
DINOSAUR

Højt udbytte og olieindhold - med fantastisk plantesundhed

Etablering og vækst i efteråret

Dinosaur har en hurtig etablering og vækst i efteråret. 
Kombinationen af den hurtige vækst og det lave vækstpunkt giver optimale  
forudsætninger for en god vinterfasthed.

Plantehøjde

Dinosaur har en sen og relativ langsom vækst om foråret, hvilket kan være en  
fordel på kolde lokaliteter, hvor frost opleves langt hen på foråret. 
Den lave og kompakte plantehøjde gør at Dinosaur er nem at høste. 

Såtidspunkt

Dinosaur har en stor fleksibilitet i såtidspunkt og gør det nemmere at så rapsen på  
det optimale tidspunkt.
Markeringen angiver det optimale såtidspunkt for Dinosaur, 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.

JULI SEPTEMBERAUGUST

Modningstidspunktet for Dinosaur er middel, men til tider lidt senere, hvilket skyldes den 
enestående sundhed, sorten har. Sygdomsresistensen holder sorten grøn længere og giver 
mulighed for en lang frøindlejringsperiode, som er med til at øge udbyttet.

Høsttidspunkt
*Se betydning af 
ikoner på dsv-froe.dk

*

TIDLIG SEN

Alle data er baseret på markedsførte sorter i Landsforsøgene 2021



Udbytte
Dinosaur har vist et højt og stabilt udbytte over flere år i de officielle forsøg (2019*, 2020 og 2021). 

     3 år’s gennemsnit:  106 %
Frøudbytte af standardkvalitet. (Værdiafprøvning*, Landsforsøg)

Olieindhold

Dinosaur har et særdeles højt olieindhold og ligger blandt de højeste  
på det danske marked. 

DINOSAUR

48% 51%

DSV Frø Danmark A/S · Energivej 3 · 7500 Holstebro · Danmark

Dorthe Kappel 

Produktchef: Raps & korn, DSV Frø

6162 6231

dorthe.kappel@dsv-froe.dk 

Ordrekontor:

Tlf. 7012 7010 

www.brdr-ewers.dk

DINOSAUR er en særdeles sund sort med en 
enestående og komplet resistens-pakke mod:

• TuYV (rapsrødsot)
• Rodhalsråd (phoma) 
• Dinosaur har en meget stærk tolerance overfor  

lys bladplet. I Landsforsøgene 2021 opnåede  
Dinosaur den laveste angrebsscore for lys bladplet  
af alle bedømte sorter.

• Høj tolerance over for kransskimmel.

Dinosaur er en fleksibel 
sort, som egner sig godt 
til de bedre jorde. 

Den robuste rodhals og 
tykke stængel bidrager 
til en god vinterfasthed 
og en særdeles lav  
tendens til lejesæd.


