lg scorpion
kålbrok-resistens

KÅLBROK
RESISTENS

SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

PHOMA
RESISTENS
Rlm 7

LG SCORPION - TOP-UDBYTTE BLANDT DE KÅLBROK-RESISTENTE SORTER
•
•
•
•
•
•

Top-udbytte blandt de kålbrok-resistente sorter
Lav modtagelighed for kålbrok
Lav modtagelighed for rodhalsråd
Skulpeopsprings-resistens
Middel modtagelighed for kransskimmel
Resistens mod rapsrødsot
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Forhandles af:

Gode grunde til at vælge lg scorpion:
√ meget stort udbytte √ hurtig etablering og god vitalitet
√ kraftig sort med god standfasthed
Udbytte
Olieindhold
Modningstid
Plantehøjde
Standfasthed
Vinterfasthed
Resistens, lys bladplet

LG SCORPION

FHT,
std. kvalitet.

Udbytte,
std. kvalitet
kg/ha

Olie
% ts

Beg.
blomst.

Plantehøjde,cm

Lejesæd,
kar. 0-10

Gns.

98

4.999

49,2

22/4

152

0,8

2021

96

4.607

49,7

30/4

163

0,5

2020*

99

5.390

48,6

14/4

141

1,1

Kilde: sortinfo.dk, (*= værdiafprøvning)

Højtydende kålbrokresistent sort med hele resistenspakken herunder skulpeopspringsresistens,
virusresistens, og Rlm7 genet mod rodhalsråd.
Sorten udvikler sig kraftigt i efteråret, og det er muligt
at så relativt sent, hvilket yderligere mindsker risikoen
for angreb af kålbrok. Derudover udmærker sorten
sig ved at være standfast, have en tidlig vækststart i
foråret og starte blomstringen tidligt.

Kålbrok angriber, ud over raps, en bred vifte af andre arter - herunder kål, radise, sennep og hyrdetaske samt andre korsblomstrede
ukrudtsarter. De mange værter er et problem, og da kålbroksporene kan holde sig i spirehvile i op til 20 år, er kålbrok en sygdom
der skal tages alvorligt.
SKULPEOPSPRINGSRESISTENS
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VINTER
FASTHED

Tiltag der gør livet surt for kålbrok:
• Hold afstand i sædskiftet
• Kalkning i forbindelse med etablering af rapsen er et billigt og effektivt virkemiddel
• Dræning er et effektivt virkemiddel mod kålbrok
• Bekæmp spildrapsen tidligt - ca. 7-10 dage efter høst (kemisk eller
mekanisk)
• Bekæmp alle korsblomstrede ukrudtsarter i de øvrige afgrøder, da
disse opformerer kålbrok
• Anvend en vinterraps med opspringsgenetik, da det forhindrer
dryssespild.
• Brug efterafgrøder med omtanke
• Udsæt såningen til medio august

