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FORDELE

Hurtig efterårsvækst sikrer god 
etablering inden vinter1

Skulpeopspringsresistens giver ro og 
tryghed til at lade planten modne helt af2

God visuel tolerance mod 
kransskimmel3

Stabilt og altid højt udbytte4

Jan Skovhøj,  
Fåborg

“ En sikker etablering af rapsen er afgørende for mig. Vi bor helt ud til kysten, men selvom det er en mild 
lokalitet, så skal rapsen vokse ordentlig til i efteråret. Jeg er ikke nervøs for, om rapsplanterne bliver 
for kraftige. Kraftige planter kommer altid bedre igennem vinteren end små planter og har et større 
udbyttepotentiale. Strækning af hovedskuddet kan styres med vækstregulering, hvis det bliver nødvendigt. 
Gødningstildelings i efteråret er vigtig for udviklingen af robuste planter, og jeg tildeler normalt 60kg N 
i handelsgødning. Jeg har dyrket jorden pløjefrit gennem mange år og jordbehandler ikke mere, end det er 
nødvendigt for at lave et godt såbed. Vi har erfaret, at når der ikke pløjes er jorden lidt koldere, end hvis der 
blev pløjet. Det kompenserer vi for ved at vælge DK EXCLAIM som sort. Den er hurtigtvoksende, og passer 
rigtig godt ind i vores dyrkningssystem. Vi kan i den upløjede jord sagtens så DK EXCLAIM fra 12.-15. august, 
uden problemer med strækning af hovedskuddet, og skulle vi først få sået omkring 1. september, findes der 
ikke nogle sorter, som kan vokse hurtigere til. Phoma resistensen i DK EXCLAIM er også vigtig hos os, hvor 
klimaet er relativt lunt og vådt, og så får den ikke lys bladplet, som har været ret udbredt på Fyn de senere 
år. Jeg deltager i dyrkningskonkurrencen Rapsmesteren 2020 og har valgt DK EXCLAIM som sort ligesom 
herhjemme. Den gav suverænt det højeste udbytte i min forsøgsmark i 2019 med 6138 kg/ha std kval.“
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