
CROCODILE

Kålbrokresistens i særklasse

Etablering og vækst i efteråret

Om efteråret er Crocodile kendetegnet ved en god stabil plantevækst, med en flad  
bladstilling, som sikrer rigtig god dække for ukrudt.

Plantehøjde

Crocodile har en hurtig vækststart efter vinter. Den rolige vækst igennem foråret medfører 
en lav plantehøjde til høst.  Den høje stængelstyrke giver sorten en god standfasthed.

Såtidspunkt

Den stabile efterårsvækst gør det muligt at så Crocodile over en længere periode uden  
problemer. Kombinationen af den gode vinterfasthed og den flade vækst med lavt  
vækstpunkt om efteråret gør, at Crocodile også er velegnet til tidligere såning.
Markeringen angiver det optimale såtidspunkt for Crocodile, med variation imellem lokaliteter. 
På kolde lokaliteter anbefales såning til det tidlige tidspunkt og på lune lokaliteter anbefales 
såning til det senere tidspunkt af markeringen
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Crocodile er en ”tålmodig” sort gennem hele sæsonen. Det ses på den langsomme stabile 
vækst og den lange periode til frøfyldning. Den lange frøfyldningsperiode bidrager til et 
højere udbyttepotentiale. Modningstidspunktet er middel til sen.

Høsttidspunkt *Se betydning af 
ikoner på dsv-froe.dk
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Alle data er baseret på markedsførte sorter i Landsforsøgene 2021



Udbytte
Crocodile har været med i svenske kålbrokforsøg og har vist et meget højt udbyttepotentiale  
blandt kålbrokresistente sorter med et gennemsnit på 113% i 2021.

I Landsforsøgene 2021 kom Crocodile ud med 4% højere  
udbytte end de 9 øvrige kålbrokresistente sorter, i gns.

Frøudbytte af standardkvalitet.

 
Udbytte forsøg fra Svensk raps 2021 sfo.se/oljevaxter/forsok/

Olieindhold

Crocodile har et middel til højt olieindhold.
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CROCODILE har en robust sundhed 

• En fantastisk resistens mod kålbrok
• Høj tolerance over for lys bladplet

Endvidere har Crocodile en god 
tilpasningsevne til forskellige  
jordtyper.

Der findes forskellige racer af kålbrok og Crocodile 
kan inficeres af visse racer. Selvom Crocodile sagtens 
kan sås tidligt grundet sin vækst, frarådes dette, da 
det kan lægge pres på kålbrokresistensen. Vi anbefa-
ler, at kålbrokresistente sorter som Crocodile dyrkes 
i et sædskifte højest hver 5. år for at beskytte resi-
stensen. Et tættere sædskifte kan øge risikoen for et 
nedbrud i resistensen.
Det er vigtigt at beskytte resistensen ved kun at så 
Crocodile, hvor kålbrok vides at være et problem. 


