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Breeding your profit

LG auckland
Lav modtagelighed for 

kransskimmel

LG AUCKLAND - SUVERÆNT UDBYTTE OG DYRKNINGSEGENSKABER

• Meget højt udbytte, nr. 2 i landsforsøg
• Store frø
• Højt olieindhold
• Lav modtagelighed for lys bladplet
• Lav modtagelighed for rodhalsråd

• Skulpeopsprings-resistens
• Resistens mod rapsrødsot 
• Stærk vinterfasthed
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Breeding your profit

Gode grunde til at vælge LG AUckland:
√ højt udbytte √ Højt olieindhold √ Stærke dyrkningsegenskaber
√ virus-resistens √ skulpeopsprings-resistens

LG AUCKLAND har gennem tre års landsforsøg og 
værdiafprøvning vist et suverænt udbyttepotentiale 
og en fremragende dyrkningsstabilitet.
Resistenspakken er komplet med lav modtagelighed 
for lys bladplet, rodhalsråd og rapsrødsot. Ydermere 
har sorten en lav modtagelighed for kransskimmel. 
Sorten har en middel-hurtig etablering, og vokser 
kraftigt til frem mod vinteren. Tendensen til stængel-
strækning er lav og vinterfastheden er god. Sorten 
blomstrer tidligt, og modner middel-tidligt. Den er 
lang og kraftig med en middel tendens til lejesæd.

Udbytte

Olieindhold

Modningstid

Plantehøjde

Standfasthed

Vinterfasthed

Resistens, lys bladplet
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LG Auckland FHT.
std. kvalitet 

Udbytte 
std. 

kvalitet, 
kg/ha

Olie, % ts Beg. 
blomst

Plante-
højde, cm

Lejesæd
kar. 0-10

Gns. 111 5.933 50,2 21/4 159 1,7

2021 110 5.308 50,4 1/5 170 1,7

2020 112 6.436 49,6 15/4 143 2,1

2019* 111 6.056 50,5 21/4 164 1,3

Kilde: sortinfo.dk (*værdiafprøvning)

Ved etablering af vinterraps gælder det om at opnå en hurtig tidlig vækst og mini-

mere det tidsrum hvor planterne er små og følsomme for angreb af rapsjordlopper 

og snegle. Før vinteren skal planterne udvikle en kraftig pælerod, og en passende 

overjordisk biomasse med 8-10 løvblade. 

Med LG AUCKLAND opnås en hurtig etablering og en god efterårstilvækst. Det sikrer, 

at planterne har en passende størrelse før vinteren, også i regnfulde kolde efterår, og 

når såning må udsættes pga. af dårligt vejr. Ved gode etableringsforhold bør der sigtes 

efter etablering af et relativt lavt plantetal på omkring 30 planter per kvm., det mulig-

gør udviklingen af kraftige planter, der ikke strækker sig før vinteren og det mindsker 

risikoen for lejesæd. Således udnyttes LG AUCKLAND’s meget store udbyttepotentiale 

fuldt ud. 

FAKTA om etablering


