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Lilput 
Raps-salat eller colza-salat 

 

Art: LILPUT er hvidblomstret raps, Brassica napus.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fordele ved Lilput til baby leaf salat: 

 Meget produktiv, især ved høje plantetætheder. Kan høstes 2 gange. 
 Vokser hurtigt, men dog langsommere end de fleste sorter af raps. Dermed flere høstdage. 
 Mørkegrønne blade med god tekstur.  
 Bladstørrelsen holder sig godt under væksten. 
 Har god tolerance mod kålskimmel (Peronospora), som udvikler sig forholdsvis langsomt på 

Lilput, hvis sygdommen er til stede. Overmodne blade er mere modtagelige end unge blade 
 God hyldeholdbarhed. 
 Frøstørrelse: 1000 frø vejer typisk 4.0 - 5.2 g afhængig af parti.  
 Bladene indeholder ligesom kål helsefremmende glucosinolater, især “glucobrassicin”. 
 Bladsmagen er mild, sødlig og frisk grøn uden den bitre eftersmag, som oftest findes i 

almindelig raps. 
 Hovedanvendelse er til baby leaves. Lilput har også potentiale til produktion af grøntsags- 

juice. 

Lilput er plantenyhedsbeskyttet i EU. Det er en dværgraps med crème-farvede (hvide) blomster. 
Lilput er fremstillet ved klassisk forædling og indeholder ikke GMO. 

 

Dyrkning af LILPUT salat. 
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Sort Bladform Bladfarve Vækst- 
hastighed 

Tolerance mod  
kålskimmel 

Lilput Afrundet oval med lidt 
lapper ved bladbasis 

Mørkegrøn Medium         + 

Vejledende næringsværdier for Lilput baby leaf salat 

Kostfibre        2.1 %          Vitaminer pr kg friskvægt    
Protein (N*6.25)       3.1 %          B1-vitamin B1, Thiaminchlorid HCl   0,71 mg/kg 
            B2-vitamin B2, Riboflavin   1,77 mg/kg 
Mineraler  pr kg frisk vægt            B6-vitamin B6, Pyridoxin-HCl  2,38 mg/kg 
Natrium (Na)  <100 mg/kg          Niacin                                                   10,2   mg/kg 
Kalium (K)  4180 mg/kg          Folat                      1140,0   µg/kg 
Magnesium (Mg)    275 mg/kg          E-vitamin, d.l-alfa-Tocopherol          15,2   mg/kg 
Calcium (Ca)  2730 mg/kg          C-vitamin, L-ascorbinsyre 65,0   mg/kg 
Fosfor (P)      675 mg/kg           Glucosinolater pr kg friskvægt         14,4      g/kg                    
Jern (Fe)       11 mg/kg           74% = Glucobrassicin,  

15% = 4-metoxyglucobrassicin 
  8% = Neoglucobrassicin 
  3% = Andre glucosinolater  

 

Kontakt 
Forædler:                   Knold + Top ApS, Fyrrevænget 1, DK 8300 Odder. 

                        Tlf.:   20 21 88 85   <erty@knoldogtop.com>  hj.side: www.colza.dk 
Salg:               Knold + Top ApS 
 


