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Breeding your profit

attica
den komplette sort

ATTICA - ROBUSTHED I SÆRKLASSE

• Højt stabilt udbytte
• Meget god vinterfasthed
• Egnet til tidlig såning
• Middel plantehøjde
• God standfasthed

• Lav modtagelighed for lys bladplet
• Lav modtagelighed for rodhalsråd
• Skulpeopsprings-resistens
• Resistens mod rapsrødsot 
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Breeding your profit

Gode grunde til at vælge attica:
√ høj stabilt  udbytte √ meget god v interfasthed       
√ resistens mod rapsrødsot √ skulpeopsprings-resistens
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Vinterfasthed

Resistens, lys bladplet

ATTICA er en spændende nyhed der gennem to års 
værdiafprøvning og landsforsøg vist et stort og sta-
bilt udbyttepotentiale.
Sygdomspakken er komplet med lav modtagelighed 
for lys bladplet, Rlm7 resistensgenet mod rodhals-
råd og resistens mod rapsrødsot.
Sorten har en moderat efterårsvækst med en lav til 
middel tendens til stængelstrækning, og den egner 
sig til tidlig såning. Vinterfastheden er meget god, 
hvilket blev bekræftet i den kolde vinter i Nordjyl-
land 2020-21. Væksten starter moderat i foråret og 
sorten blomstrer middel-tidligt, plantehøjden er 
middel og tendensen til lejesæd lav.
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FAKTA om Rapsrødsot

Attica
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 107 5.509 49,7 25/4 152 1,6 -

2021 104 5.073 49,9 13/7 164 2,4 -

2020* 109 5.945 49,4 18/4 140 0,8 -

Kilde: sortinfo.dk (*= værdiafprøvning)

Rapsrødsot skyldes infektionen med TuYV virus. Virus overføres med ferskenblad-
lus i efteråret. Sygdommen ses særligt i lune områder, hvor der er hyppig rapsdyrk-
ning, sukkerroer og kartofler i sædskiftet, da disse afgrøder er den primære værts-
plante 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 utilstrækkelig, da ferskenbladlusene har udviklet 
resistens mod pyrethroider. 


