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KWS Butterfly  Linie (Konventionel og ØKO)   

■ Velegnet til tidlig og middeltidlig såning  

■ Rigtig god vinterfasthed og stængelstyrke  

■ Særdeles god resistens mod lys bladplet  

■ Lav modtagelighed overfor Phoma 

■ Højt olieindhold 

■ Højeste udbytte i landsforsøgene 2016 og 2017 

 

KWS Hillico Hybrid (NY) 

■ Ny hybridsort med topudbytte 

■ Rigtig god resistens mod lys bladplet 

■ Middel til kraftig vækst og velegnet til såning fra midten af august og frem 

■ Stærk indbygget skulpeopspringsresistens 

■ Højt olieindhold 

■ God vinterfasthed 

 

Armani (DSV)  Hybrid (NY)   

■ Ny hybridsort med højt udbyttepotentiale 

■ Meget højt og stabilt olieindhold 

■ Særdeles god Phoma resistens 

■ Resistens mod raps-rødsort (TuYV virus) 

■ Hurtig udvikling både efterår og forår – sås middel til sent 

■ Høj kraftig plante med god stråstyrke 

 

SY Alibaba  Hybrid kålbrokresistent    

■ Effektiv resistens mod 2 racer af kålbrok  

■ Velegnet til tidlig såning  

■ Godt udbyttepotentiale  

■ Særdeles gode stængelegenskaber 

■ Tidlig moden nem og hurtig at høste 

■ God vinterfasthed 

 
SY Alister Hybrid kålbrokresistent 

■ Var i 2015 den højestydende kålbrokresistente sort i Tyskland. 

■ Vi anbefaler Alister ved konstateret kålbrok på ejendommen og ved raps i kort afgrøderotation. 

 



 

SY Mantara Hybrid   

■ Velegnet til tidlig såning  

■ Højt frøudbytte og højt olieindhold  

■ God resistens mod Phoma  

■ God resistens mod lys bladplet  

■ Kort og stiv stængel 

 

SY Charme Hybrid (Safe Harvest)  

■ Velegnet til middeltidlig såning  

■ Høj udbyttestabilitet 

■ Også velegnet til let jord 

■ Høj vinterfasthed 

■ Kort og stiv stængel (Safe Harvest) 

■ Tidlig moden og høst før vårbyg og vinterhvede (Safe Harvest) 

■ Ingen lejesæd (Safe Harvest) 

 

Bayer Inventor Hybrid   

■ Velegnet til middeltidlig og sen såning  

■ Kraftig efterårsvækst og tidlig forårsvækst  

■ Tidlig modning  

■ Højt frøudbytte med meget højt olieindhold 

■ Dobbelt Phomaresistens 

■ Lav modtagelighed for Lys bladplet 

■ Standfast og skulper som ikke springer op 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)sortsafprøvning 2016 

 

Vinterraps 

Landsforsøg 2016 

 

Type af 

sort 

Frøudb. 

std. kval 

Frøudb. 

std. kval 

Olie Afgrøde- 

højde v. høst 

Fht Kg/ha Pct. I ts. cm 

2017 2017 2017 2017 

Måleblanding  100 5351 49,5 169 

Bayer Inventor Hybrid 94  50,5 174 

KWS Butterfly Linie 110  50,7 157 

SY Alibaba Hybrid 95  49,3 161 

SY Mantara  Hybrid 95  48,1 151 

SY Allister  Hybrid - - - - 

SY Charme(*)   Hybrid 102  50,2 143 

KWS Hillico  Hybrid 106  50,0 168 

Armani (DSV) Hybrid 104  51,8 173 


