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Breeding your profit

NYHED

LG antigua
hur t i g  e tab l er in g

LG ANTIGUA - NYHED MED HØJT UDBYTTEPOTENTIALE

• Højt udbyttepotentiale
• Hurtig etablering og god vækst i efteråret
• Tidlig blomstring
• Rlm7 resistens mod rodhalsråd

• Resistens mod rapsrødsot (TuYV virus)
• Skulpeopsprings-resistens
• N-FLEX, for optimal udnyttelse af kvælstof
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Breeding your profit

Gode grunde til at vælge LG Antigua:
√ Hurtig etablering   √ Højt udbyttepotentiale √ virus-resistens  
√ skulpeopsprings-resistens √ N-flex for større udbyttestabilitet

LG ANTIGUA er en helt ny rapssort på det dan-
ske marked. Sorten deltog i landsforsøgene 2020, 
hvor den opnåede forholdstal 102, med et mid-
del til højt olieindhold. Der er tale om en relativ 
lang sort med en lav tendens til lejesæd. Sorten 
har en kraftig vækst i efteråret og i foråret starter 
den blomstring tidligt, modningen er middeltidlig. 
Sorten har middel til lav modtagelighed for lys 
bladplet. LG ANTIGUA er en af fire sorter i LG’s 
sortiment, der har udvist et lavt udbyttetab ved 
underoptimal kvælstofforsyning, og har fået be-
tegnelsen N-FLEX.
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2020 102 5.867 49.1 17/4 140 1.2

Kilde: sortinfo.dk 

Rapsplanten har langt det største kvælstofoptag før blomstring. Det stiller store krav til 
tilgængeligheden af kvælstof, og til planternes evne til at optage store mængder kvælstof i 
en meget kort periode fra vækststart til sidst i april.
LG’s forædlere arbejder på at forbedre rapssorternes udnyttelse af kvælstof. Det er svært at 
opretholde udbytteniveauet ved reduceret kvælstofforsyning, men det er muligt at forædle 
sorter, der har et lavt udbyttetab ved en underoptimal kvælstofforsyning. En egenskab LG 
har navngivet N-FLEX. For at identificere sorter med N-FLEX egenskaben afprøves de nye 
forædlingslinjer og sorter ved to til tre kvælstofniveauer ved forårstildelingen: 

1) normal mængde for lokaliteten, 
2) reduceret med 50 – 80 kg pr. ha og 
3) en kraftig reduktion på 80 – 130 kg pr. ha. 

Princippet er illustreret på figuren, der viser at N-FLEX og standardsorten har det samme 
kvælstof optimum og udbytte, men når der underforsynes med kvælstof giver N-FLEX sor-
ten det største udbytte.

n-flex - sorter med høj udnyttelse af kvælstof
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