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INTRODUKTION 

Seed Your Success 

Kære planteavler 

Unikke marker står overfor unikke 

udfordringer, der kræver unikke løsninger. 

DEKALB har i mere end 30 år samarbejdet 

tæt med landmænd for at skabe en bred 

palette af differentierede løsninger tilpasset 

lige præcis dit landbrug og vækstsæsonen. 

Løsninger, der skaber resultater. 

Arbejdet med at forstå hvilke løsninger, 

der vil skabe de bedste resultater for 

landmanden, begynder ikke blot lige 

før sæsonstart, men flere år inden. 

Vi samarbejder året rundt tæt med 

forsøgsværter over hele Danmark for at 

forstå og udvikle hybrider, der trives på 

tværs af forskellige marker. På denne måde 

kan vi udvikle innovative og skræddersyede 

løsninger, der hjælper din mark til at 

realisere sit fulde potentiale.  

Team DEKALB
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FØLG RAPSMARKERNE ÅRET RUNDT  
OG VÆR OPDATERET PÅ, HVAD DER SKER DERUDE

På vores Facebook-side, DEKALB Danmark kan du følge aktuelle opslag fra markerne  

og andet aktuelt. 

Her følger vi også gennem foråret konkurrencen Rapsmesteren 2020 med vores 3 danske 

deltagere og forventer at kunne bringe en masse inspiration til rapsdyrkning fra de i alt 

40 hold, der dyster om det højeste udbytte. 

Tjek også vores hjemmeside www.DEKALB.dk.
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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. direkte høst, husdyrgødning, 
vækstregulering, grubbesåning eller hvad 
den enkelte forsøgsvært ellers 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, således at vi kan anbefale 
den bedste sort til enhver mark.

Resultaterne af vores mange storskala 
forsøg finder du på www.DEKLAB.dk

I 2020 med FieldView™

I storskala forsøgene 2020 anvender 
vi sammen med forsøgsværterne 
FieldView™ til at komme endnu 
tættere på sorterne. FieldView™ giver 
os en enestående mulighed for at afdække 
de forskelle, den enkelte sort viser henover 
et storskala plot. Det kan vi bruge aktivt 
til at optimere sortsvalget på den enkelte 
mark ud fra jordtype, vandtilgængelighed 
og meget mere. Læs mere om FieldView™ 
på side 32-33.



VINTERFASTHED 

PHOMA

KÅLBROK

RAPSJORDLOPPER, 
KÅLFLUELARVER, 

 LUS 

FEBRUARJANUAROKTOBER NOVEMBERSEPTEMBER DECEMBER

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 specielt højt 
olieindhold.

I FRØET 

Ikonerne her til højre viser de vigtige egenskaber 

i DEKALB sorter, der er medvirkende til at sikre et højt 

rapsudbytte gennem hele vækstsæsonen. I beskrivelsen 

af sorterne længere omme i bogen er angivet for hver 

sort, hvilke DEKALB egenskaber de besidder.

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

 VÆKSTSÆSONEN 
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FROST OM FORÅRET LEJESÆD DRYSSESPILD

GLIMMERBØSSER,  
BLADRIBBESNUDEBILLER 

SKULPESNUDEBILLER 

SKULPEGALMYG 

KRANSSKIMMELLYS BLADPLET

KNOLDBÆGERSVAMP 

KÅLBROK

SNEGLE

JUNIMARTSFEBRUAR APRIL MA J JULI AUGUST SEPTEMBER

SKULPEOPSPRINGS- 
RESISTENS

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

KÅLBROK  
TOLERANCE

Kålbrok tolerance 
sikrer udbyttet 
på kålbrokinficerede 
arealer. 

I MARKEN 

HURTIG  

EFTERÅRSVÆKST

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

HURTIG  
FREMKOMST

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

KOMPAKT  
EFTERÅRSVÆKST

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

VINTERFASTHED

Sorterne testes i lande, 
der har hårdere vintre 
end de danske vintre, 
for at være sikker på at 
sorterne kan klare en 

hård dansk vinter. 
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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 

disse ind i rapsen. Herved øges rapsskulpernes sammenholdningskraft, 

og dryssespildet mindskes.

Skulpeopspringsresistens gør også, at du kan lade rapsen modne helt 

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

begynder at drysse. 

Dryssespild sker i sorter uden skulpeopspringsresistens, hvis høsten udsættes eksempelvis 

pga. regn eller andre høstopgaver, der må prioriteres, som det blev nødvendigt for mange 

i høsten 2019. Uvejr, fx. blæst eller hagl før høst, kan også resultere i udbyttetab og opsprungne 

skulper. I et Landsforsøg i Nordjylland i 2019 var skulpeopspringet som følge af haglvejr massivt 

i sorter uden skulpeopspringsresistens. Desværre er forsøget ikke høstet, men tidligere forsøg 

har vist, at %-opsprungne skulper omtrent er lig udbyttetabet i %. Som her op til 20-30 %.

KONKURRERENDE SORT UDEN 
SKULPEOPSPRINGS-RESISTENS

DEKALB HYBRID
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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, da større rapsplanter er besværlige at sprøjte væk, hvis der 

ikke anvendes SU-midler. Det frarådes at anvende SU-midler mod bredbladet ukrudt i efteråret, 

pga. risiko for resistensudvikling. Ikke mindst i græsukrudtet, som også selekteres af en sprøjtning 

tiltænkt bredbladet ukrudt. Mateno Duo® er en ny ikke-SU løsning mod bl.a. spildraps i efteråret  

i vintersæd. 

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. 

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 
sidste år en sort uden skulpeopspringresistens i afprøvning og i denne sort tabte vi 2t 
i forhold til DK EXCEPTION. Derfor vælger vi kun sorter, som vi kender skulpeopspring- 
resistensen på“.

ERFARINGER
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Phoma også kendt 

som rodhalsråd er 

en af de potentielt 

mest tabsvoldende 

svampesygdomme 

under danske forhold. 

Derfor er det godt 

landmandsskab at 

vælge en sort, som indeholder en stærk 

resistens mod sygdommen. Derved spares 

også en fungicidbehandling med 

usikker effekt. 

De fleste sorter, der kan købes i Danmark, 

har en vis tolerance overfor phoma i form 

af en polygen (kvantitativ) resistens 

mod rodhalsråd. Denne type resistens 

er sammensat af flere aktive gener, 

som tilsammen giver en beskyttelse 

mod rodhalsråd. Da denne resistens 

ikke er specifik, vil man ofte kunne finde 

symptomer på bladene i efteråret.

DEKALB SORTER MED RLM7 RESISTENS

DEKALB sorter har oven på den polygene 

resistens også indbygget RLM7-

resistensgenet. RLM7-resistens er et gen, 

der giver rapssorten en specifik resistens 

mod rodhalsråd, som beskytter planterne 

mod angreb i efteråret. Sorter med 

dette gen viser ingen eller kun meget få 

symptomer i efteråret, og det giver mindre 

risiko for phoma infektion henover efterår 

og vinter. Dobbeltvirkende phoma resistens 

er vigtigt, for alle resistensgener kan 

miste deres effekt – men risikoen for det 

mindskes ved at have begge typer resistens 

indbygget i sorten.

ENESTÅENDE DOBBELTVIRKENDE RESISTENS  
MOD PHOMA (RODHALSRÅD)

Phoma resistens: 1 = lav resistens, 9 = høj resistens

DK EXCEPTION

DK EXCLAIM

DK EXSTEEL

DK EXPANSION

Butterfly

PT211

Architect

Windozz

Wembley

Mentor
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kilde: AHDB Recommended forsøg 2016/2017 og 2017/2018
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Vinterfastheden af vinterrapssorter bliver 

ikke så ofte for alvor sat på prøve i Danmark. 

Men når det sætter ind med kontinentale 

tilstande med isvintre eller skarp barfrost 

og blæst fra øst, så er det betryggende 

at have en sort på sine marker, der kan tåle 

de forhold. Alle DEKALBs® sorter testes for 

vinterfasthed og evne til genvækst i foråret 

under langt ugunstigere betingelser end 

i Danmark. Vi tester sorternes vinterfasthed 

i forsøg i bl.a. Sverige, Baltikum, Polen, 

Ungarn og Ukraine. Det giver stor 

sikkerhed for, at sorterne også kan klare 

en streng dansk vinter.

VINTERFASTHED
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SVAMPESPRØJTNING I RAPSENS BLOMSTRING

Svampesprøjtning under rapsens blomstring er rettet mod knoldbægersvamp, skulspesvamp 
og evt. gråskimmel. 75 % af Landsforsøgene igennem mere end 10 år har givet et positivt 
nettomerudbytte, og derfor er det en sprøjtning, der skal udføres.

TIMING ER VIGTIGST

Knoldbægersvamp er det vigtigste mål for sprøjtningen, og derfor times kørslen efter risikoen 
for denne sygdom. Derfor skal der behandles i st. 65 – det er når 50 % af hovedskuddets 
knopper blomstrer, og lige inden det første gule kronblad falder af. Og det er før, end man 
regner med. Det er bedre at få behandlet et par dage for tidligt end for sent. Ved en lang 
blomstringsperiode kan det være aktuelt at dele svampebehandlingen i to. Lang blomstring 
forekommer typisk, når rapsen går tidligt i blomst dvs. sidste halvdel af april og i marker med lavt 
plantetal og mange sideskud på planterne. Husk i alle tilfælde at bruge en høj vandmængde 
og/eller luftassistance på sprøjten, så en god dækning og nedtrængning i afgrøden sikres.

DEKALB har testet merudbyttet for svampebehandling i storskala på 4 lokaliteter i 2019. 
Der er i alle tilfælde pæne merudbytter for svampebehandling. Tilsvarende svampestrategier 
har i Landsforsøgene 2019 i gennemsnit af 5 forsøg givet nettomerudbytter incl. oliekorrektion  
på 3,4 hkg og 3,8 hkg for hhv. 1 og 2 sprøjtninger.

1× fungicid er 0,7 l/ha Folicur Xpert i st. 65, og 2× fungicid er som 1x og fulgt op med 0,6 l/ha 
Propulse 10-14 dage senere.
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Ukrudtsbekæmpelsen bør i videst muligt omfang gøres færdig om efteråret.

Straks og indtil 3 dage efter såning kan der anvendes jordmidler med clomazon og 
pendimethalin. Vi anbefaler at lægge en dæmper på ukrudtet med clomazon, hvor trykket 
er højt. Ellers er én behandling eller en split-behandling med Belkar® normalt en mere 
oplagt løsning, som tager hånd om flere ukrudtsarter incl. kamille.

Er der problemer med kamiller i marken om foråret, bør de bekæmpes med Matrigon® 
første dag, hvor temperaturen rammer ca. 15 grader.

Korvetto og Galera er to nyere muligheder om foråret mod kamiller og nogle få arter mere, 
men her skal behandlingen ske tidligt, og inden de første knopper er synlige, dvs. senest st. 50.

Belkar®, Kerb®, Matrigon®, Korvetto® og Galera® er registreret varemærker fra Corteva  
Focus Ultra® er registreret varemærke fra BASF

LAD IKKE SPILDKORNET 
GENERE RAPSEN 
Spildkorn kan hæmme rapsens vækst 
betydeligt, så sørg for en tilstrækkelig 
bekæmpelse når spildkornet har  
1-3 blade afhængig af mængden.

RAPS SANERER GODT MOD 
GRÆSUKRUDT 
I raps kan der anvendes både Kerb® 
og Focus Ultra®, som er effektive 
midler mod besværligt græsukrudt som 
væselhale, agerrævehale og italiensk 
rajgræs. Derfor er rapsen en vigtig 
afgrøde i sædskifte til at tage kampen 
op mod græsukrudt, så prioriter denne 
vigtige bekæmpelse af de grove 
græsser, hvor de forekommer.

UKRUDTSBEKÆMPELSE I VINTERRAPS
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ETABLERING

70 pl/m2  50 pl/m2  40 pl/m2

PLANTETALLETS BETYDNING FOR FORGRENING 
AF RAPSEN I FRØFYLDNINGSPERIODEN

En god etablering er grundlaget for et højt 
udbytte i raps. Vinterraps kræver ca. 
500 graddage i efteråret for at kunne 
nå at udvikle sig tilstrækkeligt inden vinteren. 
Derfor handler det om at så tidligst muligt 
efter 1. august og i en periode, hvor der ikke 
kommer nedbør 4-5 dage efter såning. 

En tilpas plantetæthed er vigtig i forhold til 
at opnå det højest mulige udbyttepotentiale. 
Ved såning af hybrider anbefales 
35-40 planter/m2 i et godt såbed. 

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

Vær omhyggelig med såningen af rapsfrøet for at opnå det ønskede plantetal og en ensartet 
fremspiring på hele marken. Rapsfrøet såes i 2 cm dybde, så pas på - der skal være jordfugt nok 
til spiring. Ensartet harvedybde og tilstrækkelig pakning omkring frøet kan være afgørende, hvis 
forholdene bliver ugunstige efter såning. Herunder ses, hvordan kombinationen af uens sådybde 
og pakning giver forsinket fremspiring i nogle rækker. Det giver færre graddage for rapsen 
at vokse i, og gør det sværere at time en evt. ukrudtsbehandling med Belkar®.
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UDSÆDSMÆNGDE
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:

f.eks 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 markspiring kun forventes at være 85 % - pga. f.eks. tørt og knoldet såbed – øges  

de angivne udsædsmængder med ca. 10 %. 

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. 

 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
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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 og har en kraftig vækst igennem efteråret. Dermed er 
disse sorter velegnede til sen såning eller såning under vanskelige 
forhold. Er du på en kold lokalitet og sår efter den 15/8, bør du altid 
bruge en hurtigt voksende sort. På lune lokaliteter fra den 20/8.

Sorterne har en opret bladstilling. Behov for vækstregulering i efteråret 
skal altid vurderes i en hurtigt voksende sort.

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 velegnede 
til tidlig såning. Kompakte sorter bør altid vælges ved tidlig såning 
og på arealer, som historisk har været tilført meget husdyrgødning.
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VÆKSTREGULERING AF RAPSEN 

EFTERÅR

Bliver rapsens vækst kraftig, og der er risiko for strækning af hovedskuddet, er det effektivt 
at vækstregulere rapsen – men det skal ske i 4-5 bladsstadiet for at få den bedste effekt.

Vi anbefaler at så rapsen tids nok til, at den når mindst 500 graddage og gerne lidt mere inden 
1. november, for heromkring går væksten normalt i stå. Graddagene varierer fra år til år og sted til 
sted, men nedenstående tabel giver en indikation i forhold til såtidspunkt. Så første gang det er muligt 
i august, og såbedet er godt. Planterne må hellere blive for store end for små. Det vigtigste er at få dyrket 
nogle kraftige og robuste planter inden vinter. De skal nok overleve selv en hård vinter, mens spinkle, 
blyantstynde planter er afhængige af vinterens nåde for at slippe helskindet igennem.

Behovet for vækstregulering er størst på milde lokaliteter, hvor der er sået tidligt, meget kvælstof 
tilgængeligt, hurtigtvoksende sort og højt plantetal. Sammenhold dette med nedenstående tabel 
for en indikation på, om du behøver at vækstregulere rapsen i efterået.

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, fx. for at stimulere sideskuddene. 
Et passende plantal på 25-35 planter i foråret, delt gødskning og en stråstiv sort er de bedste 
forholdsregler mod lejesæd.

RAPS KOMPAKTE TYPER/SORTER – GRADDAGE GNS. 2014-2018

Sådato Vendsyssel Nordvestjylland 
og Himmerland Midtjylland Sønderjylland 

og Fyn
Nord og Midt 

Sjælland

Sydsjælland, 
Lolland Falster  
og Bornholm

01-aug 680 756 760 879 857 913
05-aug 632 707 711 825 804 856
10-aug 573 646 651 760 736 785
15-aug 522 595 600 703 679 724
20-aug 467 538 545 644 619 661
25-aug 414 483 490 586 561 599
30-aug 359 427 434 526 501 536
05-sep 302 367 377 464 438 466

Normalt ikke behov for vækstregulering
Vækstregulering anbefales i risiko marker hurtigt og kompakt voksende sorter
Vækstregulering anbefales i risiko marker med hurtigt voksende sorter
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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 kan 

man dog sige, at rapsen gerne skal optage 

minimum 50 kg N i efteråret for at sikre, 

udbyttepotentialet ikke bliver begrænset. 

Derfor skal biomassen også som minimum 

nå 1 kg/m2, før væksten stopper, men 

herved sikres det også, at planterne 

er tilpas kraftige til overvintring. Raps 

planterne kan dog sagtens nå at optage 

dette kvælstof, hvis de er etableret korrekt.   

Ved plantetætheder på 25-40 planter/m2 

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

roddiameter og 10-15 cm pælerod 

og herved have optaget i 80-100 kg 

kvælstof. 

Man kan derfor roligt tildele kvælstof 

i efteråret, gerne i omegnen 

af 50-70 kg N/ha eller måske endda 

mere. Vi har i dette efterår fulgt rapsen 

med biomasse målinger for at se, 

hvordan planterne har udviklet sig under 

forskellige forudsætninger. Nedenfor 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 

(iform 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. 

Men væksttempoet er 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 denne periode forkortes dermed.

[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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Forslag til fordeling af Kvote på JB 6 216 kg N. Der er tildelt 40 kg N i efteråret

FORÅR

Flere års erfaringer fra Danmark og vores 

nabolande har vist, at vi kan bestemme 

forårets kvælstoftildeing ud fra rapsens 

biomasse før vækststart. Herfra ved vi, 

at en kraftig mark fra efteråret behøver 

mindre kvælstof i foråret for at nå 

optimum, og at det omvendte gælder 

for en svagere rapsmark. Vi har indsat 

konkrete gødningsforslag nedenfor. 

Er planterne små, og rapsen fremstår tynd, 

tildeles 80-100 kg N/ha lige så snart væksten 

starter, og man kan færdes i marken. Resten 

tildeles fra primo til medio april.

Hvis marken allerede er tæt og 

planterne store, kan en tredelt strategi 

vælges for at reducere risikoen for 

lejesæd og optimere udbyttet med en 

passende biomasse under blomstrings- 

og frøfyldningsperioden. 

VED START BLOMSTRING SKAL RAPSEN VÆRE TILPAS TÆT  
TIL AT INDFANGE ALT SOLLYS, DET SVARER TIL CA. 5 kg  
BIOMASSE PR. m2. BILLEDET VISER EFTER AFKLIPNING AF 
EN m2 BIOMASSE.

Timing
Biomasse før vinter

500 g 1500 g 3500 g ~2000 g

Vækststart 80 kg 
+ 30 kg S

50 kg 
+ 30 kg S

30 kg 
+ 30 kg S

60 kg 
+ 40 kg S

Medio marts 86 kg 60 kg

Ultimo marts/Primo april 96 kg 60 kg

Medio april (før blomstring) 40 kg 40 kg 50 kg

Afsluttende blomstring 20-40 kg (flydende)

Note
Går efter 

udbyttepotentialet 
med ekstra N
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Raps er dårlig til at omfordele 

næringsstoffer fra en plantedel til en 

anden sammenlignet med andre afgrøder.

Derfor tyder det også på, at vi med fordel 

skal prøve at ”trimme” rapsen, så den ikke 

bliver unødig kraftig for tidligt. 

Uanset strategi bør første tildeling altid 

være en gødning med et højt svovl-

indhold, og samlet bør rapsen som 

minimum tildeles 30-40 kg S/ha.

Det er vigtigt at undgå lejesæd, både for 

udbytte og høstbesvær. I marker med 

normal plantetæthed (25-40 planter/m2) 

er der generelt god balance i planterne, 

og sammen med en tilpasset 

gødningsstrategi bør lejesæd ikke være 

et problem i de DEKALB® sorter, vi har på 

markedet i dag. Ved større plantetæthed 

kan vækstregulering i foråret være aktuelt 

for at hjælpe til med at holde rapsen 

stående.

Fra engelske undersøgelser ved vi, at en 

biomasse på omkring 5 kg/m2 ved start 

blomstring er tilpas tæt til at opsamle 

alt sollys ved frøfyldning. Men hvad 

hvis der er væsentlig højere biomasse? 

Fra målinger herhjemme ved vi, at det 

ikke er spildt arbejde at lave mere 

biomasse, som det ses af figuren på side 

21. Her har vi lavet biomassemålinger 

umiddelbart før blomstring hos vores 

forsøgsværter på tværs af DEKALB 

sorterne og sammenholdt det med 

de høstede udbytter. Biomassen varierer 

fra 3,5 kg/m2 og helt op til 9,5 kg/m2, 

og når vi lægger en regressionslinje 

indover, ser vi, at udbyttet øges svagt af 

højere biomasser. Derfor skal vi nok ikke 

være bange for at lave meget biomasse, 

det er nærmere mere vigtigt at undgå for 

lav biomasse under alle omstændigheder. 

PLANTETALS FORSØG I 2018:  DK EXBRILIS: 20 PLANTER m2 (STÅENDE) 7.339 kg.STD. ha. -  55 PLANTER m2 (DELVIST LIGGENDE) 6352 kg. STD. ha.
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HÅB FOR SVAGE MARKER

Figuren viser også, at med kun 

3,5 kg biomasse/m2 lige før blomstring 

kan der opnås over 5 tons udbytte. 

3,5 kg/m2 er en tynd afgrøde at se på, 

og det er bestemt realistisk at opnå – også 

for de marker som er sået sent eller svagt 

udviklet pga. nedbør i efteråret 2019. 

Men de skal startes tidligt op, og der skal 

styr på ukrudtet tidligt.

Tilførsel af fosfor, kalium og magnesium 

justeres ud fra jordbundstal. Især 

kaliums tilgængelighed skal man være 

opmærksom på, da det er det næringsstof, 

rapsen skal bruge mest af. 80-90 % af det 

optagne kalium er dog i stængel, blade 

og skulper og bliver derved ikke fraført 

marken i frøene. Magnesium er især 

vigtigt for at holde en effektiv og lang 

frøfyldningsperiode og indgår som en 

vigtig del af fotosyntesen. 

kg/ha std. kval

kg/m2 biomasse (over jorden) 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10

R² = 0,2327
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RAPSENS SYGDOMME

KNOLDBÆGERSVAMP

Der findes i dag ingen sikre varslingssystemer 

for knoldbægersvamp i vinterraps, 

og sprøjtning må derfor i et vist omfang 

betragtes som en forsikringssprøjtning. 

Følgende faktorer øger risikoen for angreb:

 Hyppig rapsdyrkning med raps hvert 

  3.-4. år 

 Fugtige forhold under blomstring 

 Lang blomstringsperiode

Blomstringsperioden vil ofte have en varighed 

af ca. 4 uger, men ved lavere plantetal, 

som er tendensen, får hver plante mere 

plads. Herved udvikles flere lavere siddende 

skud, og det forlænger blomstringsperioden. 

Den mest effektive bekæmpelse af 

knoldbægersvamp opnås ved sprøjtning 

i fuld blomst ved begyndende fald af de 

gule kronblade. En svampesprøjtning holder 

ca. 14 dage. 

SKULPESVAMP

Angreb af skulpesvamp er ikke 

særlig afhængig af sædskifte eller 

blomstringens længde, men fremmes 

lige som knoldbægersvamp af nedbør. 

Skulpesvampen angriber normalt planterne 

lidt senere end knoldbægersvamp, 

og derfor fås den bedste effekt 

mod skulpesvamp ved begyndende 

afblomstring. Der opnås dog forebyggende 

effekt ved sprøjtning i fuld blomst.
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KRANSSKIMMEL

Symptomerne ses for det meste først sidst 

i vækstsæsonen ved, at planterne modner 

ensidigt. Ofte opdages angrebene dog 

først, når planterne er helt nødmodne, 

og begynder at gå i leje. Angrebne planter 

kan drysse voldsomt. Overhuden trævler 

ofte ved kraftige angreb og giver stænglen 

et askegråt udseende. 

Svampen breder sig fra jorden ind 

i rødderne og systemisk op i ledningsvævet 

til hele planten. Angreb kan ske allerede om 

efteråret, og svampen kan i starten brede 

sig uden synlige symptomer. 

I tyske sædskifteforsøg var der med 

raps hvert 6. år i gennemsnit 12 procent 

angrebne planter, mens der var 42 procent 

angrebne planter, når der blev dyrket raps 

hvert 3. år. Det er en stigning på 240 %. 

Nyere engelske undersøgelser fra 2016 

og 2017 med kunstig smitte viser store 

forskelle på udbyttetabet i de enkelte år. 

I 2016 med varme og tørre forhold før 

høst var udbyttetabet op til 34 % i kraftigt 

inficerede planter, mens i 2017 var der ikke 

udbyttetab på trods af kraftig infektion. 

Data fra undersøgelser med kransskimmel 

viser i øvrigt, at der ikke er sammenhæng 

mellem visuelle angreb og udbyttetab. 

Høje angreb giver altså ikke nødvendigvis 

lavt udbytte. 

Kransskimmel kan ikke bekæmpes kemisk, 

og der findes ikke resistens mod denne 

sygdom. Alle sorter vil blive angrebet 

i mere eller mindre grad. Der er dog 

forskel på sorternes visuelle tolerance, 

og DK EXCLAIM har høj tolerance.   
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LYS BLADPLET

Lys bladplet er en sygdom, som de sidste 

5 år er blevet mere almindelig i Danmark. 

Med flere lune efterår kombineret med 

milde vintre er det en sygdom, vi skal 

være ekstra opmærksomme på i Danmark.

Rapsplanterne kan smittes allerede lige 

efter fremspiring, men symptomerne 

på angreb af lys bladplet er normalt meget 

svage om efteråret eller helt usynlige. 

I det tidlige forår ses symptomerne 

som hvidlige til grålige områder oftest 

i randen af bladene med små hvide prikker 

(sporer) i kanten af det angrebne område. 

Der skal ses grundigt efter. Bladets 

overhud krakelerer i pletterne, og de 

angrebne blade kan få indkrøllede rande. 

Under tørre forhold i marken er de små 

sneagtige punkter utydelige. Ved kraftige 

angreb, der ikke fungicidbehandles, 

kan svampen brede sig til stængler 

og skulperne. Dette kan give nødmodning 

og efterfølgende frødrysning med stort 

udbyttetab til følge. Derfor bør kraftige 

angreb i det tidlige forår behandles. 

Folicur Xpert er pt. eneste mulighed hertil. 

Ofte går svampen dog i sig selv igen 

under danske forhold, når vejret bliver 

tørt, og der kommer en række dage med 

over 20 grader. Alle DEKALB sorter har 

en rigtig god resistens imod lys bladplet, 

og det er vores erfaring, at det ikke 

er nødvendigt at behandle lysbladplet 

i DEKALB sorter under danske forhold.

PHOMA (RODHALSRÅD)

Rodhalsråd (Phoma) kan angribe planterne 

om efteråret, hvilket ses som grålige 

bladpletter med små sorte pyknider 

indeni. Om foråret breder angrebet sig 

fra rodhalsen og op af den nederste del 

af stænglen. Ved kraftige angreb vælter 

planterne eller nødmodner. Åbninger 

i rod og stængler efter beskadigelser kan 

skabe indfaldsveje for svampen. Udvikling 

af sygdommen afhænger blandt andet 

af temperaturen om efteråret. Jo højere 

temperatur, jo hurtigere vokser svampen 

og dermed risikoen for betydende 

sygdomsangreb. 

Phoma-svampen kan overleve 

på planterester i 2-4 år, men da smittestof 

kan spredes over store afstande, 

har sædskifte ikke så stor betydning 

i forebyggelsen af rodhalsråd. 

Det er derimod vigtigt at vælge sorter 

med god resistens. Kraftige sunde planter 

med høj stængelstyrke vil også mindske 

risikoen for sygdomsangreb. 

VIGTIGE RAPSSYGDOMME EFTERÅR OG VINTER
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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 3 uger efter fremspiring! 

Kålbrok infektionen sker ofte umiddelbart 

efter såning og udvikler sig mest og værst 

under lune og fugtige forhold. Det er let 

at kende kålbrok på rapsen. Utrivelige 

væksthæmmede planter i områder og ofte 

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. Over 50 % 

udbyttetab er ikke usædvanligt ved stærkt 

inficerede planter. Sidder svulsterne på 

siderødderne, vil planterne være mindre 

påvirket og udbyttetabet langt mindre. 

Men svampen opformerer alligevel kraftigt 

i marken. 

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

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.

KÅLBROKRESISTENTE SORTER

DEKALB markedsfører i dag kålbrokresistente 

sorter, der udbyttemæssigt er meget tæt 

på samme potentiale som vores øvrige 

topsorter. Kålbrokresistente sorter er et godt 

redskab, der bør anvendes i marker med 

konstateret kålbroksmitte. Resistensen hviler 

dog kun på et gen (det eneste tilgængelige 

i raps). For at resistensen kan holde længst 

muligt, bør disse dog 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, hvorvidt jorden er inficeret, kan der 

udtages jordprøver, der kan belyse, hvorvidt 

jorden er inficeret samt hvor udtalt det er. 

Længere omme i bogen finder du DEKALBs 

nye kålbroktolerante sort DK PLASTIC.
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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. 

GLIMMERBØSSER 

I det tidlige forår kan der være behov 

for bekæmpelse af glimmerbøsser. 

Bekæmpelsestærsklerne er blevet 

hævet i Danmark. Engelske forsøg viser, 

at skadevirkningen ikke er så stor som 

tidligere antaget. Glimmerbøsserne gør 

størst skade i det tidlige knopstadie, 

hvor løvbladene stadig dækker 

knopperne. Bekæmpelsestærsklen er her 

8 glimmerbøsser pr. plante, men i det sene 

knopstadie stiger bekæmpelsestærsklen 

til 10 glimmerbøsser pr. plante. Da der 

mange steder er konstateret resistens 

hos  glimmerbøsser overfor pyrethroider, 

anbefales pyrethroider ikke til 

bekæmpelse (excl. Mavrik). 
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SKULPESNUDEBILLER 

Under blomstring kan der være behov for 

bekæmpelse af skulpesnudebiller, ikke 

mindst fordi rapsen har begrænset mulighed 

for at kompensere for de relative sene 

angreb.  Den vejledende skadetærskel er 

1-2 skulpesnudebiller pr. planter. Med stor 

variation i plantetallet giver det måske mere 

mening at sætte skadestærskel til 30 stk. 

pr. m2. I så fald kan der tolereres op til 2 

skulpesnudebiller pr. plante, hvis man kun 

har 15 planter pr. m2. Hvis der derimod er 

60 planter pr.m2, kan man kun tolerere én 

skulpesnudebille på hver anden plante.

Skulpesnudebillen overvintrer som voksen 

i hegn o. lign. og angriber i foråret vinterraps 

og andre korsblomstrede planter under 

blomstring. Hunnerne ligger æg i skulperne, 

og ægget klækker efter 8-9 dage, hvorefter 

larven gnaver på frøene i 3-5 uger. Herefter 

borer larven sig ud af skulpen og forpupper 

sig i jorden. I juli-august fremkommer den 

nye generation, som efter lidt gnav på 

korsblomsterne igen går til overvintring i hegn 

i løbet af august. På skulperne ses larvens 

ca. 1 mm udboringshul. Der lægges normalt 

kun 1 æg pr. skulpe, og hver larve ødelægger 

3-6 frø pr. skulpe. Skulperne nødmodner tit ved 

angreb, og sekundært kommer der angreb af 

gråskimmel og sortskimmelsvampe. Da der 

kan trænge vand ind i skulperne i larvens 

udgangshul, optræder der ofte også sekundære 

angreb af gråskimmel og sortskimmelsvampe 

på frøene i nærheden af udgangshullet. 

Frøene i nærheden af hullet kan også spire.

SKULPEGALMYG 

Bekæmpelse af skulpegalmyg anbefales 

kun, hvis man har erfaring for mere 

udbredte angreb (mange gule-brune 

opspringende skulper). I de fleste marker 

ses angreb kun i de yderste 1-2 meter 

af marken. Har man erfaring for mere 

udbredte angreb i hele marken, foretages 

en bekæmpelse i hele marken ved 

begyndende flyvning af skulpegalmyg. 

Forventet flyvetidspunkt for skulpegalmyg 

er oftest omkring begyndende blomstring. 

BLADRIBBESNUDEBILLER 

Bladribbesnudebiller ligner 

skulpesnudebiller, men har rødgule fødder 

og er mere brune. Larverne er ca. 4 mm, 

lemmeløse, c-formede og med brunt hoved. 

Bladribbesnudebillerne overvintrer i hegn o. 

lign. Normalt dukker de op i midten af april 
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ved rapsens begyndende strækningsvækst. 

Glimmerbøssernes hovedflyvning sker 

en uges tid senere. Ved bekæmpelse 

af glimmerbøsser opnås derfor ofte en god 

sideeffekt på bladribbesnudebiller.

De første 1-2 uger optager 

bladribbesnudebillerne næring og lægger 

ikke æg. Æglægningen sker i sidste halvdel 

af april, men er temperaturafhængig. 

Æggene lægges i bladstilkene, 

hvor larverne udvikler sig. Larverne æder 

sig senere ind i stænglen. Larverne minerer 

i stængelmarven, især på det nederste af 

stænglen. Det begnavede væv bliver mørkt af 

larvens afføring. Ved få larver pr. stængel har 

angrebet ingen betydning for udbyttet, fordi 

ledningsstrengene ikke forstyrres. Ved mange 

larver pr. stængel kan ledningsvævet dog 

beskadiges, og udbyttet kan påvirkes. 

Fra slutningen af maj til begyndelsen af juni 

forlader larverne stænglerne og søger 

ned i jorden for at forpuppe sig. Den nye 

generation kommer frem få uger senere 

og æder lidt på korsblomstrede planter for 

i efteråret at søge til overvintring i hegn o.lign. 

AGERSNEGLE  

Agersneglen er blevet meget udbredt 

i Danmark, og problemer med agersnegle 

ses oftest på lidt svære jordtyper, langs 

hegn og efter afgrøder som frøgræs 

og vinterraps.

Agersneglen er oftest brunlig, men findes 

også i grå og sorte farver. Størrelsen 

i udvokset tilstand er ca. 5 cm. Lige efter 

ægklækning er sneglen kun få millimeter 

store. Sneglen bærer ikke hus og er derfor 

henvist til at leve i fugtige omgivelser for 

at undgå udtørring.

Sneglene overvintrer som æg, men kan 

i milde vintre også overvintre som voksne. 

Gennem sæsonen lægges mellem 300-

500 glasklare æg pr. snegl i jordhuller 

og lignende. Efter 3-4 uger udklækkes 

æggene, og allerede efter 1 måned er 

sneglen i stand til at ligge æg. Sneglen 

lever typisk i 6-8 måneder.

Sneglen lever af alt plantemateriale, 

som den rasper med sin tunge. Da snegle 

består af 70 % vand, er de meget 

afhængige af fugtige forhold.

Om dagen lever sneglen under jorden 

og kommer først frem, når nattens fugt 

er til stede. I regnvejr kan man finde snegle 

døgnet rundt.

Normalt er sneglen mest aktiv på lerjord, 

men efter frøgræs og vinterraps vil man kunne 

finde snegle på de lettere jorde. Sneglen 

skader mest ved begyndende fremspiring, 

og ved store forekomster kan planterne være 

spist allerede inden fremspiring.

Den bedste bekæmpelse opnås 

i sædskiftet. Gentagne harvninger kan 
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udtørre jorden, hvilket vil ødelægge 

sneglens levesteder. Hvis man 

konstaterer snegle i marken inden 

såning, er det en fordel at sprede 

sneglegift inden fremspiring af den 

nye afgrøde. Dette tvinger sneglen 

til at indtage giften, da der ingen 

plantemateriale er. 

RAPSRØDSOT  

På engelsk kendes virus-sygdommen 

som Turnip Yellow Virus (TuYV) og har 

de seneste år oplevet et større fokus 

her i landet. Sygdommen overføres 

af ferskenbladlus i efteråret, men 

symptomerne optræder først til foråret. 

Angrebene er derfor værst i milde efterår 

ved tidlig såning eller på milde lokaliteter, 

hvor ferskenbladlusene har gunstige 

levebetingelser. De første symptomer 

ses som rødlige bladrande, hvilket dog 

kan forveksles med andre faktorer såsom 

næringsstofmangel eller strukturskader. 

I DEKALB har vi lavet grundige 

undersøgelser, hvor flere end 100 

bladprøver fra marker i Danmark, 

England, Tyskland og Frankrig i perioden 

2017-2019 er udtaget. Her fandt vi, at selv 

kraftigt inficerede planter og marker 

giver fuldt udbytte, og dermed er der 

ingen sammenhæng mellem indhold 

af virus i planten og udbyttetab. Vi har 

ikke fundet noget data, der kunne 

tyde på en sammenhæng mellem 

infektionsgraden og udbytte, og sorter 

med indbygget resistens mod rapsrødsot 

har derfor ikke klaret sig bedre ved 

højere infektionsniveauer end sorter uden 

denne resistens. 

Vi anbefaler ikke generel bekæmpelse 

af ferskenbladlus i vores DEKALB-sorter. 
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Optimal såtid for sorten Grænsen for optimal såtid Udenfor optimal såvindue

SÅTIDSPUNKTER FOR DEKALB® VINTERRAPS

UDSATTE KØLIGE OMRÅDER

Efterårsvækst August September
1-9 10-16 17-22 23-31 1-8

DK EXCEPTION Kompakt
DK EXPAT Kompakt
DK EXPANSION Hurtig
DK EXCLAIM Hurtig

KØLIGE OMRÅDER

Efterårsvækst August September
1-9 10-16 17-22 23-31 1-8

DK EXCEPTION Kompakt
DK EXPAT Kompakt
DK EXPANSION Hurtig
DK EXCLAIM Hurtig

MODERATE OMRÅDER

Efterårsvækst August September
1-9 10-16 17-22 23-31 1-8

DK EXCEPTION Kompakt
DK EXPAT Kompakt
DK EXPANSION Hurtig
DK EXCLAIM Hurtig

LUNERE OMRÅDER

Efterårsvækst August September
1-9 10-16 17-22 23-31 1-8

DK EXCEPTION Kompakt
DK EXPAT Kompakt
DK EXPANSION Hurtig
DK EXCLAIM Hurtig

VARME OMRÅDER

Efterårsvækst August September
1-9 10-16 17-22 23-31 1-8

DK EXCEPTION Kompakt
DK EXPAT Kompakt
DK EXPANSION Hurtig
DK EXCLAIM Hurtig
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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. Vi har kategoriseret dem efter, om de har en flad 

og rolig vækst, eller om de vokser hurtigt og mere opret. Du kan du udnytte oversigten til 

at finde den eller de sorter, som passer til det såtidspukt, 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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AFDÆK DINE MARKERS SKJULTE  
POTENTIALE MED FIELDVIEW™

HVAD MANGLER DU I DINE HØSTDATA?

På tværs af alle dine marker og hundredvis af hektarer findes et hav af data. For en person 

er det for meget at overskue, og data kan let gå tabt. Derfor er et digitalt værktøj en god 

ven. Det bliver aldrig træt eller distraheret, og når det får de rigtige data, sætter det aldrig 

en decimal forkert. Med FieldView™ giver udbytteanalyseværktøjet dig mulighed for nemt 

at vurdere udbytterne i dine delmarker, så du bedre kan træffe de rigtige beslutninger til 

næste vækstsæson.

SE HVAD MEJETÆRSKEREN SER

Når du sidder på mejetærskeren og følger udbyttet på skærmen, får du et godt indblik i, hvad 

der fungerer, og hvad der ikke gør – og det er en god start. Men filtrerer du med FieldView™, 

giver det dig mulighed for at dykke ned i data og analysere udbyttet. Det kan præcist se, hvor 

en sort gav over gennemsnittet, og hvor den kæmpede.
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LAV DINE EGNE FORSØGSMARKER

I årevis har landbrugets egne markforsøg i småparceller med sortsafprøvning af nye 

sorter været en afgørende model for at vise sorternes potentiale i Danmark. Men mange 

landmænd vil gerne vide, hvordan sorterne fungerer på deres marker i landmandspraksis. 

Udbytteanalyseværktøjet i FieldView™ gør det lettere at omdanne hver delmark til 

en forsøgsmark. Med bare et enkelt fingertryk kan du hurtigt se, hvilken sort der yder bedst 

under de forskellige dyrkningsformer og jordtyper. 

LAD DINE EGNE MARK DATA INDGÅ I DINE BESLUTNINGER

Udbytteanalyser af dine afgrøder på din ejendom er et stærkt supplement til genrelle 

anbefalinger fra traditionelle kilder. Med data fra egen bedrift kan sortsvalget træffes 

på et mere sikkert grundlag, og det kan tilpasset præsist til hver enkelt mark.

Steen Bille Jensen,  
Søgård v/Egesborg

“ Jeg har høstet min raps sidste år med FieldView™, samt sprøjtet 
flere af mine marker her i efteråret, hvor jeg også har lagret det 
i FieldView™. Jeg ser frem til høsten næste år, hvor jeg skal analysere 
mine resultater, inden jeg tager beslutning om næste års afgrøder“.

ERFARINGER



DEKALB® is a trademark of the Bayer Group.

DK EXCEPTION

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

KOMPAKT  
EFTERÅRSVÆKST

VINTERFASTHED

RIGTIG GOD 

HØJT 

MEDIUM-SEN 

MEDIUM 

MEDIUM 

LAV 

JA 

KOMPAKT 

GOD 

SÆRDELES GOD
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FORDELE

Robust sort med højt og stabilt 
udbytte gennem alle årene1

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

2

Kompakt efterårsvækst der gør 
sorten velegnet til tidlig såning3

Jens Blach, 
Djursland

“ DEKALB indgår i vores sortsvalg hvert år, fordi vi igennem deres 
storparcelafprøvning hos os, får et godt indblik i sorternes egenskaber. Især kan 
vi godt lide DK EXCEPTION, fordi den er meget sikker og stabil, hvilket vi har 
lagt mærke til de senere år med tørken i 2018 og under såning i de våde 
efterår 2017 og i år. Vores kuperede marker på Djursland har meget varierende 
jordtyper, og derfor kan god etablering være vanskelig. Derfor har vi været 
glade for DK EXCPETION, der har haft et stabilt udbytte, uanset om vi dyrker den 
på de lerede eller mere sandede jorde.”

ERFARINGER

Se mere: dekalb.dk

UDBYTTE 

104 % i gns 
af danske 

landsforsøg 
2015-2019

5833 kg/ha  
i gns. af 

18 DEKALB® 
storskalaforsøg 

i 2019
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DK EXCLAIM

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

RIGTIG GOD

SÆRDELES GOD

DEKALB® is a trademark of the Bayer Group.
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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

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.“

ERFARINGER

UDBYTTE 

104 % 
i gns. af 

landsforsøgene 
2015-2019

5616 
kg/ha i gns. 

af 11 DEKALB® 
storskalaforsøg 

i 2019

Se mere: dekalb.dk
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DK EXPANSION

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

DEKALB® is a trademark of the Bayer Group.
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RIGTIG GOD 

HØJT 

MEDIUM-SEN 

MEDIUM-SEN 

HØJ 

LAV 

JA 

HURTIG

GOD 

SÆRDELES GOD



FORDELE

Rigtig god sygdomsresistens  
og stængelstyrke1

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

2

Vinder af rapskonkurrence  
i 20183

Bo Jensen, 
Egeskov

“ Traditionelt bliver det rigtig koldt om efteråret på vores egn. Vi har kold jord, 
vi ligger lavt på Fyn, og vi får tidlig nattefrost, så en hurtigt voksende sort om 
efteråret er altafgørende for os. Vi har erfaret fra DEKALB storskalaforsøg 
tidligere år, at DK EXPANSION gør det rigtig godt på denne lokalitet. Den er 
stærk under alle forhold, og ved os er det vigtigt med en robust og bred sort. 
I år har vi knap 100 ha med DK EXPANSION, og den står bare bragende godt, 
så vi forventer også højt udbytte til høst 2020.“

ERFARINGER

UDBYTTE 

104 % i gns af 
landsforsøgene 

2017-2019

5835 kg/ha  
i gns. af 

3 DEKALB® 
storskalaforsøg 

i 2019

Se mere: dekalb.dk
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DK EXPAT

OLIE INDHOLD 

LEJESÆD

PLANTEHØJDE

SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

VINTERFASTHED

EFTERÅRSVÆKST

TIDLIGHED VED BLOMSTRING 

TIDLIGHED VED HØST 

RESISTENS MOD LYS BLADPLET

RESISTENS MOD RODHALSRÅD

AGRONOMI

NØGLEEGENSKABER

HURTIG  
FREMKOMST

SKULPEOPSPRINGS- 
 RESISTENS 

KOMPAKT  
EFTERÅRSVÆKST

VINTERFASTHED

RIGTIG GOD

MIDDEL

MEDIUM-SEN 

MEDIUM-TIDLIG 

LAV

LAV 

JA 

KOMPAKT

GOD 

RIGTIG GOD

DEKALB® is a trademark of the Bayer Group.
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FORDELE

Nyhed - med stort udbyttepotentiale 
under danske forhold1

Skulpeopspringsresistens minimerer 
dryssespild2

Stærk etablering, sikker 
efterudvikling - også under 
udfordrende forhold

3

Kristian Boel, 
Mariesminde Landbrug, Salling

“ Igen i 2019 har jeg haft DEKALB® storskala-forsøg og får her gode erfaringer med de nye 
spændende sorter. Jeg følger sorterne gennem sæsonen og går efter at udnytte mulighederne 
i den nye genetik, vi med forsøget får et værdifuldt indblik i. Det er vigtigt for os for at opnå 
et stabilt topudbytte i raps. Gennemsnitsudbyttet af de 15 sorter i forsøget blev 5900 kg/ha, 
så det er jeg meget tilfreds med. To sorter lå i år i top -pænt over de 6000 kg/ha – nemlig 
en ny nummersort og så DK EXPAT, som jeg vælger til tidlig såning i 2020. DK EXPAT vokser 
kraftigt til i efteråret, men er en kompakt type, som ikke strækker sig. Vi sår normalt fra midten 
af august og ser DK EXPAT som meget velegnet til såning over en længere periode. Det kan 
blive nødvendigt, hvis vejret driller som i 2019. De dyrkningsmæssige egenskaber i sorten 
er, som de skal være mht. sygdomsresistens, skulpeopspringsresistens, og så er den meget 
standfast og moderat i højde. Det giver os en nem og sikker høst.“

ERFARINGER

UDBYTTE 

104 %  
i landsforsøg 

2019

6147 kg/ha  
i 2019 hos 

Mariesminde 
Landbrug  
i Salling

Se mere: dekalb.dk

Langt såvindue, da hovedskuddet 
klistrer sig til jorden4
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DK PLASTIC

OLIE INDHOLD 

LEJESÆD

PLANTEHØJDE

SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

VINTERFASTHED

EFTERÅRSVÆKST

TIDLIGHED VED BLOMSTRING 

TIDLIGHED VED HØST 

RESISTENS MOD LYS BLADPLET

RESISTENS MOD RODHALSRÅD

AGRONOMI

NØGLEEGENSKABER

HØJT  
OLIEINDHOLD

SKULPEOPSPRINGS- 
 RESISTENS

KÅLBROK- 
TOLERANCE

HURTIG  
EFTERÅRSVÆKST

VINTERFASTHED

DEKALB® is a trademark of the Bayer Group.
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GOD 

HØJT

MEDIUM-SEN

MEDIUM-TIDLIG

HØJ

LAV

JA 

HURTIG 

RIGTIG GOD

RIGTIG GOD



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.

Se mere: dekalb.dk

 
102%  

i værdiafprøvningen 
i gns. af 2018 

og 2019
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V316 OL

OLIE INDHOLD 

LEJESÆD

PLANTEHØJDE

SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

VINTERFASTHED

EFTERÅRSVÆKST

TIDLIGHED VED BLOMSTRING 

TIDLIGHED VED HØST 

RESISTENS MOD LYS BLADPLET

RESISTENS MOD RODHALSRÅD

AGRONOMI

NØGLEEGENSKABER

VINTERFASTHED HØJT  
OLIEINDHOLD

KOMPAKT  
EFTERÅRSVÆKST

DEKALB® is a trademark of the Bayer Group.
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HØJT 

MEDIUM 

MEDIUM 

MEDIUM 
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NEJ

KOMPAKT 
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GOD



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.“

ERFARINGER

UDBYTTE 

102 %  
i gns. af 5 års 
landsforsøg

5300 
kg/ha i gns. 

af 5 DEKALB® 
storskalaforsøg 

i 2019

Se mere: dekalb.dk
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HOLL

Vi mærker en stigende interesse fra 
fødevarerindustrien for lokalt dyrket rapsolie med 
særlige egenskaber.

Dette i takt med lovgivningen samt forbrugerne 
stiller stadig højere krav til vores fødevarer.

Forsygningssituationen skal naturligvis være 
i orden, og derfor ønsker vi at lave kontrakter med 
vores kunder, som kan levere raps af en virkelig 
høj kvalitet. 

DLGs rapsmølle i Agersted i Nordjylland 
producerer raffineret rapsolie til kunder i hele 
Norden, herunder rapsolie af High Oleic Low 
Linolenic rapsoliefrø.

Rapsfrøene har en særlig fedtsyresammensætning, 
som afspejles i olien, og som dermed giver denne 
andre egenskaber end almindelig rapsolie. 
Dette er en stor fordel for en del af vores kunder 
i fødevareindustrien, da den egner sig særlig godt 
til fritering, idet den har en længere holdbarhed ved 
høj temperatur end almindelig raffineret rapsolie.

Olien er, gennem DLGs kunder, præsenteret 
i et bredt produktsortiment i den nordiske 
detailhandel.

DLG FOOD OIL

Ingolf Nielsen, afdelingsdirektør DLG FOOD OIL



 UDNYT POTENTIALET 
 I DIN VINTERRAPS 

47

HOLL rapsolie

Alm rapsolie

Olivenoile

Palmeolie

Sojaolie

Solsikkeolie

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

HOLL raps, tidligere kendt under navnet Vistive, er rapsolie med en særlig fedtsyresammensætning. 
HOLL står for High Oleic, Low Linolenic. Som navnet indikerer, er indholdet af oliesyre højt, ca. 75-78 % hvor 
indholdet af oliesyre i alm. raps er ca. 62- 65 %. Samtidig er indholdet af linolensyre lavt, under 3 %. Dette lave 
indhold af linolensyre sikrer, at rapsolie, der bruges til madlavning, forbliver stabil i længere tid end almindelig 
rapsolie under opvarmning. I nedenstående skema er HOLL rapsolie sammenlignet med andre vegetabilske 
olier, som anvendes i fødevareindustrien. Kombinationen af det høje oliesyreindhold og det lave linol 
og linolensyreindhold gør, at olien er mere varmestabil end de øvrige olier.

HOLL

78 12 3 7

62 20 10 8

78 6 2 14

39 10 51

24 53 7 16

18 68 13

Oilesyre Linolsyre Linolensyre Mættet fedt

Forskning tyder på, at forholdet mellem omega-6 og omega-3 er vigtig for vores sundhed! Vi skal have mere 
af omega-3 og mindre omega-6, end vi får i dag. Dette kan bl.a gøres ved at udskifte fx solsikkeolie med 
rapsolie. Nedenstående tabel indeholder en oversigt over omega 6:3 ratioen på mest anvendte olier i dansk 
fødevareproduktion.

Kilde: Dubois et al. (2008)

Det menes, at det optimale forhold mellem omega 6 og omega 3 fedtsyrer er omkring 3:1. Som det ses 
af ovenstående tabel, er de planteolier, der kommer tættest på den anbefalede ratio hhv. almindelig rapsolie 
og HOLL rapsolie. HOLL rapsolie er dermed et sundt og funktionelt alternativ til andre vegetabilske olier.

HOLL rapsolien er udvundet af danskavlet rapsfrø og anvendt i gode danske og nordiske fødevarer. 
HOLL raps dyrkes på kontrakt, som aftales med DLG. Der er en række specifikationer, som avleren skal 
leve op til, men hvis du har prøvet at dyrke frø eller andre afgrøder på kontrakt eller været fremavler af korn, 
så er kravene til HOLL raps ikke meget forskellige fra dem.

 Pr. 100g Omega 6 Omega 3 Forhold mellem omega 6 og omega 3
 HOLL rapsolie 13 3 4:1
 Alm rapsolie 20,4 9,3 2:1
 Olivenolie 8,6 0,8 11:1
 Sojaolie 49,5 7,0 7:1
 Solsikkeolie 61,0 0,5 122:1
Kilde: Dubois et al. (2008)
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ACCELERON

- NY BEJDSNING TIL RAPSFRØ   

Hovedparten af DEKALB rapsfrøet 

til såning 2020 vil være bejdset 

med Acceleron. Acceleron har vist 

en bedre tilvækst i danske forsøg 

i efteråret 2019. Acceleron indeholder 

to fungicider, som har en bedre effekt 

mod en række svampesygdomme 

i rapsens fremspiringsfase i forhold til 

tidligere kendte standarder. Det giver 

en mere sikker fremspiring og en bedre 

etablering i marken med kraftigere planter. 

Det er vigtigt, fordi der ikke længere 

er bejdsemidler til rådighed, som er 

effektive mod rapsjordlopper.  
Bemærk det ikke længere er tilladt at udså 

eller opbevare thiram bejdset rapsudsæd.
ROD MED ANGREB AF KÅLFLUENS LARVE. 
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Graddage

Acceleron giver bedre tilvækst. 
25 % ekstra tilvækst i gennemsnit af 3 storskala forsøg i efteråret 2019 i Danmark
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Ubehandlet Acceleron
273 315 345 373
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ØKOLOGI  

Sortsvalg er vigtigt, ikke mindst ved 

økologisk dyrkning, da man ikke har 

de samme muligheder for at ”rette til med 

kemi”, som konventionelle planteavlere 

har igennem vækstsæsonen.

Det vigtigste for succes med økologisk 

raps er en god efterårsetablering. 

Den største sikkerhed for dette sker 

ved at vælge en rapssort med hurtig 

efterårsvækst samt sørge for, at rapsen 

har rigeligt med tilgængeligt kvælstof ved 

vækststart. Således kommer den hurtigt 

fra start og kan bedre gro fra de tidlige 

trusler. Derfor kvitterer vinterraps godt for 

en god forfrugt, gerne i kombination med 

husdyrgødning om efteråret.

En god vinterraps optager fra 70-100 kg N 

inden vinter og vil langt hen ad vejen 

kunne yde et rimeligt udbytte alene 

fra et godt efterårsoptag. Dog skal 

rapsen tilføres husdyrgødning eller 

lign. igen i foråret for at nå det fulde 

udbyttepotentiale.  

Især ved høje plantetætheder på mere 

end 50 planter pr. m2 kan der være 

risiko for lejesæd, selv ved mindre 

kvælstofmængder. Her vil det også være 

en fordel at vælge en stråstiv sort. Sørg 

også for sorten har god resistens overfor 

sygdomme og skulpeopspringsresistens. 

Det har linjesorter ikke. Skulpeopspring 

giver spild, som senere også bliver til 

ukrudt i sædskiftet. Til økologisk dyrkning 

anbefaler vi DK EXCLAIM.
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Bent O. Jensen, 
Strandegaard Gods, Faxe

“ Økologisk raps skal også passes og prioriteres for at give gode udbytter. Vi har dyrket økologisk vinterraps 
hvert år i de sidste 20 år og ligger normalt mellem 3 og 4 t/ha, og i 2019 nåede vi over 4 t/ha. Vi sår rapsen 
med grønærter som forfrugt, det sikrer både, at der kan sås tidligt, og der efterlades meget kvælstof fra 
ærterne til rapsen, så der ikke skal tilføres gødning i efteråret. Det er nødvendigt ved ringere forfrugter 
som fx. korn. Der sås på 25 cm rækkeafstand, for så kan vi radrense en gang ca. 3 uger efter såning. 
Vi sår normalt i perioden 15.-20. august, men i 2019 var det 11. august. Tidlig såning sikrer, at rapsen kan 
vokse kraftigt til og derved både vokse fra ukrudt og optage gødningen i jorden. Det er vigtigt, at såbedet 
er perfekt, og vi benytter os gerne af falsk såbed inden rapsen såes for at mindske ukrudtstrykket. Vi har 
til høst 2020 sået ca 22 ha raps og valgt DK EXCLAIM som sort. I foråret tildeles rapsen ca 100 kg N i form 
af gylle samt 35 kg svovl. Vi har normalt ikke de store problemer med skadedyr, da vi har en god afstand til 
andre rapsmarker og har vand på 3 sider. Et sundt sædskifte og sunde sorter gør, at sygdomme heller ikke 
er noget problem. Rapsen tærskes normalt direkte, men det kan da hænde, vi må skårlægge noget forager.“

ERFARINGER
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FORDELE OG ULEMPER VED 
NEDVISNING AF RAPS 

Der er adskillige gode grunde til 

at nedvisne sine rapsmarker før høst. 

En nedvisning vil medføre en ensartet 

modning af marken.  

Det giver tidligere høst og en mindre  

andel af grønne skulper, der mindsker 

frøspildet ved tærskning. Sammen 

med en lavere vandprocent bevirker 

det, at høstkapaciteten øges, typisk 

med 15-20 %, og brændstofforbruget 

reduceres. Nedvisning giver desuden 

mindre opspring af skulperne ved 

tærskning. 

En anden væsentlig fordel ved nedvisning 

er, at man får bekæmpet evt. ukrudt 

i marken. Er der problemer med kamille, 

valmuer, kornblomster, kvik eller andet 

græsukrudt, bør der nedvisnes inden 

høst. Herved brydes den grønne bro, 

og efterfølgende snegleproblemer kan 

mindskes. 

En af de oftest nævnte ulemper ved 

nedvisning er køreskaden, men med 

moderne udstyr er skaden begrænset.  

Det har i forsøg vist sig, at køreskaden kun 

udgør en til tre procent af udbyttet med 

sprøjter på 24 eller 36 meters bombredde. 

Er sprøjten selvkørende med højdejusterbar 

hjulsæt, er tabet mindre end ved brug 

af traditionelle sprøjter. 

TIDSPUNKT 

Det er vigtigt, at rapsen nedvisnes 

og høstes på det rigtige tidspunkt, så der 

opnås det størst mulige frøudbytte. 

For tidlig nedvisning giver risiko for tab 

af tilvækst.  Nedvisning med Roundup 

kan ske 4-7 dage før det optimale 

skårlægningstidspunkt, når hovedparten 

af skulperne er gulgrønne, og der er enkelte 

sorte frø. Afgrøden høstes 2-3 uger efter 

behandling. 

DOSERING 

Der skal anvendes 1.080-1.440 gram 

aktivstof glyphosat pr. ha svarende til 1,50-

2,00 kg/ha af Roundup PowerMax eller 

2,25-3,00 l/ha Roundup Flex. Produkterne 

er færdigformulerede og behøver ikke 

tilsættes additiver. Det anbefales at udføre 

behandling morgen eller formiddag på 

tørre planter. Aften og natsprøjtning kan 

medføre risiko for nedsat effekt! 

Anvend stor vandmængde svarende  

til 180-250 l/ha. 

NEDVISNING AF RAPS FØR HØST
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VEJEN TIL BEDRE RESULTAT! 

ROUNDUP OG RAPS

1.  Udvælg et område i rapsmarken hvor der 
samles 20 skulper tilfældig valgt i den 
midterste del af skulpezonen.

2.  Når mindst 2/3 af frøene har begyndende 
brunfarvning i de indsamlede skulper er 
tidspunktet for behandling korrekt.

3.  Gentag eventuelt denne øvelse andre 
steder i marken for at sikre bedste 
gennemsnitsvurdering. 

ROUNDUP FLEX
2,25-3,00 l/ha

ROUNDUP 
POWERMAX

1,50-2,00 kg/ha

Vandmængde:   
180-250 l/ha   

Lowdriftsdyse anbefales!

Tidspunkt for nedvisning; 2/3 af frøene brunlige
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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 
Market Development
Email: Klaus.Jakobsen@bayer.com
Tel: +45 24 29 99 71

Ivan Kloster 
Advisory Representative, Midt- og Nordjylland
Email: Ivan.Kloster@bayer.com
Tel: +45 24 29 99 70
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PLANTEVÆRN

Lars Ipsen  
Key Account Manager
Email: Lars.Ipsen@bayer.com
Tel: +45 29 12 68 00
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Advisory Representative, Sydjylland og Fyn
Email: Soren.LykkegaardHansen@bayer.com
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Email: Hans.Hansen@bayer.com
Tel: +45 24 48 60 30


