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ALASCO - MED BÅDE KÅLBROK- OG SKULPEOPSPRINGS-RESISTENS

• Lav modtagelighed for kålbrok
• God standfasthed
• Hurtig etablering og god vitalitet
• Egnet ved middel til sen såning
• Skulpeopsprings-resistens

KÅLBROK
RESISTENS

alasco
resistens mod kålbrok

Forhandles af: 



Breeding your profit

Gode grunde til at vælge alasco:
√ højt udbytte √ god standfasthed 
√ Stærk kombination af kålbrok- og skulpeopsprings-resistens
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ALASCO er en robust sort, der gennem tre års 
afprøvning i landsforsøgene, har opnået høje 
udbytter for en sort i kålbroksegmentet. Udover 
lav modtagelighed for kålbrok besidder ALASCO 
resistens mod skulpeopspring, og den har en lav 
tendens til lejesæd. Der er således tale om en 
dyrkningssikker sort til arealer med relativ ud-
bredt forekomst af kålbrok.

ALASCO FHT,
 std. kvalitet. 

Udbytte,
 std. kvalitet

 kg/ha
Olie  
% ts

Beg. 
blomst.

Plante-
højde,cm

Lejesæd,
kar. 0-10 

Gennemsnit 95 5.403 49,3 25/4 146 0,9

2020 94 5.391 48,1 18/4 137 1,4

2019 92 5.206 48,3 21/4 146 0,5

2018 100 5.613 51,3 6/5 156 0,7

Kilde: sortinfo.dk

 
Kålbrok angriber, ud over raps, en bred vifte af andre arter - herun-
der kål, radise, sennep og hyrdetaske samt andre korsblomstrede 
ukrudtsarter. De mange værter er et problem, og da kålbrokspo-
rene kan holde sig i spirehvile i op til 30 år, er kålbrok en sygdom 
der skal tages alvorligt.

Udbytte

Olieindhold

Modningstid

Plantehøjde

Standfasthed

Vinterfasthed

Resistens, lys bladplet

Tiltag der gør livet surt for kålbrok:
• Hold afstand i sædskiftet
• Kalkning i forbindelse med etablering af rapsen er et billigt og ef-

fektivt virkemiddel
• Dræning er et effektivt virkemiddel mod kålbrok
• Bekæmp spildrapsen tidligt - ca. 7-10 dage efter høst (kemisk eller 

mekanisk)
• Bekæmp alle korsblomstrede ukrudtsarter i de øvrige afgrøder, da 

disse opformerer kålbrok
• Anvend en vinterraps med opspringsgenetik, da det forhindrer 

dryssespild.
• Brug efterafgrøder med omtanke
• Udsæt såningen til medio august


