
Tre år i træk helt i top
Butterfly bør være førstevalg, når der skal vælges vinterrapssort i år. Den har  nemlig 
 været den højest ydende i Landsforsøgene to år i træk, og året før var den i højest 
 ydende i de officielle forsøg. Det er en linjesort med god, kompakt vækst og god 
 phoma-resistens, så der kan spares på svampebekæmpelse/vækstregulering både 
 efterår og igen i det tidlige forår. Og så den dejlig kompakt og ensartet - og dermed 
nemmere at høste

Selvom det lige netop er 
blevet forår, og såningen 
måske knapt nok er overstået 
over hele landet, er det alli-
gevel ved at være tiden til at 
beslutte sig for valg af sort i 
vinterraps til såning i starten 
af august.
Der er en del sorter at vælge 
mellem, men hvorfor ikke 

vælge en sort, der har vist, 
hvad den formår?
En sådan sort er Butterfly, 
som tre år i træk har place-
ret sig i førertrøjen. I 2015 
var den højest ydende i den 
officielle sortsafprøvning, og 
i såvel 2016 som i 2017 tog 
den 1. pladsen i Landsforsø-
gene. 

Tips til dyrkningen:
BUTTERFLY HASTING HITALY HILLICO

Etablering

Sortstype linjesort hybridsort hybridsort hybridsort

Anbefalet såtidspunkt tidligt – middel hele august middel ‐ sent middel ‐ sent

Anbefalet plantetal (antal 
veludviklede pl./m2) 30‐40  30‐40 25‐40 25‐40

Vækstregulering

Efterår sjældent nødvendigt sjældent nødvendigt ved tidlig såning/efter 
behov

ved tidlig såning/efter 
behov

Forår som udgangspunkt ikke som udgangspunkt ikke ja, ved vurderet behov* ja, ved vurderet behov*

Ukrudtsbekæmpelse, svampebekæmpelse og nedvisning

Rodhalsråd, efterår 4‐6 løvblade sjældent nødvendigt sjældent nødvendigt ved vurderet behov ved vurderet behov

Lys bladplet, tidligt forår 5 % angrebne planter
(middel til god resistens)

5 % angrebne planter
(god resistens)

5 % angrebne planter
(god resistens)

5 % angrebne planter
(særdeles god resistens)

Behov for nedvisning
kun sjældent,
ved store 

ukrudtsforekomster

kun sjældent,
ved store 

ukrudtsforekomster

aktuelt ved uens 
modnende afgrøder, og 

under tidspres**

aktuelt ved uens 
modnende afgrøder, og 

under tidspres**

*Højt plantetal, sen såning (svagere tyndere stængler) + langt strå
**Hvis høstkapaciteten er begrænset (+15 % mejetærskerkapacitet / ‐1 % vand) / husk dog den gode skulpe‐opsprings‐resistens

SORTERNE I SAMMENLIGNING
BUTTERFLY

Billede fra Odense 16.04.2018

HILLICOHASTING HITALY

Bedre kan det næppe 
dokumenteres, at den er en 
topsort, som bør stå stærkt i 
sortsvalget i år. 

Linjesort med gode 
egenskaber
Butterfly er en linjesort med 
store, fyldige frø med et 
meget højt olieindhold. 
Af vækst er den en kompakt 
type med lav biomasse og 
stor stråstyrke. Den har ens-
artet modning og er derfor 
nem at høste. Det betyder høj 
høstkapacitet og minimalt 
spild.
Den har en rigtig god vinter-
fasthed, fordi den holder sig 
ved jorden både i efteråret 
samt i det tidlige forår. Dens 
vækst starter relativt sent i 
foråret med en modning mid-
deltidligt til sent. 
Resistensen overfor rodhals-
råd er rigtig god, og resi-
stensen overfor lys bladplet 
er også forbedret i forhold 
til forgængeren Quartz. 
Sammen med den kompakte 
vækst betyder det, at svam-
pebekæmpelse i efteråret kan 
undlades i de fleste tilfælde.

Tre stærke hybridsorter
Hvis du hellere vil dyrke 
en hybridsort, er Hasting et 
oplagt valg. Den kombinerer 
et meget højt udbytte med 
stort olieindhold og god 
agronomi. Desuden har den i 
Landsforsøgene samt i prak-
sis vist stor stabilitet over år 
og lokaliteter.
Af vækst er den relativt kom-
pakt med kraftigt og stift strå 
frem mod høst. 

Desuden har den særdeles 
god resistens overfor rod-
halsråd og Verticillium samt 
god resistens overfor lys 
bladplet.
Af andre positive egenskaber 
bør fremhæves indbygget re-
sistens mod opspring af skul-
perne samt en særdeles god 
vinterfasthed. Sidstnævnte 
har sorten bevist i Baltikum, 
hvor den er testet i forsøgene 
med særdeles gode resultater.
Hasting har som gennemsnit 
af Landsforsøgene 2015-
17 leveret et udbytte fuldt 
på højde med eller bedre 
end andre, kendte sorter i 
markedet. 
Hitaly og Hillico er de to ny-
heder. Begge er hybridsorter 
med særdeles højt udbyt-
tepotentiale og bl.a. gode 
resistensegenskaber. 
Hitaly præsterer et meget 
højt udbytte, og er denne 
vinter sortslistet som højest 
ydende af ALLE nye sorter 
med et forholdstal for udbyt-
te af standard kvalitet på 115 
som gennemsnit af forsøgene 
i den danske værdiafprøv-
ning 2016-2017.
Hillico er sortslistet med et 
forholdstal for udbytte af 
standard kvalitet på 112 som 
gennemsnit af forsøgene i 
den danske værdiafprøvning 
2016-2017, og lå desuden 
helt i top i landsforsøgene 
2017 med et forholdstal for 
udbyttet af standardkvalitet 
på 106.
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