Optimer dit udbytte med
vores vinterrapssorter

Udviklet til
dine behov

Få mest muligt ud af
dine rapsmarker
Vil du have højest muligt udbytte af din rapsavl, kræver det
sorter, der er tilpasset dine specifikke dyrkningsforhold.
Vi er derfor stolte af at kunne introducere vores nye Pioneer®
sortiment, som er udviklet til at imødekomme ethvert behov.
Vi investerer store summer i forædling af nye sorter til de
europæiske markeder og i optimering af bejdsemidler
og bejdseteknologi.
Parallelt med udviklingen af sorter udvider vi løbende vores
services. Vores mål er at give dig de rette sorter og den

nødvendige viden til at imødekomme de skiftende
dyrkningsforhold, så du kan levere gode og sunde
varer til forbrugsleddet.
Vi ønsker dig en god sæson.

Lars Jørgen Pedersen
Seed Manager i Norden og Baltikum
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Opnår høje udbytter overalt i Europa

Meget lav forekomst af lys bladplet
(Resistensforsøg 2018 i Aberdeen, Skotland)
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Kilde: Officielle resistensforsøg (skala 1-9)
(LK SH, UFOP 2018 – www.ufop.de)

PT256

Egenskaber tilpasset
et klima i forandring

Vælg en sund sort med lav risiko for lejesæd
Hvis du ønsker en meget sund afgrøde, bør du overveje vores
PT256, især hvis du forventer at så sent. I forsøg uden
svampemidler har PT256 klaret sig meget flot, da den både
har lav modtagelighed af rodhalsråd (phoma) og lys
bladplet (cylindrosporium).
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Mehnir

Meget højt udbytte i UK, Tyskland og Sverige
Meget god resistens mod lys bladplet
Meget lav risiko for lejesæd
Stabilt udbytte over år
Middel tidlig i både blomstring og modning
God vinterfasthed
Anbefalet til både tidlig og sen såning
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Infektion af lys bladplet)

Har du brug for en rapssort, der giver stabile udbytter på
trods af udfordrende efterår og vintre? Med PT275 får du en
sort, der leverer høje udbytter i hele Europa. Sorten er
inkluderet på den anbefalede liste i Storbritannien, og har
været topsort siden 2018. Denne middelhøje hybrid har
mange gode egenskaber og er det rigtige valg på mange
danske marker.

Medium resistens over for lys bladplet
Meget lav risiko for lejesæd
Tolerant overfor rapsrødsot (TuYV)
Anbefalet fra normal til sen såning
Stærk udvikling i efteråret
Tidlig blomstring og modning

Vi udvikler hele tiden
vores hybrider, så de
er tilpasset aktuelle
vækstforhold.

Kontakt dit lokale team

PT256
Meget god resistens over for rodhalsråd
(Phoma resistensforsøg 2017-18)
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Vil du vide mere om vores rapssorter?
Besøg corteva.dk/udsaed

Kilde: Officielle tyske regionale forsøg 2017-18 (9 forsøg, skala fra 1-9)
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