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■ Högst avkastande linjesort i Sverige 2018
■ God vinterhärdighet tack vare ett kompakt växtsätt viket

också underlättar skördearbetet
■ Oljehalten är hög.

Butterfly är höstrapssort av linjetyp introducerad på den svenska 
marknaden hösten 2017.

Avkastningen var den högsta av alla linjesorter under 2018. Sorten 
hävdade sig bättre i de Mellansvenska sortförsöken än i försöken i 
södra Sverige. 

Växtsättet är kompakt vilket ger en säkrare övervintring och i kombi-
nation med en styv stjälkett betydligt enklare skördearbete.

Butterfly är lämpad för tidig till medel såtidpunkt. 

BUTTERFLY

Marknadens högst avkastande linjesort

BUTTERFLY 

Sorttyp och avkastning (2018)

Sorttyp linje

Råfett avkastning, 
hela landet 2018 102

Råfett avkastning, 
omr. A-B 2018 100

Råfett avkastning, 
omr. D-F 2018 104

Frö avkastning,  
hela landet 2018 101

Sortegenskaper  (2018)

Plantor vår 107 (103*)

Stjälklängd, cm 126 (91*)

Stjälkstyrka Mycket god

Mognad dagar 323 (100*)

Oljehalt, % i ts 51,1 (101*)

Ytterligare uppgifter (förädlare)

Phoma, resistens mycket god

Ljus bladfläck, 
resistens god

*) anger relativtalet för respektive egenskap.

Källor: SLU Växtproduktionsekologi, 
KWS intern sortprovning.
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■ Ny höstrapssort av hybridtyp som
introduceras 2019 av Gullviks

■

■

Vinterhärdigheten är god, men för att säkerställa densamma 
bör sådden ske från medel till en sen såtidpunkt
Sorten har en relativt lång stjälk, mentrots detta en god 
stjälkstyrka

■ Sorten är drösningsfast med en såkallad ”pod-shattering”
resistens inbyggd.

Hillico är en ny spännande hybridsort från KWS som i de sort-
försöken klarat sig väldigt bra. 

Hösttillväxten är relativt kraftig, varför sådd inte rekommenderas 
förän mitten av augusti och framåt. Likaledes startar sorten tillväxten 
på våren tidigt med en snabb vårutveckling.

Sorten med enorm avkastningspotetial 

HILLICO 

Sorttyp och avkastning 
(Landsforsøg DK)

Sorttyp hybrid

Frö avkastning. std. kval, 
DK 2018 103

Frö avkastning. std. kval, 
DK 17-18 105

Sortegenskaper  
(Landsforsøg 2018 DK)

Stjälklängd, cm 152

Grödans höjd vid skörd, cm 158

Liggbildning, karaktär 0-10 0,7

Begynnande blomning 4/5

Oljehalt, % i ts 51,4

Ytterligare information (förädlare)

Vinterhärdighet god

Phoma, resistens god

Ljus bladfläck, 
resistens mycket god

Std. Kval = fröavkastningen omräknat till 40% 
oljehalt,ett danskt sätt att presentera sorters 
råfettavkastning.

Liggbildning:  stjälstyrkan redovisas i karaktärer 
0-10,0 = ingen liggbildning alls, 10 = totalt lig-
gande bestånd. 

Källor: www.sortinfo.dk och KWS interna sort-
provning.

HILLICO

NYHET


