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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

Frank Lorentzen, 
Kring Agro A/S

“ Vi har i 2019 for føste gang testet DK PLASTIC i vores mark med storparcelforsøg. Den ser rigtig lovende 
ud og er en oplagt afløser til DK PLATINIUM, som vi har dyrket de sidste par år i de marker, hvor der er 
konstateret eller øget risiko for kålbrok. Vi har været glade for DK PLATIMIUM som kålbroktolerant sort, 
for det har virkelig gjort en tydelig forskel både visuelt og i tanken i de områder, hvor kålbrokinfektionen 
er kraftig. Det samme har vi set i DK PLASTIC, som bare giver et højere udbytte. Sorten har den velkendte 
skulpeopspringsresistens, hvilket jeg mener, er en selvfølgelig egenskab og et must for moderne 
rapssorter. Vi har også set, at DK PLASTIC vokser kraftigt til i efteråret, og derfor kan vi tillade os at så 
lidt senere, uden det går ud over sikkerheden i etableringen. Sen såning mindsker også smittetrykket af 
kålbrok. Jeg ser frem til at skulle tilså en større del af rapsarealet i 2020 med DK PLASTIC, for med dens 
nye genetik er der ikke længere noget potentielt udbyttetab ved at vælge en kålbrokresistent sort – den 
kan give det samme som andre sorter, uanset om der er kålbrok i marken eller ej.“

ERFARINGER

UDBYTTE 

5498  
kg/ha i 2019. 

DK PLATINIUM  
gav 4876 kg/ha  

i samme  
mark.

 
102%  

i værdiafprøvningen 
i gns. af 2018 

og 2019

DK PLASTIC

http://dekalb.dk
https://www.facebook.com/DEKALB-Danmark-801606496579560/



