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Breeding your profit

LG aviron
nr.1 tre år i træk!

LG AVIRON - NR. 1 ÅR EFTER ÅR!

• Meget højt udbytte, nr. 1 i landsforsøgene 2019 , 2020 og 2021
• Hurtig etablering og god vitalitet
• Tidlig blomstring og modning
• Lav tendens til lejesæd
• Meget lav modtagelighed for lys bladplet
• Lav modtagelighed for rodhalsråd

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

Gode grunde til at vælge lg aviron:
√ meget højt udbytte √ hurtig etablering og god vitalitet      
√ Resistens mod rapsrødsort  √ skulpeopsprings-resistens

LG AVIRON har en enestående udbyttestabilitet, og et 
udbytte der ikke fås større. Sorten har haft det største 
udbytte i landsforsøgene tre år i træk. 

Sygdomsresistensen er helt i top. Modtageligheden for 
lys bladplet er meget lav. Derudover har sorten en lav 
modtagelighed for rodhalsråd, og endelig har den resi-
stens mod virussygdommen rapsrødsot.

LG AVIRON har en hurtig etablering og god vitalitet i 
efteråret, hvilket giver en stor konkurrenceevne mod 
ukrudt, samt evne til at kompensere for tidlige angreb 
af rapsjordlopper. I foråret starter væksten tidligt og 
sorten er blandt de tidligst blomstrende sorter.

LG AVIRON er en N-FLEX sort, det betyder kvælstofre-
sponskurven er flad omkring optimum, og mangel på 
tilgængeligt kvælstof f.eks. pga. tørke vil have mindre 
betydning for sorten. 

LG Aviron
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 111 6.012 48,9 22/4 155 1,3 3,5

2021 111 5,316 49,2 1/5 170 1,1 4,0

2020 115 6.624 48,5 15/4 141 1,5 3,0

2019 107 6.096 49,0 19/4 156 1,3 -
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Kilde: sortinfo.dk

Lys bladplet forårsages af svampen Pyrenopeziza brassicae. Infektion af bla-
dene sker i efteråret via luftbårne sporer produceret på rester af sidste års 
rapsafgrøde. Sygdommen fremmes af en fugtig og mild vinter. Symptomer ob-
serveres først og fremmest på bladene, men ved kraftige angreb kan sympto-
mer 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.

Der er betydelige sortsforskelle i modtagelighed for lys bladplet. I 
landsforsøgene 2020 og 2021havde LG AVIRON det laveste angreb af de 
undersøgte sorter. 
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Udbytte

Olieindhold

Modningstid

Plantehøjde

Standfasthed

Vinterfasthed

Resistens, lys bladplet


