
HAR DU BESTILT 
VINTERRAPS ?

2019

VI TILBYDER MARKEDETS  
BEDSTE VINTERRAPS SORTER

HILLICO 
NY HYBRIDSORT MED TOPUDBYTTE OG SUPER 
RESISTENS MOD LYS BLADPLET

MIDDEL TIL KRAFTIG VÆKST OG VELEGNET TIL 
SÅNING FRA MIDTEN AF AUGUST OG FREM

BUTTERFLY 
HØJEST YDENDE AF ALLE SORTER 3 ÅR I TRÆK

MEGET KOMPAKT VÆKST OG SÆRDELES VELEGNET 
TIL TIDLIG SÅNING

HØJ HØSTKAPACITET OG MINIMALT SPILD.

RIGTIG GOD VINTERFASTHED

1,5
MILLION
spiredygtige frø pr. unit 



• Den højest ydende vinterrapssort i danske 
forsøg i 2015, 2016 og 2017 samt med 
helt i top igen i 2018!

• Store fyldige frø med et meget højt 
olieindhold

• Kompakt type med lav biomasse, ensartet 
modning og nem høst

• Stor stråstyrke

• Relativt sen starter i foråret

• Modner middeltidligt til sent

• Særdeles god resistens overfor rodhalsråd 
og god resistens over for lys bladplet

• Rigtig god vinterfasthed

• Tilbydes også økologisk

BUTTERFLY

Kilde: www.sortinfo.dk

HØJEST YDENDE AF ALLE   
VINTERRAPSSORTER I DANSKE  
FORSØG – 3 ÅR I TRÆK

BUTTERFLY DK Exclaim Dariot DK Exception PT256
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FRØUDB. STD. KVAL, FORHOLDSTAL (2016-18) Sortstype, dyrkning og udbytte BUTTERFLY HILLICO
Sortstype Liniesort Hybridsort

Anbefalet såtidspunkt Tidligt – midde Middel - sent

Frøudb. std. kval, 2018 (FHT) 104 * 103 *

Frøudb. std. kval, 2016-2018 (FHT) 109 * 106 **

Sortsegenskaber (Landsforsøg 2018v)

Plantehøjde, cm 143 152

Afgrødehøjde ved høst, cm 146 158

Lejesæd, karakter 0-10 0,7 0,7

Begyndende blomstring 5/5 4/5

Pct. olie i tørstof 52,0 51,4

Yderligere info

Vinterfasthed Særdeles god God

Phoma, resistens Særdeles god God

Lys bladplet, resistens God Særdeles God

Kilde: www.sortinfo.dk samt ADHB (UK)
*Landsforsøg   **Kun med i 2017-2018

• Hybridsort

• Særdeles højt udbyttepotentiale

• Højt olieindhold

• Relativt langstrået sort, men med god stråstyrke

• Starter relativt tidligt i foråret 

• Særdeles god resistens overfor lys bladplet samt god 
resistens overfor Phoma

• Indbygget skulpeopspringsresistens

• God vinterfasthed

NY HYBRIDSORT MED TOPUDBYTTE 
OG SUPER RESISTENS MOD    
LYS BLADPLET

HILLICO

Hillico er en ny og spændende hybridsort fra KWS. Den 
præsterer et meget højt udbytte, og er denne vinter sortslistet 
i DK med et forholdstal for udb. af std. kvalitet på 106 som 
gennemsnit af forsøgene 2017-2018.

Efterårsvæksten er middel til kraftig, hvilket gør den velegnet 
til såning fra midten af august og frem. Sorten er til gengæld 
relativt hurtigt ude af starthullerne om foråret, og vokser kraftigt 
til.

Resistensen mod lys bladplet er særdeles god og resistensen 
mod Phoma er god.

Hillico har indbygget resistens mod skulpeopspring, og har 
desuden en god vinterfasthed.

VINTERRAPS

Udbyttet i liniesorten Butterfly er helt i top, set over 
de seneste 3 års landsforsøg – også målt i forhold til 
de bedste hybrider. Med et FHT for standardudbytte 
på 109 som gennemsnit af 2016, 2017 og 2018, samt 
en placering som nr. 11. blandt 81 afprøvede sorter i 
landsforsøgene 2018 samt en klar nr. 1 de to foregående 
år, er både stabilitet og udbyttepotentiale bevist og 
dokumenteret. 

I den forbindelse er det vigtigt at huske på, at 
landsforsøgene med vinterrapssorter som regel er sået 
sidst i august, og altså relativt sent. Selv under disse 
forhold er Butterfly således højest ydende.

Absolut topscorer i officielle forsøg 2015 samt i 
landsforsøgene i både 2016, 2017 og med helt i top igen i 
2018. Det viser en stor udbyttestabilitet for sorten.

Butterfly har en kompakt vækst og en lav biomasse. Det 
betyder høj høstkapacitet og minimalt spild. Den holder sig 
ved jorden både i efteråret samt tidlige forår og har derfor 
rigtig god vinterfasthed. 

Resistensen mod rodhalsråd er særdeles god og også 
resistensen overfor lys bladplet er god.  Sammen med den 
kompakte vækst betyder det, at svampebekæmpelse i efteråret 
kan undlades i de fleste tilfælde

Butterfly leverer store fyldige frø med meget højt olie indhold.  
Sorten modner ensartet og forholdsvis tidligt, og sammen med 
den lave biomasse giver det en nem og hurtig høst.

RING
I DAG

- og reserver dit forbrug, så er  
du sikret. 



HUSK!
Op til 2% urenheder 

på foderkorn
Ingen analyse gebyr

En bagside fyldt med fordele

Overgaard har en bred vifte af kvalitetsprodukter
og services til både de konventionelle og økologiske landmænd

Enkel og effektiv kornhandel uden
omkostninger til dyre analyser
Det skal være nemt at lave en god kornhandel med Overgaard. 
Derfor er vores afregninger simple og uden ekstra omkostninger til 
dyre analyser.
Du får den aftalte pris, en hurtig betaling og dermed en bedre 
likviditet.

Vi er landmænd, der handler med landmænd
Sammen skaber vi de mest gunstige indkøbs- og afsætningsmulig- 
heder. Vi forstår landmændenes verden, for vi er selv en del af den. 
Derfor kan du trygt handle med Overgaard.

Såsæd
Vi tilbyder et bredt sortiment, der udvikler sig hele tiden. Ring for at 
høre nærmere.

Gødning
Gødning er ikke bare gødning. Det er nøje afvejede og afstemte 
næringsstoffer, der i den rette kvalitet og granulering sikrer dig 
og dit landbrug de bedste betingelser for den bedste vækst og de 
bedste afgrøder.

Planteværn
Vi har det fulde sortiment inden for planteværn til bekæmpelse af 
ukrudt, skadedyr, svampe og andre skadevoldere i landbrug, skov- 
brug og gartnerier.

Micronæringsstoffer, kalk og olieprodukter
Nu kan du også få vores gode service og rabataftaler indenfor disse 
produktområder. Overgaard udvider hele tiden med forskellige 
produkter til landbruget.

Service
Udover levering til tiden og varer af god kvalitet er en af dine 
fordele også at handle med en leverandør, der har know-how og 
erfaring inden for dyrehold, skovbrug og markbrug, der også er en 
del af Overgaards daglige drift.
Har du brug for professionel vejledning eller blot et godt råd, er du 
mere end velkommen til at kontakte os eller en af godsets dygtige 
konsulenter, som alle er tilknyttet områder i hele Danmark - tæt på 
dig.

Måske kender du dem i forvejen?
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Nordsjælland & Bornholm
2892 0292 · ean@overgaardas.com

Midtsjælland & Vestsjælland
2788 6414 · kfl@overgaardas.com

Møn
2788 6377 · tch@overgaardas.com

Sydsjælland, Lolland & Falster 
2835 9897 - rta@overgaardas.com

Nordjylland & Midtjylland
6038 7735 · cje@overgaardas.com

Midtjylland, Sønderjylland & Fyn 
2399 0338 · lbe@overgaardas.com

Agrochef
2399 0332 · cpe@overgaardas.com

Overgaard Gods A/S
Overgårdsvej 28 · 8970 Havndal · Tlf. 8647 0333 
info@overgaardas.com · www.overgaardas.com


