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Breeding your profit

Forhandles af: 

ambassador
Unik udbyttestabilitet

AMBASSADOR - STABILT TOP-UDBYTTE

• Stabilt top-udbytte
• Store frø
• Tidlig modning af frø og strå
• God standfasthed
• Lav modtagelighed for lys bladplet
• Lav modtagelighed for rodhalsråd

• Skulpeopsprings-resistens
• Resistens mod rapsrødsot 
• N-FLEX for større udbyttestabilitet 

PHOMA
RESISTENS

RLM7

SKULPE-
OPSPRINGS-
RESISTENS

LYS
 
RESISTENS
BLADPLET

VIRUS
RESISTENS



Maj 2022/Foto: Colourbox + Limagrain

Breeding your profit

Gode grunde til at vælge ambassador:
√ dyrkningsstabilitet √ Højt  olieindhold 
√ virus-resistens √ skulpeopsprings-resistens

Udbytte

Olieindhold

Modningstid

Plantehøjde

Standfasthed

Vinterfasthed

Resistens, lys bladplet

AMBASSADOR er sorten, der klarer sig fremragende un-
der alle betingelser i hele Europa. Sorten har givet top-
udbytter gennem fem års dansk afprøvning. De seneste 
tre års landsforsøg giver et stabilt gennemsnitsudbytte 
på 106.
Sorten har en lav modtagelighed for rodhalsråd, lys 
bladplet og rapsrødsot. Væksten i efteråret er kraftig og 
blomstring og modning middel-tidlig. De kraftige planter 
når middel-højde og tendensen til lejesæd er lav.

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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Ambassador
FHT,
std. 

kvalitet

Udbytte,
 std. kvalitet 

kg /ha
Olie  
% ts

Beg. 
blomst.

Plante-
højde, cm 

Lejesæd,
kar. 0-10

Lys bladplet,
kar. 0-10

Gennemsnit 106 5.717 49,4 24/4 151 1,2 4

2021 106 5.085 49,6 4/5 160 1,8 5

2020 106 6.099 49,0 17/4 139 1,3 3

2019 105 5.966 49,4 20/4 155 0,6 -

Kilde: sortinfo.dk, 

Fo
to

: L
im

ag
ra

in
 

Fo
to

: L
im

ag
ra

in
 

FAKTA om Rapsrødsot


