FREMTIDENS RAPS
Forædlet af DSV Frø

Forædlet vinterraps fra DSV Frø
DSV Frø har igennem mange år forædlet vinterraps. I
vores rapsforædling, har vi fokuseret på hybrider i mere
end 20 år, hvilket har bidraget til at løfte potentialet for
vinterrapsen.
Vores store forædlingsarbejde gør os i stand til at udvikle
sorter, der egner sig til landbruget på flere kontinenter.
Vi har adgang til en bred genetisk variation, som gavner
vores kunder i hele verden og ikke mindst i Danmark.
Vi tester vores sorter i de fleste europæiske lande, både
for at kunne udvælge de bedste og afprøve dem under
forskellige vanskelige forhold.

”Som forædler ser vi på skadedyrs-, sygdoms- og vejrtendenser for at
forudsige genetiske krav til rapsen det næste årti frem. Alle de genetiske
egenskaber skal koges sammen med én vigtig egenskab: højt udbytte. Sorterne skal have gode dyrkningsegenskaber og et højt udbyttepotentiale,
for at komme videre i vores forædlingssystem og ud på markedet.
Raps har mere end 101.000 gener. Ca. fire gange så mange som mennesker.
Dette giver en idé om, hvor kompliceret denne afgrøde er. Derfor er et
team af forskellige eksperter nødvendigt, for at gøre et godt stykke arbejde og bringe nye rapssorter på markedet.”
Carsten Oertel, forædler hos DSV Saaten

Sygdomsresistens
Fremtidens sorter
Forædling af sorter er med til at fremtidssikre produktionen. Det tager op til 12 år at bringe nye sorter på
markedet, og de frø, som bliver sået i dag, er tilgængelige på grund af forædleres forudseenhed for mere
end 10 år siden. Derfor må vi også i dag forsøge at se
ind i klimaets udvikling for at gøre sorterne robuste og
fremtidssikre. Vi ser blandt andet på indikationer om,
at vejret vil blive lunere og mere fugtigt. Mange af de
sygdomme, klimaet kan medføre, kender vi allerede til,
og har stor fokus på.

Som forædler er det vores job at forædle
nye rapssorter, der har tolerance eller
resistens over for sygdomme, så udbyttet kan fortsætter med at stige.
Rodhalsråd
Angreb af rodhalsråd kan føre til store
udbyttetab. I øjeblikket benytter vi os
af forskellige resistensgener (Rlm7 og
RlmS), som allerede giver sorterne en
god beskyttelse af udbyttet. En stor del
af sorterne på det danske marked har
Rlm7, hvilket sætter resistensen under
pres og er med til at øge behovet for nye
resistensgener. I løbet af 2022 lancerer
vi et nyt resistensgen, som kan holde
sygdommen endnu bedre i skak.
Lys bladplet
Vi arbejder for, at planterne skal have
en stærk tolerance over for lys bladplet
og tester vores sorter i lande, hvor lys
bladplet optræder hvert år. Det giver
god mulighed for at kende sorternes
modtagelighed af lys bladplet og for at
udvælge de bedste.
Skulpeopspringresistens
Gennem traditionelle forædlingsmetoder har vi fremavlet sorter, som holder
godt på frøene. Skulpeopspringresistens
beskytter udbyttet frem til høst mod
kraftig vind, vejr og øger fleksibiliteten
af høsttidspunktet.
Kålbrok
Kålbrok kan give store tab i udbytte og
ind imellem tab af hele marker. Kålbrok
sætter sig på rødderne og forhindrer
optagelse af næring og vand. Vi har
udviklet en forbedret resistens, som giver
større beskyttelse af rapsen mod kålbrok.
Det er vigtigt at være på forkant, da resistensen over tid kan blive nedbrudt. Med
vores nyeste resistens kan vi fortsat have
glæde af sorterne.
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