
MANHATTAN

Højt udbytte og olieindhold - sund og robust også under vanskelige forhold

Etablering og vækst i efteråret

Den hurtige vækst i efteråret medfører, at Manhattan etablerer sig hurtigt og danner en  
stærk pælerod. Den kan derved vokse hurtigere igennem de kritiske tidlige stadier samt  
skabe fundament for et højt udbytte. Den kraftfulde vækst bidrager positivt til  
at kunne vokse fra evt. tidlige angreb af skadedyr og sygdomme.

Plantehøjde

Den kraftige vækst i foråret gør, at Manhattan kan blive høj til høst. Stænglen er tyk 
og stærk og holder rapsen stående. Vækstregulering kan anvendes i foråret, hvis der ønskes  
en reduktion af højden.

Såtidspunkt 

Manhattan har stor fleksibilitet i såtidspunktet, hvilket gør det nemmere at så  
rapsen på det optimale tidspunkt.
Markeringen angiver det optimale såtidspunkt for Manhattan, med variation imellem  
lokaliteterne. 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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Det middeltidlige til sene modningstidspunkt og den middeltidlige blomstring gør, at  
Manhattan har en lang frøfyldningsperiode til at give et højere udbytte. Den middeltidlige til 
sene modning skyldes, at Manhattan er en sund sort, som holder sig grøn længere.

Høsttidspunkt
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Alle data er baseret på markedsførte sorter i Landsforsøgene 2021



Udbytte
Manhattan har et højt udbyttepotentiale og ligger med i toppen af sorter  
på det danske marked.

     Landsforsøg 2021: 104 %
Frøudbytte af standardkvalitet.

I forsøgene er der altid en statistisk usikkerhed, som oftest glemmes.  
Det betyder i Landsforsøgene 2021, at Manhattan ligger med i toppen  
af markedsførte sorter. 

Olieindhold

Manhattan har et særdeles højt olieindhold og ligger blandt de højeste på 
det danske marked.
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MANHATTAN er fuldt pakket  
med resistens mod:

• TuYV (rapsrødsot)
• Rodhalsråd (phoma) 
• Skulpeopspring

Manhattan er en robust sort, som klarer sig 
godt under mindre optimale forhold. 
Erfaringer fra Østeuropa, hvor tørken kan være 
udfordrende i foråret, har vist, at Manhattan stadig 
formår at præstere med et højt udbytte.  
Manhattan klarer sig godt på alle jordtyper, men 
sammenlignet med andre sorter viser Manhattan 
et stabilt højere udbytte på lettere jordtyper.
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