The #DEKALBdifference

DEN BLÅ BOG 2022

DEKALB® er et registreret varemærke fra Bayer Group.

FORORD
Kære rapsavler,
Indtjeningspotentialet i raps har aldrig været bedre, og Matif

Den sikreste måde, vi i DEKALB lærer vores sortsmateriale at

børsen er nærmest gået amok og er noget nær all-time high.

kende, er i DEKALBs storparcel forsøg. På tværs af Danmark

Derfor er økonomien i rapsdyrkningen blevet endnu mere

og Skåne afprøver vi sorterne i hektarstore storparceller hos

interessant. For at få det bedste udbytte er det vigtigt at passe

vores dygtige og engagerede forsøgsværter. Her udtrykkes

afgrøderne igennem hele vækstsæsonen, og for at få en god

sorternes agronomiske egenskaber tydeligere end i normale

start gælder det om at vælge den rigtige sort til den enkelte

småparcel forsøg på kun 30 m2. Det giver os et sikkert billede

ejendom.

af sorternes egenskaber, potentiale og robusthed.

Hvis forfrugten er vinterbyg, og vinterrapsen såes i begyndelsen

Læs mere om sorternes egenskaber og optimale såtidspunkt

af august, så er den kompakte DK Exbury et godt bud,

på de følgende sider.

mens en hurtigt voksende sort som DK Exsteel vælges, hvis
forfrugten er sen. Er der kålbrok i marken, så er det sorten
DK Plasma med høj kålbroktolerance, der vælges. Ellers er
der mulighed for at producere HOLL raps madlavningsolie af

God fornøjelse.

V367OL. DEKALBs nyeste sort DK Exbury har vist særdeles
lovende takter.

Bayers DEKALB team

Dedikerede og ambitiøse DEKALB forsøgsværter 2021/2022
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DEKALB® EGENSKABER DER BIDRAGER TIL AT ØGE
UDBYTTET I DIN VINTERRAPSMARK

Ikonerne nedenfor viser de vigtigste egenskaber i DEKALBs sorter, der er medvirkende til at sikre et højt rapsudbytte gennem
hele vækstsæsonen. I beskrivelsen af sorterne på de følgende sider, er der for hver sort angivet, hvilke DEKALB egenskaber
de besidder.

RESISTENS MOD LYS BLADPLET
Den polygene (kvantitative) resistens
giver lav modtagelighed for lys bladplet.

KÅLBROKTOLERANCE
Kålbroktolerance sikrer udbyttet på
kålbrokinficerede arealer.

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

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

TuYV RESISTENS
Rapsrødsot forårsages af Turnip Yellow Virus,
som overføres til planterne af ferskenbladlus.
TuYV resistensgenet beskytter ikke mod
bid fra ferskenbladlusene, men gør planterne
mere modstandsdygtige mod, at selve
infektionen udvikler sig yderligere, så
infektionen bremses.

SKULPEOPSPRINGSRESISTENS
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.

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

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

NITROGEN EFFEKTIV
Rapsens evne til at opretholde
udbytteniveauet ved reduceret
kvælstofforsyning.

HØJT OLIEINDHOLD
Sorter med særlig højt olieindhold.
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DK EXPANSION
AGRONOMI
Efterårsvækst

Hurtig

Vinterfasthed

Rigtig god

Tidlighed ved blomstring

Medium

Tidlighed ved høst

Medium

Plantehøjde

Høj

Lejesæd

Lav

Olieindhold

Højt

Skulpeopspringsresistens

Ja

Resistens mod lys bladplet

God

Phomaresistens

Særdeles god

NØGLEEGENSKABER

Hurtig
efterårsvækst

Nitrogen effektiv

Vinterfasthed

Dobbelt
Phomaresistens

Skulpeopspringsresistens

Højt olieindhold

FORDELE
1

God sygdomsresistens og stængelstyrke

3

Hurtig og kraftig vækst igennem efteråret
med god konkurrence overfor ukrudt

2

Højt udbyttepotentiale ved begrænset
kvælstoftilgængelighed

4

Skulpeopspringsresistens minimerer
dryssespild

UDBYTTE

FHT. 101 i
Landsforsøg
2021

TEKNISKE ANBEFALINGER
Plantebestand: Alm. rækkesåning: 30-45 pl./m2 – Gruppesåning (50 cm rk.): 25-30 pl./m2
Velegnet til normal og sen såning
Ved kraftig vækst i efteråret anbefales vækstregulering i 5-6 bl. stadiet
Sortens hurtige vækst i fremspiringsfasen kompenserer for angreb af rapsjordlopper og snegleangreb
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4873 kg/ha
i DEKALB
forsøg 2021

DK EXSTEEL
(Fås også ubejdset)

AGRONOMI
Efterårsvækst

Hurtig

Vinterfasthed

Rigtig god

Tidlighed ved blomstring

Medium-sen

Tidlighed ved høst

Medium

Plantehøjde

Høj

Lejesæd

Lav

Olieindhold

Højt

Skulpeopspringsresistens

Ja

Resistens mod lys bladplet

Rigtig god

Phomaresistens

Særdeles god

NØGLEEGENSKABER

Hurtig
efterårsvækst

Resistens mod
lys bladplet

Vinterfasthed

Dobbelt
Phomaresistens

Skulpeopspringsresistens

Højt olieindhold

FORDELE
1

Hurtig og kraftig vækst i efteråret, der klarer
sig godt på udfordrende lokaliteter

3

God sygdomsprofil mod især
phoma og lys bladplet

2

Stabil højtydende sort, der har et højt
udbyttepotentiale i Jylland

4

Skulpeopspringsresistens minimerer
dryssespild og giver en øget fleksibilitet
til høst

UDBYTTE

FHT. 101 i
Landsforsøg
2021

TEKNISKE ANBEFALINGER
Plantebestand: A
 lm. rækkesåning: 30-45 pl./m2 – Gruppesåning (50 cm rk.): 25-30 pl./m2
Velegnet til normal og sen såning
Ved kraftig efterårsvækst anbefales vækstregulering i 5-6 bl. stadiet
Sortens hurtige vækst i fremspiringsfasen kompenserer for angreb af rapsjordlopper og snegleangreb
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5231 kg/ha
i DEKALB
forsøg 2021

DK EXLEVEL

NYHED

AGRONOMI
Efterårsvækst

Kompakt

Vinterfasthed

Rigtig god

Tidlighed ved blomstring

Medium-sen

Tidlighed ved høst

Medium

Plantehøjde

Høj

Lejesæd

Lav

Olieindhold

Højt

Skulpeopspringsresistens

Ja

Resistens mod lys bladplet

God

Phomaresistens

Rigtig god

NØGLEEGENSKABER

Kompakt
efterårsvækst

Nitrogen effektiv

Vinterfasthed

Dobbelt
Phomaresistens

Skulpeopspringsresistens

Højt olieindhold

FORDELE
1

Kompakt voksende sort, der egner sig
godt på udfordrende lokaliteter

3

God sygdomsprofil mod phoma og
lys bladplet

2

Højt ydende sort med effektiv
kvælstofoptagelse

4

Rigtig god udvikling i foråret og med
god stængelstyrke

UDBYTTE

FHT. 102 i
Landsforsøg
2021

TEKNISKE ANBEFALINGER
Plantebestand: Alm. rækkesåning: 30-45 pl./m2 – Gruppesåning (50 cm rk.): 25-30 pl./m2
Egnet til tidlig og normal såning
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5228 kg/ha
i DEKALB
forsøg 2021

DK EXPECTATION

NYHED

AGRONOMI
Efterårsvækst

Hurtig

Vinterfasthed

Rigtig god

Tidlighed ved blomstring

Tidlig

Tidlighed ved høst

Medium

Plantehøjde

Høj

Lejesæd

Lav

Olieindhold

Højt

Skulpeopspringsresistens

Ja

Resistens mod lys bladplet

God

Phomaresistens

Særdeles god

NØGLEEGENSKABER

Hurtig
efterårsvækst

TuYV resistens

Nitrogen effektiv

Vinterfasthed

Dobbelt
Phomaresistens

Skulpeopspringsresistens

Højt olieindhold

FORDELE
1

Robust og hurtigt voksende sort
med TuYV-tolerance

3

Effektiv udnyttelse af kvælstof ved lav
kvælstofforsyning

2

Delvis tolerance mod
kranskimmel

4

God stængelstyrke med lav tendens til
lejesæd

UDBYTTE

FHT. 104 i
Landsforsøg
2021

TEKNISKE ANBEFALINGER
Plantebestand: Alm. rækkesåning: 30-45 pl./m2 – Gruppesåning (50 cm rk.): 25-30 pl./m2
Egnet til normal og sen såning
Ved direkte såning i frøgræs placeres 30 kg N
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5204 kg/ha
i DEKALB
forsøg 2021

DK EXBURY

NYHED

AGRONOMI
Efterårsvækst

Kompakt

Vinterfasthed

God

Tidlighed ved blomstring

Medium

Tidlighed ved høst

Medium

Plantehøjde

Mellem

Lejesæd

Lav

Olieindhold

Højt

Skulpeopspringsresistens

Ja

Resistens mod lys bladplet

God

Phomaresistens

Rigtig god

DK EXBURY

NØGLEEGENSKABER

Kompakt
efterårsvækst

TuYV resistens

Nitrogen effektiv

Vinterfasthed

Dobbelt
Phomaresistens

Skulpeopspringsresistens

Højt olieindhold

FORDELE
1

Resistens mod TuYV, der overføres via
ferskenbladlus

3

Lav og kompakt vækst i efteråret, der
egner sig godt til kolde lokaliteter

2

Højt udbyttepotentiale og god kompensationsevne ved lav kvælstofforsyning

4

God sundhed og sygdomsprofil mod lys
bladplet og phoma

UDBYTTE

FHT. 105 i
Landsforsøg
2021

TEKNISKE ANBEFALINGER
Plantebestand: Alm. rækkesåning: 30-45 pl./m2 – Gruppesåning (50 cm rk.): 25-30 pl./m2
Langt såvindue fra tidlig til sen såning
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5099 kg/ha
i DEKALB
forsøg 2021

DK PLASMA

NYHED

AGRONOMI
Efterårsvækst

Hurtig

Vinterfasthed

Rigtig god

Tidlighed ved blomstring

Medium-tidlig

Tidlighed ved høst

Medium-tidlig

Plantehøjde

Mellem

Lejesæd

Lav

Olieindhold

Højt

Skulpeopspringsresistens

Ja

Resistens mod lys bladplet

God

Phomaresistens

Rigtig god

DK PLASMA

NØGLEEGENSKABER

Hurtig
efterårsvækst

Kålbroktolerance
mod P1 og P3

Vinterfasthed

Dobbelt
Phomaresistens

Skulpeopspringsresistens

Højt olieindhold

FORDELE
1

Høj kålbroktolerance mod patotype P1 og P3

3

Hurtig voksende sort, der egner sig godt
til sen såning og udfordrende lokaliteter

2

Kan etableres på arealer med høj risiko
for kålbroksmitte

4

Rigtig god sygdomsprofil mod især
phoma og kålbrok

UDBYTTE

4976 kg/ha
i DEKALB
forsøg 2021

TEKNISKE ANBEFALINGER
Plantebestand: Alm. rækkesåning: 30-45 pl./m2 – Gruppesåning (50 cm rk.): 25-30 pl./m2
Bør først etableres ultimo august for at minimere kålbrokangreb
Placer evt. 15 kg N/ha ved sen såning
Ved kraftig efterårsvækst anbefales vækstregulering i 5-6 bl. stadiet
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DK PLACID

NYHED

AGRONOMI
Efterårsvækst

Hurtig

Vinterfasthed

God

Tidlighed ved blomstring

Medium-sen

Tidlighed ved høst

Medium-tidlig

Plantehøjde

Mellem

Lejesæd

Lav

Olieindhold

Middel

Skulpeopspringsresistens

Ja

Resistens mod lys bladplet

God

Phomaresistens

Rigtig god

DK PLACID

NØGLEEGENSKABER

Hurtig
efterårsvækst

TuYV resistens

Kålbroktolerance
mod P1 og P3

Vinterfasthed

Dobbelt
Phomaresistens

Skulpeopspringsresistens

FORDELE
1

Middel kålbroktolerance

3

Hurtig voksende sort med gode
agronomiske egenskaber

2

Kan etableres på arealer, hvor kålbroksmitte
vurderes lavt eller forekommer i små pletter

4

Resistens mod TuYV, der overføres via
ferskenbladlus

UDBYTTE

FHT. 103 i
Landsforsøg
2021

TEKNISKE ANBEFALINGER
Plantebestand: Alm. rækkesåning: 30-45 pl./m2 – Gruppesåning (50 cm rk.): 25-30 pl./m2
Velegnet til såning i sidste halvdel af august, hvor der er lav risiko for kålbroksmitte
Ved kraftig efterårsvækst anbefales vækstregulering i 5-6 bl. stadiet
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5272 kg/ha
i DEKALB
forsøg 2021

V367OL
AGRONOMI
Efterårsvækst

Hurtig

Vinterfasthed

God

Tidlighed ved blomstring

Medium

Tidlighed ved høst

Medium

Plantehøjde

Medium

Lejesæd

Lav

Olieindhold

Højt

Skulpeopspringsresistens

Ja

Resistens mod lys bladplet

God

Phomaresistens

God

NØGLEEGENSKABER

Hurtig
efterårsvækst

Højt olieindhold

Skulpeopspringsresistens

Vinterfasthed

FORDELE
1

Dyrkes på kontrakt med pristillæg
pga. særlig oliesyresammensætning,
der anvendes i fødevareindustrien

3

Hurtig efterårsvækst sikrer god
etablering inden vinteren

2

Høj stængelstyrke der minimerer
risikoen for lejesæd

4

Skulpeopspringsresistens er en
nyhed i HOLL-sortimentet

UDBYTTE

FHT. 94 i
Landsforsøg
2021

TEKNISKE ANBEFALINGER
Plantebestand: Alm. rækkesåning: 30-45 pl./m2 – Gruppesåning (50 cm rk.): 25-30 pl./m2
Velegnet til normal såtidspunkt
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ANBEFALEDE SÅTIDSPUNKTER FOR DEKALB VINTERRAPS
INTELLIGENT SORTSVALG – find dit områdes farve på kortet og se anbefalingen i skemaet.

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.
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SÅTIDSPUNKTER FOR DEKALB VINTERRAPSSORTER

LANGSOM EFTERÅRSVÆKST
SORT: DK EXLEVEL OG DK EXBURY
August
1-9

10-16

1-9

10-16

1-9

10-16

Udsatte kølige områder
Kølige områder

23-31

17-22

23-31

17-22

23-31

August

1-8
September

August

Moderatekølige
områder
Udsatte
områder
Lunere
områder
Kølige områder

September
17-22

1-8
September
1-8

Udsatte
kølige
områder
Varme
områder
Moderate
områder
Kølige
Lunereområder
områder
Moderate
områder
Varme områder
Lunere områder
Varme områder

August
HURTIG EFTERÅRSVÆKST
SORT: DK EXPANSION, DK EXSTEEL,
DK
EXPECTATION
OG V367OL 23-31
1-9
10-16
17-22
Udsatte kølige områder
Kølige områder

August
1-9

10-16

Lunereområder
områder
Kølige

1-9

17-22

10-16

1-8
September

23-31

August

Moderatekølige
områder
Udsatte
områder

September

1-8
September

17-22

23-31

1-8

Udsatteområder
kølige
områder
Varme
Moderate
områder
Kølige områder
Lunere
områder
Moderate
områder
Varme
områder
Lunere områder
Varme områder

August
1-9

10-16

17-22

Udsatte kølige
områder
HURTIG
EFTERÅRSVÆKST
(KÅLBROKTOLERANT)
August
SORT:
DK
PLASMA
OG
DK
PLACID
Kølige områder
1-9

10-16

23-31

1-9

10-16

Udsatte
kølige
områder
Varme
områder
Moderate
områder
Kølige
Lunereområder
områder
Moderate
områder
Varme områder
Lunere områder
Varme områder
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1-8
September

17-22

23-31

August

Moderate
områder
Udsatte kølige
områder
Lunere
områder
Kølige områder

September

1-8
September

17-22

23-31

1-8

KVÆLSTOFTILDELING RAPS

Tildeling af kvælstof til raps har været undersøgt i flere forsøg
gennem de seneste år. Særligt i indeværende sæson er det
blevet aktuelt at omfordele kvælstoffet mellem afgrøderne
som følge af høje gødningspriser. Dette kan udnyttes bl.a.
i raps, men en forudsætning for dette er dog, at planterne
bliver veludviklede allerede i efteråret, og jo større planterne
bliver, jo mere kan kvælstoftildelingen i foråret reduceres.

Hvis man ønsker at tildele kvælstoffet variabelt på markniveau
kan man med fordel se biomassevariationen på CropSat
(eller andre platforme), således at man ved, hvor klippene
er/bliver foretaget og herefter planlægger tildelingen ud fra
biomassevejningen på det pågældende sted.
ANDRE MODELLER
Man har tolket biomassemodellen forskelligt i vores nabolande, og derfor findes forskellige formler for beregning af kvælstofbehovet. I dette tilfælde har vi taget udgangspunkt i den
danske model, der er baseret på den tyske model. Den eneste forskel på de to modeller er konstanterne, som er ændret, så de passer bedre på danske forhold. Ser man til Sverige eller England vil modellen variere i større grad. På figur 1
er de fire modeller plottet for at illustrere, hvordan gødningstildelingen ser ud i foråret ved forskellige biomassemængder
(ved en N-min på 20 kg N/ha). Det ses, at den dansk/tyske
model er meget sammenlignelig, mens den svenske og
engelske også følger hinanden, om end de er forskudt fra
hinanden.

Forskere på Christian-Albrects-University i Kiel har har foretaget et veldokumenteret studie, der viser, at sammenhængen mellem planternes størrelse og kvælstofoptaget i efteråret er lineært. Kort sagt beskriver modellen, at for hvert kilo
overjordisk biomasse/m2, så er der optaget, hvad der svarer
til 45 kg N/ha. Heraf kan man så beregne det totale kvælstofoptag og ved nedenstående formel beregne, hvor meget
kvælstofmængden kan reduceres i foråret.
Dette kan så aktivt bruges i din udbringing til foråret på flere
måder.
Hvis man planlægger fast tildeling på markniveau er det en
stor fordel at vælge 3-4 forskellige steder, således at variationen for marken reduceres mest muligt.

Den svenske og engelske model estimerer kvælstofbehovet
ud fra et forventet udbytte, mens den dansk/tyske forholder
sig til kvælstofjustering i forhold til kvælstofnormen. For den

Tabel 1 Oversigt for beregnet kvælstofoptag og mulig kvælstofreduktion i foråret under danske forhold

Biomasse i efteråret
(Kg/m2)

Beregnet N optag
(Kg N/ha)

Kvælstofreduktion

1,5

68

14

2,0

90

25

2,5

113

36

3,0

135

48

3,5

158

59

4,0

180

70

0,5 * (40 – (biomasse i kg/m2 * 45)) = kvælstofreduktion i kg N/ha. Hvor din vejning er mængden af overjordisk plantemasse
på 1 kvadratmeter, målt i kg.
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svenske og engelske model er det derfor også vigtigt at kende
N-min i jorden, da denne parameter indgår i ligningen.

ret en helligdag, hvor gødning ikke er blevet tildelt. Men
startgødning er rigtig vigtig for planterne, særligt hvis der
etableres mod slutningen af såvinduet.

Alle modeller viser imidlertid, at man med fordel kan reducere kvælstoftildelingen i foråret, når man har høj biomasse i
efteråret. Med høje gødningspriser kan det være en fordel at
omfordele eller reducere kvælstofmængden samtidig med,
at udbyttet kan opretholdes.

– BESKYTTELSE MOD SKADEVOLDERE
	Det er bl.a. vigtigt at sikre overlevelse af planterne, men
selv ved moderate angreb hæmmes væksten også. Gennem et stort forsøgsnetværk i efteråret 2021 har vi konstateret, at rapsens vækst reduceres betragteligt, selv
ved svage angreb. Via NDVI fra dronebilleder kunne vi
konstatere, at planterne i ubehandlede områder var 5-10
% mindre ved svage angreb, og mere end 50 % mindre
ved kraftige angreb, end i de områder der blev beskyttet
mod insekter. Dette er en nyttig viden, der i sidste ende
giver større planter og potentielt kan reducere udgifterne
til kvælstof i foråret.

Derfor følger her et par tips til at maksimere væksten i efteråret:
– TIDLIG SÅNING
	Graddage er et vigtigt mål at arbejde efter. På side 12-13
har vi udarbejdet et graddagekort, der viser hvordan de
fordeles henover landet. Det ses tydeligt, at de nordlige
egne af landet opnår langt færre graddage end de sydlige,
og derfor er det vigtigt med tidlig såning, eventuel kombineret med de to faktorer forklaret nedenfor.
– KVÆLSTOFTILDELING
	Det siger lidt sig selv, men det er også meget tydeligt, at
kvælstof hjælper afgrøderne i gang. Du har sikkert set det,
hvis en gødningstragt har været stoppet, eller der har væ-

Kvælstoftildeling forår
(kg N/ha)

Gødningsmodeller

300
250
200
150

Model

100

Dansk

50

Tysk

0

Engelsk

-50

Svensk

-100

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Biomasse (kg/m2)

Figur 1 Kvælstofmængden som skal tilføres i foråret som funktion af biomasser. Hver linje repræsenterer sin egen model. Den
svenske og engelske model tager højde for N-min, som i dette scenarie er sat til 20 kg N/ha. Den danske og tyske model
tager udgangspunkt i en tildeling på 150 kg N/ha.
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