (fx. grubbesåning på +50 cm) reduceres plantetallet 

til 25-30 planter/m2

Udsædsmængden beregnes på følgende måde:

UDSÆDSMÆNGDEETABLERING

7,5 (sækkens vægt i kg)
1,5 =  5 (TKV)

I tabellen er vist udsædsmængder i kg/ha ved forskellig tusindkornsvægt  

og en markspiring på 95 %.

Hvis markspiringen kun forventes at være 85 %, f.eks. pga. tørt og knoldet såbed, anvendes 

ovennævnte udsædsberegner.

En DEKALB raps unit er altid 1,5 mill. frø.  

Hvis der ikke er oplyst TKV på sækken, kan denne findes ved at dele sækkens vægt  

i kg med 1,5.

Eksempel:  

 TUSINDKORNSVÆGT (TKV), G

ØNSKET ANTAL PL/m2 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0

 30 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,1 2,2 2,5

 35 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,9

 40 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,4

 45 1,7 1,9 2,1 2,4 2,6 2,8 3,1 3,3 3,8

 50 1,8 2,1 2,4 2,6 2,9 3,2 3,4 3,7 4,2

Antal planter/m2 x TKV

markspiringsprocent
=  kg/ha

En god og rettidig etablering er grundlaget for 
et højt udbytte i vinterraps. Vinterraps kræver 
ca. 500 graddage i efteråret for at kunne nå at 
udvikle sig tilstrækkeligt inden vinteren. Derfor 
bør vinterraps, afhængig af landsdel, sås fra 5. 
til 25. august i en stabil periode uden udsigt til 
nedbør 4-5 dage efter såning.

Det ønskede plantetal pr. m2 tilpasses  
efter jordtype og etableringsmetode.  
Ved såning af hybrider anbefales normalt  
35-40 planter/m2 i et godt såbed. 

Ved såning på stor rækkeafstand, f.eks. 50 cm, 
skal plantetallet yderligere reduceres, for at 
de ikke presser hinanden op i rækken. Her 
anbefales omkring 25 planter/m2. 

Vær omhyggelig med rapssåningen, så fremspiringen er hurtig og ensartet i hele marken. Såbedet 
skal være tilpas løs og gerne være løsnet i dybden, så rødderne kan søge nedad og opsamle 
næringsstoffer og vand. 

Rapsfrøet skal under normale forhold placeres i ca. 2-3 cm sådybde omgivet af jordfugt. Ensartet 
harvedybde og tilstrækkelig pakning omkring frøet kan være afgørende, hvis forholdene bliver 
ugunstige efter såning. 

KOMBINATIONEN AF UENS SÅDYBDE OG PAKNING GIVER FORSINKET 
FREMSPIRING I NOGLE RÆKKER.
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VÆKSTREGULERING AF RAPSEN 

EFTERÅR

Forventes rapsens vækst at blive for kraftig, kan der være risiko for, at vækstpunktet hæver sig fra 
jordoverfladen, og dermed bliver rapsen mere udsat for frostskade eller udvintring i løbet af vinteren. 
Vækstregulering om efteråret skal betragtes som en forsikring mod udvintring og vil ikke være rentabel 
under milde vintre. Er der behov for vækstregulering opnås den bedste effekt i 4-5 løvbladstadiet.

Behovet for vækstregulering er størst på milde lokaliteter, hvor der er sået tidligt, meget kvælstof til 
rådighed, en hurtigt voksende sort og højt plantetal. Vi anbefaler generelt at så rapsen tids nok til, at den 
når mindst 500 graddage og gerne lidt mere inden den 1. november. Planterne må hellere blive lidt for store 
end for små.

Graddagene varierer fra år til år og sted til sted, men nedenstående tabel giver en indikation i forhold til 
såtidspunkt, og om du behøver at vækstregulere rapsen i efteråret.

FORÅR

Vækstregulering i foråret sker for at reducere risikoen for lejesæd. Højt plantetal, højt kvælstofniveau og 
en ikke-stråstiv sort er risikofaktorer, der taler for en vækstregulering. Omvendt, går rapsen ikke i leje, 
er der ikke noget, som tyder på en gevinst ved at vækstregulere, f.eks. for at stimulere sideskuddene. 
Et passende plantal på 25-30 planter i foråret, delt gødskning og en stråstiv sort er de bedste 
forholdsregler mod lejesæd.

VÆKSTREGULERING SOM FUNKTION AF GRADDAGE OG SORT, 2014-2020 

Sådato Vendsyssel
Nordvestjylland 
og Himmerland

Midtjylland
Sønderjylland 

og Fyn
Nord og Midt 

Sjælland

Sydsjælland, 
Lolland Falster  
og Bornholm

01-aug 715 765 771 859 861 916

05-aug 673 722 727 811 810 862

10-aug 606 654 657 734 733 785

15-aug 545 592 593 665 668 717

20-aug 482 527 529 596 598 645

25-aug 428 472 474 538 538 581

30-aug 378 421 423 483 482 522

05-sep 325 364 369 425 421 455

UDVIKLING I EFTERÅRET 
Der er forskel på sorternes væksthastighed og bladstilling i efteråret.

De hurtigt voksende sorter kommer, som navnet siger, hurtigt i gang efter 
såning. Sorterne har en opret bladstilling og en kraftig vækst igennem 
efteråret. Dermed er disse sorter velegnet til middel og sen såning eller 
såning under vanskelige forhold. I en hurtigt voksende sort skal behovet 
for vækstregulering i efteråret altid vurderes.

Er du på en kold lokalitet og sår efter den 15. august, bør du altid bruge en 
hurtigt voksende sort. Det samme gælder på lune lokaliteter fra den 20. august.

De kompakte sorter har en rolig efterårsvækst. Sorterne danner en flad 
roset og holder naturligt vækstpunktet tæt på jorden, hvilket sikrer en 
rigtig god overvintring. Dermed er disse sorter velegenet til tidlig og 
middel-tidlig såning. Kompakte sorter bør altid vælges ved tidlig såning 
og på arealer, hvor der f.eks. tilføres meget husdyrsgødning.

Normalt ikke behov for vækstregulering
Vækstregulering anbefales i risiko marker med hurtigt og kompakt voksende sorter
Vækstregulering anbefales i risiko marker med hurtigt voksende sorter
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SÅTIDSPUNKTER FOR DEKALB VINTERRAPSSORTER 
VINTERRAPS

Vinterrapssorterne har meget forskellig vækst i efteråret. Vi har undersøgt de enkelte sorters 

væksthastighed om efteråret og kategoriseret dem efter, om de har en flad og rolig vækst, 

eller om de vokser hurtigt og mere opret. I oversigten til højre kan du finde den eller de sorter, 

som passer til det såtidspunkt, du forventer. Det giver en bedre sikkerhed for tilstrækkelig 

tilvækst inden vinteren og mindsker risikoen for, at rapsen strækker vækstpunktet. Som du 

kan se på kortet, er der stor forskel på opnåelige graddage i efteråret i Danmark. Det skal du 

bruge til at øge sikkerheden for en veletableret mark.

ANBEFALEDE SÅTIDSPUNKTER FOR DEKALB VINTERRAPS
INTELLIGENT SORTSVALG - find dit områdes farve på kortet og se anbefalingen i skemaet.

LANGSOM EFTERÅRSVÆKST

SORT: DK EXPAT

HURTIG EFTERÅRSVÆKST

SORT: DK EXPANSION, DK EXCLAIM, DK EXSTEEL OG V367OL

HURTIG EFTERÅRSVÆKST

SORT: DK PLASTIC (KÅLBROK TOLERANT)

August September

1-9 10-16 17-22 23-31 1-8

Udsatte kølige områder

Kølige områder

Moderate områder

Lunere områder

Varme områder

August September

1-9 10-16 17-22 23-31 1-8

Udsatte kølige områder

Kølige områder

Moderate områder

Lunere områder

Varme områder

August September

1-9 10-16 17-22 23-31 1-8

Udsatte kølige områder

Kølige områder

Moderate områder

Lunere områder

Varme områder
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EFTERÅR 

Vinterraps bør have lettilgængeligt kvælstof 

ved etableringen om efteråret for at komme 

godt fra start.

Mængden afhænger af mange faktorer, 

bl.a. såtidspunkt, forfrugt og om der 

nedmuldes halm. Som grundregel skal 

rapsen gerne optage minimum 50 kg N i 

efteråret for at sikre, udbyttepotentialet 

ikke bliver begrænset. Derfor skal 

biomassen som minimum nå 1 kg/m2, 

før væksten stopper, og herved sikres 

det også, at planterne er tilpas kraftige 

til overvintring. Hvis rapsplanterne er 

etableret rettidigt, kan de sagtens nå at 

optage dette kvælstof.  

Ved plantetætheder på 25-40 planter/m2 

vil rapsen typisk have 8-10 blade, 10-15 mm 

roddiameter og 10-15 cm pælerod 

og herved have optaget 50-90 kg kvælstof. 

Man kan derfor roligt tildele kvælstof 

i efteråret og gerne i omegnen 

af 50-70 kg N/ha eller måske endda 

mere. Vi har i efterået 2019 fulgt rapsen 

med biomasse målinger for at se, 

hvordan planterne har udviklet sig under 

forskellige forudsætninger. Til højre er vist 

biomassemålinger fra 3 forskellige marker, 

hvor biomassen er plottet som funktion 

af graddage. Her ses det tydeligt, at der 

ved sen såning kan indhentes meget vækst 

(i form af biomasse), sammenlignet med 

en tidligere sået afgrøde, der ikke har fået 

samme mængde kvælstof.

Derfor kan man tildele ekstra kvælstof ved 
sen såning for at opnå kraftigere planter. 
Ved tidlig såning (første uge af august) vil rapsen 
normalt blive tilstrækkelig stor til at sikre en 
tilfredsstillende overvintring. 

Væksttempoet er dog lige så vigtigt 

at forholde sig til, især i perioden 

fra fremspiring til 4-5 bladstadiet. 

Her er rapsplanterne meget sårbare over 

for snegle og rapsjordlopper, men med 

kvælstoftildeling sættes væksttempoet 

i vejret, og dermed forkortes denne periode.

GØDSKNING 

[Ved at gange vægten af 1 m2 overjordisk biomasse med 45 får 
man et rimeligt præcist bud på kvælstofoptaget i efteråret. F.eks 
viser 1.5 kg overjordisk biomasse at have optaget 67.5 kg N pr. Ha, 
når vægten ganges med 45]
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KÅLBROK
Kålbrok er en typisk sædskiftesygdom, der 

fremmes af et tæt sædskifte med raps og 

andre korsblomstrede afgrøder. Spildplanter 

i stub og efterafgrøder, der ikke bekæmpes, 

har også stor betydning for at fremme kålbrok, 

da opformeringen af sporer allerede kan ske 

tre uger efter fremspiring! 

Kålbrokinfektionen sker ofte umiddelbart efter 

såning og udvikler sig mest og værst under 

lune og fugtige forhold. Kålbrok opdages ved, 

at planten trives dårligt, da vandoptagelsen 

hæmmes og planten får et vandlidende 

udseende. Oftest findes kålbrok i de mere 

fugtige steder i marken. Trækkes planterne 

op, ses de svulstlignende dannelser på 

roden tydeligt. Kålbroksporerne inducerer 

dannelsen af svulsterne, som hæmmer rodens 

udvikling kraftigt. Det er i disse svulster, der 

dannes nye sporer, som kan spredes ud i 

jorden og derved viderføre smitten. Sker 

svulstdannelsen på pæleroden, vil rapsplanten 

være mest hæmmet og udbyttetabet størst. 

Ved stærkt inficerede planter er det ikke 

udsædvanlig med et udbyttetab på over 

50 %. Sidder svulsterne på siderødderne, 

vil planterne være mindre påvirket og 

udbyttetabet langt mindre, men svampen 

opformerer alligevel kraftigt i marken. 

Maskiner er en væsentlig kilde til spredning 

af kålbroksporer indenfor marken, men også 

mellem marker. Så undgå at slæbe jord fra 

marker, der er i risiko for eller inficerede med 

kålbrok. Det er svært at undgå, men planlæg 

markarbejdet så rækkefølgen på markerne 

tager højder for det. Vask også gerne 

maskinerne lidt oftere for at mindske risikoen.

Kålbrok trives bedst under disse forhold:

   Sur jord dvs. Rt mindre end 7 - sørg for at tilføre tilstrækkeligt med kalk til sædskiftet

   Lavbunds- og humusjord er mere udsatte

   Vandlidende jord – sørg for effektiv dræning

   Tidlig såning i varm og fugtig jord – udsæt såningen til sidste halvdel af såvinduet

KÅLBROK, HVOR RAPSPLANTERNE  
ER SLAPPE OG TRIVES DÅRLIGT
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KÅLBROKTOLERANTE SORTER

DEKALB markedsfører i dag kålbroktolerante 

sorter, der udbyttemæssigt er meget tæt på 

samme udbyttepotentiale som vores øvrige 

topsorter. Kålbroktolerante sorter er et godt 

redskab, der bør anvendes i marker med 

konstateret kålbroksmitte. Tolerancen hviler 

dog kun på et gen (det eneste tilgængelige 

i raps). For at tolerancen kan holde længst 

muligt, bør disse sorter derfor kun dyrkes, hvor 

der er behov, og hvor der sættes ind med 

andre af de nævnte tiltag mod kålbrok. Hvis 

man er i tvivl, om jorden er inficeret, kan der 

udtages jordprøver, der kan belyse, hvorvidt 

jorden er inficeret, og hvor udtalt det er. 

Længere omme i bogen finder du DEKALBs 

nye kålbroktolerante sort DK PLASTIC.

KÅLBROKPLETTER I EN MARK

RAPS MED KÅLBROK INFEKTION

SKADEDYR 

JORDLOPPER 

Rapsjordlopperne kan forvolde skade 

på to måder. I fremspiringsfasen æder 

de voksne lopper af bladene. Her er den 

vejledende bekæmpelsestærskel 10 % 

bortgnavent areal, indtil der er udviklet 

4 løvblade. Efter dette stadium kan larverne 

gøre skade, og her er den vejledende 

bekæmpelsestærskel en samlet fangst 

af 25 rapsjordlopper pr. fangbakke i de 

runde gule fangbakker indenfor tre uger 

i flyvningsperioden. Bekæmpelse rettet mod 

larveangreb vil ofte finde sted fra medio 

september til medio oktober. Der anvendes 

et godkendt pyrethroid. 

JORDLOPPER PÅ RAPSPLANTE

JORDLOPPEGNAV PÅ KIMBLADE

RAPSJORDLOPPE-LARVE PÅ BLADSTILK
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AGERSNEGLE  

Agersnegle kan forvolde stor skade 

i vinterraps fra fremspiringen, hvor de 

æder af bladene. Ved konstateret angreb 

er det vigtigt komme rettidigt afsted med 

at sprede sneglegift ud. Forebyggende 

behandling er oftest mest effektiv. Bliver 

sneglegiften hurtigt spist af sneglene, er 

det vigtigt at gentage behandlingen. 

Inden etablering af vinterraps kan det 

være en fordel at foretage gentagne 

øverlige harvninger i stubben, der både 

ødelægger sneglenes fødegrundlag og 

levesteder. Agersnegle forekommer 

mest på lerjord, langs læhegn/skel og 

efter frøgræs. Agersnegle er aktive hele 

efteråret og bliver først inaktive ved mere 

udbredt frost.

SNEGL PÅ RAPSPLANTE

DK EXCLAIM

DK EXSTEEL
DK EXPECTATION DK EXTREMUS DK EXPAT

DK EXPANSION

DK EXCITED

SORTSOVERSIGT 

På de kommende sider  kan du se de forskel l ige DEKALB  
sorter  og hvi lke egenskaber,  de besidder.
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OLIE INDHOLD 

LEJESÆD

PLANTEHØJDE

SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

VINTERFASTHED

EFTERÅRSVÆKST

TIDLIGHED VED BLOMSTRING 

TIDLIGHED VED HØST 

RESISTENS MOD LYS BLADPLET

PHOMARESISTENS

AGRONOMI

NØGLEEGENSKABER

FORDELE

Robust og hurtig voksende sort, der 
er god på alle lokaliteter, især på 
udfordrende arealer

1

Stabil højtydende sort2

God sygdomsprofil mod især  
phoma og lys bladplet

3

Dennis Thomsen, 
v/ Ulrik Lunden, Store Bouet & Overgård, Asaa, Nordjylland

“ Vi har cirka 400 hektar raps i markplanen hvert år. Med vores lokalitet og 
rapsareal taget i betragtning, etablerer vi tit først raps i sidste halvdel af august. 
Vi hørte, at DK EXSTEEL havde klaret sig fremragende i et DEKALB storskala 
forsøg (sået den 26 august) i Vendsyssel i 2020. DK EXSTEEL gav næsten 1 tons 
mere end de andre sorter. Derfor mente vi, at det kunne være en god sideløber 
(afløser) til DK EXCLAIM, som vi har brugt de sidste par år, pga. den hurtige vækst 
i efteråret. Derfor har vi valgt at tage DK EXSTEEL med i vores rapssortsvalg 
i 2021. Den er vokset hurtigt til her i efteråret og står rigtig flot, så vi håber og 
tror på, at vi kan holde de fine udbytter som i forsøgene.”

DOBBELT PHOMA  
RESISTENS

SKULPEOPSPRINGS- 
 RESISTENS 

HØJT  
OLIEINDHOLD

HURTIG  
EFTERÅRSVÆKST

VINTERFASTHED

UDBYTTE 

107 % i 
Landsforsøg 

2020

5175 kg/ha
i DEKALB  

forsøg 2020

RIGTIG GOD 

HØJT 

MEDIUM-SEN 

MEDIUM 

HØJ 

LAV 

JA 

HURTIG 

RIGTIG GOD

SÆRDELES GOD

DK EXSTEEL

ERFARINGER
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OLIE INDHOLD 

LEJESÆD

PLANTEHØJDE

SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

VINTERFASTHED

EFTERÅRSVÆKST

TIDLIGHED VED BLOMSTRING 

TIDLIGHED VED HØST 

RESISTENS MOD LYS BLADPLET

RESISTENS MOD RODHALSRÅD

AGRONOMI

NØGLEEGENSKABER

DOBBELT PHOMA  
RESISTENS

SKULPEOPSPRINGS- 
 RESISTENS 

HØJT  
OLIEINDHOLD

HURTIG  
EFTERÅRSVÆKST

VINTERFASTHED

GOD

HØJT

SEN

MEDIUM

HØJ

LAV

JA

HURTIG

GOD

SÆRDELES GOD

FORDELE

Hurtig efterårsvækst sikrer god 
etablering inden vinter1

Skulpeopspringsresistens giver 
ro og tryghed til at lade planten 
modne helt af

2

God visuel tolerance mod 
kransskimmel3

Stabilt og altid højt udbytte4

Rasmus Bay Simonsen,  
Driftfællesskab v./ Sorø St. Ladegård & Lundebjerggaard

Vi driver 1700 ha planteavl med både korn, frøgræs og raps i sædskiftet. Som regel etablerer vi rapsen 
pløjefrit her på ejendommen, da vi har brug for høj kapacitet i en meget travl periode, hvor der både skal 
høstes, bjærges halm og etableres efterafgrøder. 
Jorden er fordelt på flere ejendomme i Sorø området, og det giver dermed forskellige dyrkningsbetingelser på 
trods af den relativt korte afstand. Vi har dog god erfaring med sorter, der gror godt til i efteråret, og derfor 
har vi også dyrket DK EXCLAIM i flere sæsoner. 
Klimaet er forholdsvis mildt på vores lokalitet, men i efterår og tidlig forår ser vi dog ofte, at temperaturerne 
kan falde til under frysepunktet i perioder. Derfor er det vigtigt for os, at rapsplanterne bliver godt etableret, 
og særligt at vækstpunktet holdes tæt på jorden. Det gør vi ved at holde plantetallet nede, men det kræver 
samtidig, at planten bliver veludviklet i foråret. Derfor synes vi, at DK EXCLAIM er et godt valg til vores 
ejendomme og har derfor også valgt den til kommende sæson. 

ERFARINGER

UDBYTTE 

100 %  
i gns. af  

Landsforsøgene 
2018-2020 

4595 kg/ha  
i udbytte  
i DEKALB  

forsøg

DK EXCLAIM
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OLIE INDHOLD 

LEJESÆD

PLANTEHØJDE

SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

VINTERFASTHED

EFTERÅRSVÆKST

TIDLIGHED VED BLOMSTRING 

TIDLIGHED VED HØST 

RESISTENS MOD LYS BLADPLET

PHOMARESISTENS

AGRONOMI

NØGLEEGENSKABER

FORDELE

Nyhed - med stort udbyttepotentiale 
under danske forhold

1

Skulpeopspringsresistens  
minimerer dryssespild

2

Stærk etablering, sikker 
efterårsudvikling - også under 
udfordrende forhold

3

Langt såvindue, da hovedskuddet 
klistrer sig til jorden

4

Asmus Fromm-Christiansen Senior og  
Asmus Fromm-Christiansen Junior, 
Ultanggaard, Haderslev

“ Vi har i mange år haft DEKALB storskalaforsøg, og vi følger med interesse de forskellige sorter gennem 
sæsonen. Vi har med den vækstsæson, vi har været igennem i år kunnet se, at DK EXPAT har klaret 
sig bedre i forhold til nogle af de øvrige sorter. I et normalt år havde vi nok ikke kunnet se den store 
forskel, men netop i år pga. senere såning og det meget regnfulde efterår 2019, har vi lagt mærke 
til, at DK EXPAT har skilt sig ud og har klaret sig bedre gennem vækstsæsonen. Det viste sig også 
ved høst, hvor den kvitterede for det højeste udbytte i forsøget på 6.681 kg/ha. Vi var imponeret over 
udbyttet året taget i betragning, og derfor har vi også valgt, at så DK EXPAT på 50 % af arealet samt 
DK EXPANSION på de resterende 50 %.“

ERFARINGER

UDBYTTE 

4 DEKALB forsøg 
i 2020, med et gns.  

på 5324 kg/ha. 

104 % 
i gns. af 2 års 
Landsforsøg

RIGTIG GOD 

MIDDEL

MEDIUM-SEN

MEDIUM-TIDLIG

MEDIUM

LAV

JA 

KOMPAKT 

GOD

RIGTIG GOD

DK EXPAT

HURTIG 
FREMKOMST

SKULPEOPSPRINGS- 
 RESISTENS

VINTERFASTHED KOMPAKT  
EFTERÅRSVÆKST

28 29



OLIE INDHOLD 

LEJESÆD

PLANTEHØJDE

SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

VINTERFASTHED

EFTERÅRSVÆKST

TIDLIGHED VED BLOMSTRING 

TIDLIGHED VED HØST 

RESISTENS MOD LYS BLADPLET

PHOMARESISTENS

AGRONOMI

NØGLEEGENSKABER

HØJT  
OLIEINDHOLD

SKULPEOPSPRINGS- 
 RESISTENS

HURTIG  
EFTERÅRSVÆKST

VINTERFASTHED

FORDELE

Rigtig god sygdomsresistens 
og stængelstyrke1

Skulpeopspringsresistens giver ro 
og tryghed til at lade planten  
modne helt af

2

Vinder af rapskonkurrence i 20183

Carsten Siegumfeldt, 
Asmushøj og Søndergaard Landbrug, Tørslev nær Ørsted, Djursland

“ Jeg dyrker små 600 ha rent planteavl med særligt fokus på fremavl af korn. For at holde et sundt og 
optimalt sædskifte har jeg frøgræs og vinterraps med inde. Når jeg vælger vinterrapssort, lægger 
jeg stor vægt på gode genetiske egenskaber som bla. skulpeopspringsresistens, udbyttestabilitet og 
særligt at sorten er hurtigvoksende. Jeg dyrker ikke vinterbyg, og derfor er sortens kraftige vækst 
vigtig, når vinterhvede og vårbyg altid danner forfrugt for vinterrapsen. Derudover ligger den kraftige 
vækst højt på prioriteringslisten, da vinterrapsen her på bedriften altid etableres i snittet halm. Jeg 
har flere gange haft en DEKALB sort og kan godt lide DEKALBs egenskaber og stabilitet over flere år. 
I år har jeg igen valgt DK EXPANSION, fordi den ligger godt i landsforsøgene over flere år og vokser 
godt til her i efteråret.“

ERFARINGER

UDBYTTE 

4895 kg/ha i gns. 
af 18 DEKALB  

forsøg fordelt over 
hele landet

104 % i gns. 
af 3 års 

Landsforsøg
RIGTIG GOD 

HØJT

MEDIUM-SEN

MEDIUM-SEN

HØJ

LAV

JA 

HURTIG 

GOD

SÆRDELES GOD

DK EXPANSION

DOBBELT PHOMA  
RESISTENS
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OLIE INDHOLD 

LEJESÆD

PLANTEHØJDE

SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

VINTERFASTHED

EFTERÅRSVÆKST

TIDLIGHED VED BLOMSTRING 

TIDLIGHED VED HØST 

RESISTENS MOD LYS BLADPLET

PHOMARESISTENS

AGRONOMI

NØGLEEGENSKABER

HØJT  
OLIEINDHOLD

SKULPEOPSPRINGS- 
 RESISTENS

KÅLBROK- 
TOLERANCE

HURTIG  
EFTERÅRSVÆKST

VINTERFASTHED

FORDELE

Kålbrok-tolerant sort med god 
resistens og ny standard for udbytte1

Skulpeopspringsresistens minimerer 
dryssespild2

Kraftig efterårsvækst giver mulighed 
for senere såning, hvilket styrker 
forsvaret mod kålbrok

3

DEKALB Danmark

“ DK PLASTIC er en kålbrok-tolerant sort, der udbyttemæssigt har klaret sig rigtig godt i forhold til øvrige 
kålbrok-tolerante sorter på markedet. DK PLASTIC har en hurtig efterårsvækst og er derved egnet til 
sen såning. Har man mistanke om kålbrok i sin mark, er det vigtigt ikke at så for tidligt. Kombinationen 
af tidlig såning, fugtige forhold og især høje jordtemperaturer fremmer risikoen væsentligt for angreb 
af kålbrok end ved senere såning.“

ERFARINGER

UDBYTTE 

101 % i gns.  
af 3 års 

Landsforsøg
GOD 

HØJT

MEDIUM-SEN

MEDIUM-TIDLIG

HØJ

LAV

JA 

HURTIG 

GOD

RIGTIG GOD

DK PLASTIC
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V367 OL

OLIE INDHOLD 

LEJESÆD

PLANTEHØJDE

SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

VINTERFASTHED

EFTERÅRSVÆKST

TIDLIGHED VED BLOMSTRING 

TIDLIGHED VED HØST 

RESISTENS MOD LYS BLADPLET

PHOMARESISTENS

AGRONOMI

NØGLEEGENSKABER

FORDELE

Matthew Clark, 
DEKALB Rapsforædler

“ Hurtig efterårsvækst, sikker vinterfasthed, skulpeopspringresistens samt højt udbytte af HOLL olien
er de kvaliteter og egenskaber, som kendetegner V367 OL. Sorten er DEKALBs nyeste sort på det
Skandinaviske marked, der anvendes indenfor nichen af særlige olier, som kan opvarmes i forbindelse
med tilberedning af mad.
Når jeg har fulgt V367 OL i de dansk forsøg, er jeg begejstret over den hurtige tilvækst, sorten har. Især
i forrige sæson hvor etablering var noget af en udfordring. Samtidig har V367 OL de sædvanlige robuste
DEKALB egenskaber, som sikrer sortens potentiale.“

ERFARINGER

UDBYTTE 

104 % i 
Landsforsøg 

2020
GOD 

HØJT 

MEDIUM 

MEDIUM 

MEDIUM 

LAV  

JA

KOMPAKT 

GOD 

GOD

Dyrkes på kontrakt med tillæg1

Høj stængelstyrke der minimerer 
risikoen for lejesæd

2

Kompakt efterårsvækst der gør 
sorten velegnet til tidlig såning

3

DEKALB skulpeopringsreistens4

VINTERFASTHED KOMPAKT  
EFTERÅRSVÆKST

SKULPEOPSPRINGS- 
 RESISTENS

HØJT  
OLIEINDHOLD
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OLIE INDHOLD 
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DOBBELT PHOMA  
RESISTENS

SKULPEOPSPRINGS- 
 RESISTENS 

HØJT  
OLIEINDHOLD

HURTIG  
EFTERÅRSVÆKST

VINTERFASTHED

GOD

HØJT

SEN

MEDIUM

HØJ

LAV

JA

HURTIG

GOD

SÆRDELES GOD

FORDELE

Skulpeopspringsresistens minimerer 
spildrapsproblematikken i sædskiftet1

Hurtig og kraftig efterårsvækst er 
bedste middel mod rapsjordloppens 
gnav

2

Kraftig efterårsvækst sikrer optimal 
konkurrence mod ukrudt3

Jens Boisen Diederichsen,  
Barkholt, Haderslev

“ Her i Sønderjylland er vi meget plagede af rapsjordlopper. Hvert år ser vi angreb, som risikerer at skade 
vores rapsafgrøder. Det bedste, jeg, som økologisk rapsavler, kan gøre, er at vælge en sort, der vokser 
hurtigt til om efteråret. Jeg havde sidste år både en liniesort og hybridsorten DK EXCLAIM. Jeg kunne 
tydeligt konstatere, at DK EXCLAIM, med sin hurtige vækst, langt bedre voksede fra jordloppernes angreb. 
DK EXCLAIM havde også en langt bedre evne til at konkurrere med ukrudt om lys og næring. Jeg havde langt 
mindre problemer med ukrudt, specielt kamiller og valmuer, i min mark med DK EXCLAIM, end jeg havde 
i marken med liniesorten. Derfor har jeg valgt DK EXCLAIM til alle min vinterrapsmarker.“

ERFARINGER

DK EXCLAIM - UBEJDSET

UDBYTTE 

Højt 
 udbyttepoten- 

tiale
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 Tidlig  Normal  Sen

Produkt Såtidspunkt Høsttidspunkt
Skulpeopspringsre-

sistens
Dobbelt phoma  

resistens
Vinterfasthed Højt olieindhold

God 
stængelstyrke

DK EXSTEEL 

DK EXCLAIM 

DK EXPANSION 

DK EXPAT 

DK PLASTIC   

V367OL

DK EXLAIM 
-UBEJDSET

FOR MERE INFORMATION BESØG CROPSCIENCE.BAYER.DK/DEKALB 

ELLER KONTAKT EN AF DEKALBS EKSPERTER.
PRODUKTPORTEFØLJE
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Rapsfrø er i dag ikke længere bejdset med 

effektive midler mod rapsjordloppen. Tidligere 

var rapsfrø bejdset med neonicotinoiderne 

bla. Cruiser RAPS eller Modesto FS 480 eller 

svampemidlet Thiram, men disse er ikke 

længere tilladt at anvende i EU. Rapsfrø er i 

dag hovedsageligt bejdset med Integral® Pro, 

som er et biologisk svampemiddel, der har lav 

til moderat effekt mod rodbrand og ingen effekt 

på rapsjordlopper.

Bayer A/S har udviklet en nyt bejsemiddel til 

raps, der har fået navnet, Acceleron® Elite. 

Acceleron® Elite består af et svampemiddel, 

Scenic® Gold og et insektmiddel, Buteo™ Start. 

Scenic® Gold har god effekt på kålskimmel, 

phoma og alternaria i kimbladstadiet, mens 

Buteo™ Start i kimbladstadiet har god effekt på 

kålfluens larve og rapsjordlopper. 

ROD MED ANGREB AF KÅLFLUENS LARVE. 

KÅLSKIMMEL I VINTERRAPS JORDLOPPER PÅ RAPSPLANTE

NY BEJDSNING TIL RAPSFRØ 

BEJDSET MED BUTEO™ START BEJDSET MED SCENIC® GOLD

I efteråret 2020 har DEKALB i storskala-

forsøg hos landmænd afprøvet det nye 

bejsemiddel, Acceleron® Elite i Danmark og 

i Sverige.

Forsøgene viser, at med Acceleron® Elite 

bejdsning opnås der en bedre effekt både 

mht. færre angrebne planter og færre 

bid pr. plante i kimbladstadiet i forhold til 

ubejdset. 

I flere af forsøgene har der især ved  

kraftige loppeangreb kunnet ses en bedre 

fremspiring, vitalitet og vækst af rapsplan-

terne. 

I Sverige har de svenske landmænd  

gode erfaringer med Acceleron® Elite,  

og ca. 14 % af rapsarealet er bejdset med  

Acceleron® Elite eller Scenic® Gold alene. 

HER SES EN SITUATION, HVOR DER IKKE ER BEHANDLET MOD RAPSJORDLOPPER. TIL VENSTRE 
BUTEO™ START OG TIL HØJRE UBEHANDLET. BUTEO™ START KAN IKKE STÅ ALENE UNDER 
KRAFTIGE ANGREB, MEN KAN VÆRE MED TIL AT HÆMME INTENSITETEN I ANGREBET OG 
DERMED HJÆLPE TIL I RAPSPLANTERNES VÆKST.  
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NOTER

Buteo™ Start

Rapsjordloppen

   Jordeffekt

   Beskyttelse af kimblade + 1. løvblad

   5,5 % større tilvækst af planter

   Resistensmanagement

   Fleksibel og beskyttelse af planten

   Erstatter neonicotioniderne

Scenic® Gold

Frøbårne sygdomme

   Sygdomskontrol fra spiring

   Større plantevækst i efteråret

   Op til et blad mere sammenlignet med 

ubehandlet

   Forbedrer fremspiringen

   Erstatter Thiram

OPDELING AF OBSERVATIONER I HØJ, MODERAT OG LAVE ANGREB
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RAPSJORDLOPPE OBSERVATIONER

Buteo Start % SkadeskarakterUbehandlet SkadeskarakterButeo Start % Angebne planterUbehandlet % Angebne planter

Raps bejdset med Acceleron® Elite har

en god beskyttelse mod rapsjordloppen

i kimbladstadiet ved svage angreb, mens

der ved moderate til kraftige angreb 

kan være behov for en opfølgning med 

et pyrethroid. Med Acceleron® Elite opnås 

der en bedre dyrkningssikkerhed og 

dermed en større chance for, at rapsen 

overlever et rapsjordloppeangreb.

-24%

-18%

-4%
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Brochurens informationer er givet i god tro, men skal ikke tages som en garanti fra Bayer. Sortens udbytte afhænger af lokale  
klimatiske forhold og andre faktorer. Bayer påtager sig ikke noget juridisk ansvar for brochurens indhold. 
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Klaus Jakobsen 
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Email: Klaus.Jakobsen@bayer.com
Tel: +45 24 29 99 71

Jens-Richardt Thyssen 
Advisory Representative 

Email: Jens-Richardt.Thyssen@bayer.com
Tel: +45 28 10 46 11

SEEDS
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Key Account Manager
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