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ARCHITECT - EUROPAS MEST KOMPLETTE SORT
• Højt udbytte
• God standfasthed
• Markedets bedste vinterfasthed

• Tolerant for rapsrødsot (TuYV virus)
• Skulpeopsprings-resistens
Forhandles af:
• Lavt glucosinolatindhold
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Gode grunde til at vælge architect:
√ meget højt udbytte √ suveræne dyrkningsegenskaber
√ virus-resistens √ skulpeopsprings-resistens
Modningstid
Vinterfasthed
Plantehøjde
Standfasthed
Skulpestyrke
Glucosinolat

Udbytte standard
kvalitet fht.

Udbytte std.
kval. kg frø/ha

Olieindhold
%

Plantehøjde
cm ved høst

Blomstringsdato

2019

101

5.722

49,9

153

21/4

2016 - 2019

104

5.412

50,6

164

29/4

ARCHITECT
hybrid

Kilde: sortinfo.dk

 RCHITECTS evne til altid at levere et højt udbytte
A
uanset vejrliget og dyrkningsforholdene gør sorten
attraktiv og den er på rekordtid blevet meget
efterspurgt.
ARCHITECT er helt i top i Danmark og holder FHT
104 over de 4 år den har været i landsforsøg.

Rapsrødsot (TuYV) er den vigtigste, men mindst undersøgte virus-sygdom i vinterraps. Rapsrødsot er en af årsagerne til at
sorterne ikke udnytter deres genetiske potentiale.
Rapsrødsot overføres via ferskenbladlus i efteråret, særligt i lune områder hvor der er hyppig rapsdyrkning, eller sukkerroer og
kartofler i sædskiftet, da disse afgrøder er den primære værtsplante for ferskenbladlusene. Rapsrødsot medfører en rødfarvning af bladene, der kan være forkrøblede. Virusset medfører færre sideskud, færre frø i skulpene, et reduceret olieindhold, og
forhøjet glucosinolat indhold. Resultatet er tab af udbytte - op til 15%, hvis marken er kraftigt inficeret - Største tab ses under
tørke-stress og i svage marker, hvor rodnettet ikke er optimalt udviklet.
Eneste effektive løsning på problemet er dyrkning af virus-resistente sorter. ARCHITECT har et resistensgen, der giver tolerance
for infektion med TuYV virus. Kemisk bekæmpelse er usikker, dyr og utilstrækkelig, da ferskenbladlusene har udviklet resistens
mod pyrethroider.
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