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Breeding your profit

Forhandles af: 

aurelia
fremragende sundhed

AURELIA - HØJT STABILT UDBYTTE

• Højt stabilt udbytte
• God vinterfasthed
• 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 aurelia:
√suveræn  sunDhed √Højt  udbytte √ GOd standfasthed     
√ virus-resistens √ skulpeopsprings-resistens

AURELIA udmærker sig ved et stort og stabilt udbytte 
gennem tre års landsforsøg og en sygdomsprofil med 
lav modtagelighed for lys bladplet og Phoma, samt re-
sistens mod TuYV virus, der sikrer en lav modtagelighed 
for rapsrødsot.
AURELIA har en kraftig vækst i efteråret og etablerer sig 
sikkert og hurtigt, en vigtig egenskab i et koldt og vådt 
efterår og ved tidlige angreb af rapsjordlopper. Sorten 
har en god stængelstyrke.

Aurelia 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 105 5.675 49,2 22/4 151 1,6 4

2021 104 5.021 49,7 2/5 160 2,1 4

2020 107 6.174 48,6 15/4 141 1,7 4

2019 103 5.829 49,3 20/4 152 1,0 -

Lys bladplet forårsages af svampen Pyrenopeziza brassicae. Infektion af bladene sker i efteråret via luftbårne sporer produceret på rester 
af sidste års rapsafgrøde. Sygdommen fremmes af en fugtig og mild vinter. Symptomer observeres først og fremmest på bladene, men ved 
kraftige angreb kan symptomer iagtages på stængel og skulper.

Sygdommen er meget tabsvoldene i det nordlige England og i Skotland. Der er de senere år i stigende grad set angreb under danske forhold. 
Lys bladplet kan medføre store udbyttetab, og bekæmpelse med fungicider kan være nødvendig i efteråret eller omkring strækning i 
foråret.

I landsforsøgene 2020 og 2021, var AURELIA blandt de sorter med det laveste angreb af lys bladplet. Den lave modtagelighed underbygges 
af den engelske ”recommended list” over anbefalede vinterrapssorter, hvor AURELIA opnår karakteren 7.

Fo
to

: L
im

ag
ra

in
 

Fo
to

: L
im

ag
ra

in
 

Kilde: sortinfo.dk, *) værdiafprøvning

Udbytte

Olieindhold

Modningstid

Plantehøjde

Standfasthed

Vinterfasthed

Resistens, lys bladplet


