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architect
robusthed  i  særkl as se

ARCHITECT - EUROPAS NR. 1 

• Stabile udbytter
• Højt olieindhold
• Stor robusthed
• Fremragende vinterfasthed

• God standfasthed
• Skulpeopsprings-resistens
• Resistens mod rapsrødsot
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Gode grunde til at vælge architect:
√ stabile udbytter √ suveræne dyrkningsegenskaber 
√ virus-resistens √ skulpeopsprings-resistens

Udbytte

Olieindhold

Modningstid

Plantehøjde

Standfasthed

Vinterfasthed

Resistens, lys bladplet

 ARCHITECT har i tre år været den mest solgte sort i 
Europa. Årsagen til sortens succes er stabile topud-
bytter i hele Europa, kombineret med en robust og 
hurtig vækst i efteråret, en god standfasthed, og en 
god vinterfasthed. 
Den gode vinterfasthed og en passende kraftig vækst 
før vinteren gør ARCHITECT velegnet i hele såvinduet 
fra tidlig til relativt sent.

FAKTA OM RAPSRØDSOT

Rapsrødsot skyldes infektionen med TuYV virus. Virus overføres med ferskenbladlus i efteråret. Sygdommen ses særligt i lune 
områder, hvor der er hyppig rapsdyrkning, 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 et forhøjet indhold af glucosinolater. Udbyttetabet kan være op 
til 15%, i kraftigt inficerede marker. De 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. Kemisk bekæmpelse er usikker, dyr og utilstræk-
kelig, da ferskenbladlusene allerede har udviklet resistens mod pyrethroider. 
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Gennemsnit 103 5.465 50,3 28/4 158 0,8 7

2020 99 5.678 49,1 18/4 137 1,4 7

2019 101 5.722 49,9 21/4 151 0,7 -

 2018 104 5.856 51,7 5/5 159 0,6 -

 2017 100 5.380 50,2 3/5 181 0,9 -

2016 110 4.691 50,4 2/5 161 0,6 -

Kilde: sortinfo.dk


