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FORDELE

Dyrkes på kontrakt med tillæg1

Høj stængelstyrke der minimerer 
risikoen for lejesæd2

Kompakt efterårsvækst der gør sorten 
velegnet til tidlig såning3

Hans Østergaard, 
Hyllestedgaard

“ Vi har de senere år haft et stort areal med sorten V316 OL i vores markplan på Hyllestedgaard. V316 OL 
dyrkes på kontrakt, og vi har hvert år høstet høje udbytter. 2019 var ingen undtagelse. På 160 ha har 
vi avlet 52 hkg/ha afregnet. Det er vi godt tilfredse med. Vi tilskriver de høje udbytter år efter år et sundt 
sædskifte og godt håndværk. Vi passer rapsen, som den skal i løbet af sæsonen og lægger stor vægt på en 
perfekt etablering. Vi tilstræber, at så før den 15.-20 august, så planterne bliver store og kraftige allerede 
i efteråret. Vi tildeler 50 t gylle i efteråret og lidt handelgødning, som samsåes med rapsfrøene, for at der 
er gødning til rådighed, og planterne vokser med det samme. I efteråret 2019 er det lykkedes os at få sået 
140 ha med V316 OL igen – sået af 2 omgange. Halvdelen blev sået tidligt og står bragende godt, mens 
den resterende del først kunne såes 29. august. Regn forsinkede først høsten på markerne, og gjorde det 
først muligt for os at så der. Men de er kommet godt igang, og vi tror på, at de sent såede marker også 
kommer til at give et godt udbytte  2020.“
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