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Breeding your profit

NYHED

LG adonis
robusthed i særklasse

LG ADONIS - HØJT OILEINDHOLD

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

• Lav modtagelighed for lys bladplet
• Lav modtagelighed for rodhalsråd
• Lav modtagelighed for kransskimmel
• Resistens mod rapsrødsot 
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Breeding your profit

Gode grunde til at vælge LG Adonis:
√ højt  stabilt  udbytte √ meget højt olieindhold 
√ lav modtagelighed for kransskimmel 

LG ADONIS har udvist et meget højt udbyttepotentiale 
gennem to års værdiafprøvning og et års landsforsøg, 
hvor den i 2021 opnåede et forholdstal for udbytte på 
108. Frøkvaliteten er god med et meget højt olieind-
hold.
LG ADONIS har en stærk resistens mod rodhalsråd og 
lys bladplet, kombineret med resistensen mod raps-
rødsot. Sorten har ydermere en lav modtagelighed 
for sædskiftesygdommen kransskimmel. 
Sorten har en moderat efterårsvækst med en lav 
tendens til stængelstrækning, og egner sig til tid-
lig såning. Vinterfastheden er meget god. Væksten 
starter middel-tidligt i foråret og sorten blomstrer 
middel-tidligt. LG ADONIS har en kort stængel og en 
fremragende standfasthed, hvilket gør høsten nem og 
ukompliceret. 
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LG Adonis FHT.
std. kvalitet 

Udbytte 
std. 

kvalitet, 
kg/ha

Olie, % ts Beg. 
blomst

Plante-
højde, cm

Lejesæd
kar. 0-10

Gns. 109 5.695 50,5 23/4 148 1,0

2021 108 5.172 50,7 2/5 159 0,5

2020* 106 5.789 50,4 16/4 136 1,2

2019* 112 6.124 50,4 20/4 150 1,3

Kilde: sortinfo.dk (*værdiafprøvning)

Kransskimmel angriber korsblomstrede afgrøder herunder raps. Sygdommen forårsa-

ges af svampen Verticillium longisporum. Det er en mono-cyklisk sædskiftesygdom, 

hvor smitstof kan overleve i jorden i op til 10 år.

Svampen inficerer gennem rodhår, og symptomerne skyldes svampens vækst i led-

ningsstrengene. De første symptomer ses relativt sent, som en ensidig bronzefarv-

ning på stænglerne fra juni – juli. Senere dør vævet, og man kan se de sorte mikro-

sklerotier, der gør svampen i stand til at overleve længe i jorden. Kraftig infektion fører 

til en nødmodning af planterne. 

Eneste bekæmpelsesmulighed er et sundt sædskifte, hvor raps følges af 4-5 rapsfrie 

år, og dyrkning af rapssorter med resistens mod kransskimmel.

FAKTA om kransskimmel

Til venstre ses de første symptomer på kransskimmel, en ensidet 
bronzefarvning af stænglen. Senere visner vævet og de sorte mikro-
sklerotier kan ses som små sorte prikker (højre). Billeder: Limagrain 
R&D.


