DEKALB® Ziemas rapšu hibrīdu

KATALOGS 2020

DEKALB® HIBRĪDU PRIEKŠROCĪBAS

Jau vairāk kā 30 gadus DEKALB® ir veicinājis rapšu audzētāju panākumus,
piedāvājot augstražīgus produktus, inovatīvus risinājumus un nozīmīgu
partnerību visas sezonas garumā.
• D
 EKALB® hibrīdu piedāvājums nodrošina audzētāju izvēli, gan kompaktas attīstības
hibrīdiem, gan hibrīdiem ar pietiekami strauju attīstību rudenī pēc sējas.
• DEKALB® ir labi zināms Puspundurhibrīdu segmentā, nodrošinot optimālu izvēli pie agrajiem
sējumiem un bargām ziemām. Tādas izvēles iespējas ir nozīmīgas izvēloties piemērotāko hibrīdu
sējumiem un sējas termiņiem.
• L
 īdz ar inovācijām augu selekcijā, DEKALB® var nodrošināt audzētāju vēlmes pēc augstu
ražu hibrīdiem, jo DEKALB® ietver sevī vairākas priekšrocības augstu ražu nodrošinājumam.

Ziemcietība

Dubulta noturība pret
krustziežu stublāja puvi

Noturība pret
pāksteņu atvēršanos

Strauja augu
attīstība rudenī

Kompakta augu
attīstība rudenī

Puspundurhibrīdiem
raksturīga augu
attīstība rudenī

Noturība pret sakņu
augoņiem

Clearfield tehnoloģijai
piemēroti hibrīdi

• D
 EKALB® selekcijas darba rezultātā ir panākta augsta noturība pret rapšu augu pāksteņu atvēršanos.
Lauksaimnieki šādus hibrīdus savos laukos izmanto jau vairāk nekā desmit gadu. Augiem piemītošā
īpašība ļauj daudz elastīgāk darboties ražas novākšanas laikā un ietaupa daudz no lauksaimnieku
raizēm par ražas ievākumu un kvalitāti.
• D
 EKALB® selekcionāri ir atklājuši un izvērtējuši Rlm7 gēnu, kurš nodrošina augu aizsardzību pret
inficēšanos ar krustziežu stublāju puvi.
• A
 rvien vairāk mēs sastopamies ar sakņu augoņu problēmu rapšu sējumos – DEKALB® strādā pie
risinājuma – pret sakņu augoņu infekciju noturīgu hibrīdu izveidi.
• D
 EKALB® hibrīdi arī tiek veidoti lai nodrošinātu piemērotu materiālu Tīrlauku tehnoloģijas sējumiem,
nodrošinot gan labu augu ziemcietību, gan augstu ražu ieguvi.
DEKALB® Baltijā pārvalda demonstrējumu laukus 25 saimniecībās, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Ražu
dati, kuri tiek ievākti no saimniecību demo laukiem tiek izmantoti lai gūtu pilnīgu pārliecību par
viena vai otra hibrīda piemērotību vietējiem klimatiskajiem apstākļiem. Dati tiek izmantoti lai nodotu
vispilnīgāko informāciju par hibrīdu īpašībām un prasībām augstu ražu ieguvei.
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Kompakta augu attīstība rudenī: blīvi jeb
kompakti augošiem hibrīdiem ir raksturīga
lēnāka augu attīstība un augšana rudenī, īpaši
piemēroti optimālajiem sējas termiņiem.

Puspundurhibrīdi raksturojas ar izteikti
kompaktu augu attīstību rudenī, augu augšanas
punkts ir novietots tuvu augsnes virskārtai,
kas nodrošina izcilu augu ziemcietību, hibrīdi
piemēroti agrai un savlaicīgai sējai.

DEKALB® SPECIĀLISTI IR ATLASĪJUŠI SAVVAĻAS REDĪSU GĒNUS, KAS IR IZMANTOTI
ŠĶIRŅU SELEKCIJĀ, KĀ REZULTĀTĀ IEGŪTAS PRET PĀKSTEŅU ATVĒRŠANOS
NOTURĪGAS ŠĶIRNES.

DEKALB® PRET PĀKSTEŅU ATVĒRŠANOS NOTURĪGA
ŠĶIRNE. Jaunākie un perspektīvākie rapšu
hibrīdi ir īpaši noturīgi pret sēklu izbiršanu.

ŠĶIRNE, KURA NAV NOTURĪGA PRET
PĀKSTEŅU ATVĒRŠANOS. Uz augsnes
izbirušās sēklas paliek laukā kā sārņaugi.

AUGU VESELĪGUMS IR NODROŠINĀJUMS AUGSTĀM RAPŠU GRAUDU RAŽĀM UN DUBULTA
RAPŠU AUGU NOTURĪBA PRET STUBLĀJU PUVI, PATEICOTIES RLM7 GĒNA KLĀTBŪTNEI,
NORĀDA GAN UZ AUGU VESELĪGUMU, GAN UZ AUGSTU RAŽAS POTENCIĀLU.

DK rapšu hibrīdiem ar dubultu augu
noturību pret stublāju puvi, lapas rudenī
ir veselīgas un bez slimību pazīmēm.

Hibrīdi, kuros nav Rlm7 klātbūtne,
uzrāda ļoti izteiktas slimības pazīmes
jau rudenī pirms ziemošanas perioda.
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DEKALB® HIBRĪDU PRIEKŠROCĪBAS

AUGU ATBILSTOŠA ATTĪSTĪBA RUDENĪ IR PIRMAIS PRIEKŠNOTEIKUMS
AUGSTAI RAŽAS IEGUVEI.

GARA AUGUMA HIBRĪDS

DK EXPANSION
Reģistrācijas Valsts: 2017, Polija
Selekcija veikta: Francija
Izsējas norma: 0.5 mln/sēklu/ha
Ieteicamais sējas termiņš: Optimāls/Vēlāks

HIBRĪDA PRIEKŠROCĪBAS UN IETEIKUMI AUDZĒŠANAI

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Augsts ražas potenciāls
Raksturīga izcila ziemcietība
Raksturojas ar noturību pret pāksteņu atvēršanos un dubultu noturību pret krustziežu stublāju puvi
Sējas laiks: optimālajos termiņos
Strauja augu attīstība rudenī, noteikti vēlama augu augšanas regulācija pie savlaicīgiem sējumiem
Lēna, vienmērīga augu attīstība pavasarī ar vidēji vēlu ziedēšanas sākumu
Vidēji vēlīna sēklu gatavība novākšanai
Augiem raksturīgs vidēji garš augums ar ļoti labu veldres noturību, pie paredzama augsta ražas
potenciāla, ieteicama auguma regulācija pavasarī
Lieliska noturība pret krustziežu stublāja puvi (fomoze, Rlm7gēns) un lapu gaišplankumainību

ZIEMAS RAPŠA DK EXPANSION RAKSTUROJUMS
Ražas novākšanas agrīnums
Augu garums
Eļļas saturs
Ražība, SĪN, Latvija, 2019.gads*
Ražība, SĪN, Lietuva, 2019.gads*
DEKALB dati, Latvija, 2019. gads**
DEKALB dati, Igaunija, 2019. gads**
DEKALB dati, Lietuva, 2019. gads**
Veldres noturība
Ziemcietība
Stublāju puves Rlm7 gēns
Noturība pret pāksteņu atvēršanos

4 |

Vidēji vēls
Vidēji garš
Augsts
6.21 t/ha, eļļas saturs 50.5 %
5.32 t/ha, eļļas saturs 46.1 %
5.7 t/ha, eļļas saturs 43.7 %
6.45 t/ha, eļļas saturs 51.0 %
5.10 t/ha, eļļas saturs 42.9 %
Ļoti laba
Izcila
Ir
Ir

*Saimniecisko Īpašību Novērtēšana
**DEKALB® ziemas rapšu izvērtēšanas programmas dati

GARA AUGUMA HIBRĪDS

DK EXPIRO
Reģistrācijas Valsts: 2016, Polija
Selekcija veikta: Francija
Izsējas norma: 0.5 mln/sēklu/ha
Ieteicamais sējas termiņš: Optimāls/Vēlāks

HIBRĪDA PRIEKŠROCĪBAS UN IETEIKUMI AUDZĒŠANAI

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Augsts ražas potenciāls
Raksturīga izcila ziemcietība
Raksturojas ar noturību pret pāksteņu atvēršanos un dubultu noturību pret krustziežu stublāju puvi
Sējas laiks: optimālajos termiņos, bet ne ļoti novēloti. Kompakta augu attīstība rudenī, tomēr
noteikti vēlama augu augšanas regulācija pie savlaicīgiem sējumiem
Vidēji lēna augu attīstība pavasarī, bet ar izcilu spēju atjaunoties arī pēc ļoti kritiskiem laika
apstākļiem ziemošanas periodā. Vidēji vēlīns ziedēšanas sākums ar vidēji vēlīnu sēklu gatavību
Gara auguma, bet ar ļoti labu veldres noturību
Lieliska noturība pret krustziežu stublāja puvi (fomoze, Rlm7gēns) un lapu gaišplankumainību
Noteikti nodrošināt Augu Augšanas Regulatora pielietojumu pie savlaicīgiem sējumiem vai arī
paredzamā siltā rudenī, ieteicams augu augšanas regulatora pielietojums arī pavasarī.

ZIEMAS RAPŠA DK EXPIRO RAKSTUROJUMS
Ražas novākšanas agrīnums
Augu garums
Eļļas saturs
Ražība, SĪN, Latvija, 2019.gads*
Ražība, SĪN, Lietuva, 2019.gads*
DEKALB dati, Latvija, 2019. gads**
DEKALB dati, Igaunija, 2019. gads**
DEKALB dati, Lietuva, 2019. gads**
Veldres noturība
Ziemcietība
Stublāju puves Rlm7 gēns
Noturība pret pāksteņu atvēršanos

*Saimniecisko Īpašību Novērtēšana
**DEKALB® ziemas rapšu izvērtēšanas programmas dati

Vidēji vēls
Vidēji garš
Augsts
5.63 t/ha, eļļas saturs 49.20 %
5.48 t/ha, eļļas saturs 45.96 %
5.50 t/ha, eļļas saturs 45.96 %
6.62 t/ha, eļļas saturs 49.1 %
5.0 t/ha, eļļas saturs 43.8 %
Ļoti laba
Izcila
Ir
Ir
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GARA AUGUMA HIBRĪDS

DK EXTRACT
Reģistrācijas Valsts: 2016, Polija
Selekcija veikta: Francija
Izsējas norma: 0.5 mln/sēklu/ha
Ieteicamais sējas termiņš: Optimāls/Vēlāks

HIBRĪDA PRIEKŠROCĪBAS UN IETEIKUMI AUDZĒŠANAI

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Augsts ražas potenciāls
Ziemas rapšu hibrīds ar ļoti labu ziemcietību, piemērots zemu temperatūru reģioniem
Raksturojas ar noturību pret pāksteņu atvēršanos un dubultu noturību pret krustziežu stublāju puvi
Hibrīds vislabākos rezultātus nodrošinās pie optimāla sējas termiņa. Kompakta augu attīstība
rudenī, ieteikums nodrošināt augu augšanas regulatora pielietojumu pie savlaicīgiem sējumiem.
Kompakta augu attīstība pavasarī
Augiem raksturīgs vidēji garš augums ar ļoti labu veldres noturību, pie paredzama augsta ražas
potenciāla, ieteicama auguma regulācija pavasarī. Vidēji agrīns ziedēšanas sākums ar vidēji vēlīnu
sēklu gatavību
Vidēji agrīna ražas novākšana. Lieliska noturība pret krustziežu stublāja puvi (fomoze, Rlm7gēns) un
lapu gaišplankumainību

ZIEMAS RAPŠA DK EXTRACT RAKSTUROJUMS
Ražas novākšanas agrīnums
Augu garums
Eļļas saturs
Ražība, SĪN, Latvija, 2019.gads*
Ražība, SĪN, Lietuva, 2019.gads*
DEKALB dati, Latvija, 2019. gads**
DEKALB dati, Igaunija, 2019. gads**
DEKALB dati, Lietuva, 2019. gads**
Veldres noturība
Ziemcietība
Stublāju puves Rlm7 gēns
Noturība pret pāksteņu atvēršanos
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Vidēji vēls
Vidēji garš
Augsts
5.48 t/ha, eļļas saturs 47.7 %
5.24 t/ha, eļļas saturs 46.23 %
5.0 t/ha, eļļas saturs 42 %
6.39 t/ha, eļļas saturs 48.6 %
5.0 t/ha, eļļas saturs 43.63 %
Ļoti laba
Izcila
Ir
Ir

*Saimniecisko Īpašību Novērtēšana
**DEKALB® ziemas rapšu izvērtēšanas programmas dati

GARA AUGUMA HIBRĪDS

DK EXPLICIT
Reģistrācijas Valsts: 2011, Francija
Selekcija veikta: Francija
Izsējas norma: 0.5 mln/sēklu/ha
Ieteicamais sējas termiņš: Optimāls/Vēlāks

HIBRĪDA PRIEKŠROCĪBAS UN IETEIKUMI AUDZĒŠANAI

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Viens no ražīgākajiem DEKALB® hibrīdiem, pārbaudīts Baltijas apstākļos
Hibrīdam raksturīga ļoti laba ziemcietība
Raksturojas ar noturību pret pāksteņu atvēršanos un dubultu noturību pret krustziežu stublāju puvi
Piemērots vidējiem un vēlākiem sējas termiņiem
Rudenī augi attīstās pietiekami strauji, noturot augu augšanas punktu tuvu augsnes virskārtai
Vidēji vēlīna augu attīstība pavasarī, bet ar izcilu spēju atjaunoties arī pēc ļoti kritiskiem laika
apstākļiem ziemošanas periodā
Vidēji vēlīns ziedēšanas sākums ar vidēji vēlīnu sēklu gatavību
Gara auguma, bet ar pietiekami labu veldres noturību
Lieliska noturība pret krustziežu stublāja puvi (fomoze, RLM7gēns) un lapu gaišplankumainību
Lieliska noturība pret pāksteņu atvēršanos
Noteikti rudenī nodrošināt augu augšanas regulatora pielietojumu pie savlaicīgiem sējumiem vai arī
paredzamā siltā rudenī
Rekomendējas nodrošināt augu augšanas regulatora pielietojumu pavasarī, kad augi uzsāk stublāja
stiepšanos, tādējādi nodrošinot izteikti vienmērīgu augu attīstību.

ZIEMAS RAPŠA DK EXPLICIT RAKSTUROJUMS
Ražas novākšanas agrīnums
Augu garums
Eļļas saturs
Ražība, SĪN, Latvija, 2019.gads*
Ražība, SĪN, Lietuva, 2019.gads*
Veldres noturība
Ziemcietība
Stublāju puves Rlm7 gēns
Noturība pret pāksteņu atvēršanos

*Saimniecisko Īpašību Novērtēšana

Vēls
Garš
Augsts
5.62 t/ha
6.20 t/ha
Vidēja
Laba
Ir
Ir
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GARA AUGUMA HIBRĪDS

DK EXTIME
Reģistrācijas Valsts: 2016, Lielbritānija
Selekcija veikta: Francija
Izsējas norma: 0.5 mln/sēklu/ha
Ieteicamais sējas termiņš: Optimāls/Vēlāks

HIBRĪDA PRIEKŠROCĪBAS UN IETEIKUMI AUDZĒŠANAI

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Augsts ražas potenciāls
Hibrīdam raksturīga ļoti laba ziemcietība
Raksturojas ar noturību pret pāksteņu atvēršanos un dubultu noturību pret krustziežu stublāju puvi
Sējas laiks: optimālajos termiņos
Kompakta augu attīstība rudenī, vēlama augu augšanas regulācija pie savlaicīgiem sējumiem
Lēna, vienmērīga augu attīstība pavasarī ar vidēji agrīnu ziedēšanas sākumu
Vidēji vēlīna sēklu gatavība novākšanai
Augiem raksturīgs vidēji garš augums ar ļoti labu veldres noturību, pie paredzama augsta ražas
potenciāla, ieteicama auguma regulācija pavasarī
Lieliska noturība pret krustziežu stublāja puvi (fomoze, Rlm7gēns) un lapu gaišplankumainību

ZIEMAS RAPŠA DK EXTIME RAKSTUROJUMS
Ražas novākšanas agrīnums
Augu garums
Eļļas saturs
Ražība, SĪN, Latvija, 2019.gads*
Ražība, SĪN, Lietuva, 2019.gads*
DEKALB dati, Latvija, 2019. gads**
DEKALB dati, Igaunija, 2019. gads**
DEKALB dati, Lietuva, 2019. gads**
Veldres noturība
Ziemcietība
Stublāju puves Rlm7 gēns
Noturība pret pāksteņu atvēršanos
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Vidēji vēls
Vidēji garš
Augsts
6.11 t/ha, eļļas saturs 47.5 %
5.44 t/ha, eļļas saturs 46.13 %
5.11 t/ha, eļļas saturs 42.48 %
6.62 t/ha, eļļas saturs 49.1 %
6.22 t/ha, eļļas saturs 47.7 %
Ļoti laba
Izcila
Ir
Ir

*Saimniecisko Īpašību Novērtēšana
**DEKALB® ziemas rapšu izvērtēšanas programmas dati

GARA AUGUMA HIBRĪDS

DK EXTERRIER
Reģistrācijas Valsts: 2016, Ungārija
Selekcija veikta: Francija
Izsējas norma: 0.5 mln/sēklu/ha
Ieteicamais sējas termiņš: Optimāls/Vēlāks

HIBRĪDA PRIEKŠROCĪBAS UN IETEIKUMI AUDZĒŠANAI

✓ Augsts ražas potenciāls
✓ Raksturīga izcila ziemcietība
✓ Raksturojas ar noturību pret pāksteņu atvēršanos un dubultu noturību pret krustziežu stublāju puvi
laiks: optimālajos termiņos
✓ –Sējas
Vidēji strauja augu attīstība rudenī, nodrošināt augu augšanas regulatora pielietojumu pie
✓
✓

savlaicīgiem sējumiem
Kompakta augu attīstība pavasarī

Vidēji vēlīns ziedēšanas sākums ar vidēji vēlīnu sēklu gatavību
Gara auguma, ar ļoti labu veldres noturību
Lieliska noturība pret krustziežu stublāja puvi (fomoze, Rlm7gēns) un lapu gaišplankumainību
Lieliska noturība pret pāksteņu atvēršanos

ZIEMAS RAPŠA DK EXTERRIER RAKSTUROJUMS
Ražas novākšanas agrīnums
Augu garums
Eļļas saturs
Ražība, SĪN, Latvija, 2019.gads*
Ražība, SĪN, Lietuva, 2019.gads*
DEKALB dati, Latvija, 2019. gads**
DEKALB dati, Igaunija, 2019. gads**
DEKALB dati, Lietuva, 2019. gads**
Veldres noturība
Ziemcietība
Stublāju puves Rlm7 gēns
Noturība pret pāksteņu atvēršanos

*Saimniecisko Īpašību Novērtēšana
**DEKALB® ziemas rapšu izvērtēšanas programmas dati

Vidēji vēls
Vidēji garš
Augsts
5.41 t/ha, eļļas saturs 48.1 %
5.2 t/ha, eļļas saturs 46.86 %
5.0 t/ha, eļļas saturs 43.3 %
5.83 t/ha, eļļas saturs 49.5 %
4.92 t/ha, eļļas saturs 43.8 %
Ļoti laba
Izcila
Ir
Ir
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GARA AUGUMA HIBRĪDS

DK EXPRESSION
Reģistrācijas Valsts: 2016, Polija
Selekcija veikta: Francija
Izsējas norma: 0.5 mln/sēklu/ha
Ieteicamais sējas termiņš: Optimāls/Vēlāks

HIBRĪDA PRIEKŠROCĪBAS UN IETEIKUMI AUDZĒŠANAI

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Augstu ražu hibrīds
Hibrīdam raksturīga ļoti laba ziemcietība
Raksturojas ar noturību pret pāksteņu atvēršanos un dubultu noturību pret krustziežu stublāju puvi
Strauja, tomēr vienmērīgi kompakta tipa augu attīstība rudenī, lieliski noder tur kur vajadzīga izcili
laba augu ziemcietība
Vidēji strauji vienmērīga augu attīstība pavasarī ar vidēji agrīns ziedēšanas sākumu, bet izteikti garu
ziedēšanas periodu
Vidēji agrīna sēklu gatavība novākšanai
Augiem raksturīgs garš augums ar labu veldres noturību
Lieliska noturība pret krustziežu stublāja puvi (fomoze, Rlm7gēns) un lapu gaišplankumainību
Lieliska noturība pret pāksteņu atvēršanos
Sējas laiks: optimālajos termiņos, var nedaudz novēloti
Noteikti nodrošināt augu augšanas regulatora pielietojumu pie savlaicīgiem sējumiem vai arī
paredzamā siltā rudenī, ieteicams augu augšanas regulatora pielietojums arī pavasarī

ZIEMAS RAPŠA DK EXPRESSION RAKSTUROJUMS
Ražas novākšanas agrīnums
Augu garums
Eļļas saturs
Ražība, SĪN, Latvija, 2019.gads*
Ražība, SĪN, Lietuva, 2019.gads*
Veldres noturība
Ziemcietība
Stublāju puves Rlm7 gēns
Noturība pret pāksteņu atvēršanos
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Vidēji vēls
Garš
Augsts
5.64 t/ha, eļļas saturs 48.9 %
5.40 t/ha, eļļas saturs 47.36 %
Vidēja
Izcila
Ir
Ir

*Saimniecisko Īpašību Novērtēšana

GARA AUGUMA HIBRĪDS

DK EXPEDIENT
Reģistrācijas Valsts: 2017, Lielbritānija
Selekcija veikta: Francija
Izsējas norma: 0.5 mln/sēklu/ha
Ieteicamais sējas termiņš: Optimāls/Vēlāks

HIBRĪDA PRIEKŠROCĪBAS UN IETEIKUMI AUDZĒŠANAI

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Raksturīga izcila ziemcietība
Augstu ražu hibrīds
Raksturojas ar noturību pret pāksteņu atvēršanos un dubultu noturību pret krustziežu stublāju puvi
Strauja augu attīstība rudenī, piemērots optimālajam un vēlākiem sējas termiņiem.
Strauja augu ataugšana pavasarī. Gara auguma augi ar ļoti labu veldres noturību.
Pie savlaicīgas sējas rudenī, ieteicams lietot augu augšanas regulatoru un ja nepieciešams,
atkārtot fungicīda pielietojumu arī pavasarī.

ZIEMAS RAPŠA DK EXPEDIENT RAKSTUROJUMS
Ražas novākšanas agrīnums
Augu garums
Eļļas saturs
Ražība, SĪN, Latvija, 2019.gads*
Ražība, SĪN, Lietuva, 2019.gads*
DEKALB dati, Latvija, 2019. gads**
DEKALB dati, Igaunija, 2019. gads**
DEKALB dati, Lietuva, 2019. gads**
Veldres noturība
Ziemcietība
Stublāju puves Rlm7 gēns
Noturība pret pāksteņu atvēršanos

*Saimniecisko Īpašību Novērtēšana
**DEKALB® ziemas rapšu izvērtēšanas programmas dati

Vidēji agrs
Garš
Augsts
5.55 t/ha, eļļas saturs 48.6 %
5.98 t/ha, eļļas saturs 47.3 %
5.20 t/ha, eļļas saturs 43.54 %
6.3 t/ha, eļļas saturs 49.8 %
4.9 t/ha, eļļas saturs 43.9 %
Ļoti laba
Izcila
Ir
Ir
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GARA AUGUMA HIBRĪDS

DK EXPORTER
Reģistrācijas Valsts: 2019, Ungārija
Selekcija veikta: Francija
Izsējas norma: 0.5 mln/sēklu/ha
Ieteicamais sējas termiņš: Optimāls/Vēlāks

HIBRĪDA PRIEKŠROCĪBAS UN IETEIKUMI AUDZĒŠANAI

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Augstu ražu hibrīds
Raksturīga izcila ziemcietība
Raksturojas ar noturību pret pāksteņu atvēršanos un dubultu noturību pret krustziežu stublāju puvi
Strauja augu attīstība rudenī, piemērots optimālajam un vēlākiem sējas termiņiem.
Lēna, vienmērīga augu attīstība pavasarī ar vidēji agrīnu ziedēšanas sākumu
Vidēji vēlīna sēklu gatavība novākšanai
Vidēji vēlīna ražas novākšana
Lieliska noturība pret krustziežu stublāja puvi (fomoze, Rlm7gēns) un lapu gaišplankumainību

ZIEMAS RAPŠA DK EXPORTER RAKSTUROJUMS
Ražas novākšanas agrīnums
Augu garums
Eļļas saturs
DEKALB dati, Latvija, 2019. gads**
DEKALB dati, Igaunija, 2019. gads**
DEKALB dati, Lietuva, 2019. gads**
Veldres noturība
Ziemcietība
Stublāju puves Rlm7 gēns
Noturība pret pāksteņu atvēršanos
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Vidēji vēls
Vidēji garš
Augsts
5.10 t/ha, eļļas saturs 43.2 %
6.02 t/ha, eļļas saturs 50.6 %
4.73 t/ha, eļļas saturs 43 %
Ļoti laba
Izcila
Ir
Ir

**DEKALB® ziemas rapšu izvērtēšanas programmas dati

GARA AUGUMA HIBRĪDS

DK EXSTORM
Reģistrācijas Valsts: 2011, Francija
Selekcija veikta: Francija
Izsējas norma: 0.5 mln/sēklu/ha
Ieteicamais sējas termiņš: Optimāls/Vēlāks

HIBRĪDA PRIEKŠROCĪBAS UN IETEIKUMI AUDZĒŠANAI

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Augsts ražas potenciāls
Hibrīdam raksturīga ļoti laba ziemcietība
Raksturojas ar noturību pret pāksteņu atvēršanos un dubultu noturību pret krustziežu stublāju puvi
Sējas laiks: optimālajos termiņos, bet ne ļoti novēloti
Kompakta augu attīstība rudenī, tomēr noteikti vēlama augu augšanas regulācija pie savlaicīgiem
sējumiem
Vidēji lēna augu attīstība pavasarī, bet ar izcilu spēju atjaunoties arī pēc ļoti kritiskiem laika
apstākļiem ziemošanas periodā
Vidēji vēlīns ziedēšanas sākums ar vidēji vēlīnu sēklu gatavību
Gara auguma, bet ar ļoti labu veldres noturību
Lieliska noturība pret krustziežu stublāja puvi (fomoze, Rlm7gēns) un lapu gaišplankumainību
Noteikti nodrošināt Augu Augšanas Regulatora pielietojumu pie savlaicīgiem sējumiem vai arī
paredzamā siltā rudenī.

ZIEMAS RAPŠA DK EXSTORM RAKSTUROJUMS
Ražas novākšanas agrīnums
Augu garums
Eļļas saturs
Ražība, SĪN, Latvija, 2019.gads*
Ražība, SĪN, Lietuva, 2019.gads*
Veldres noturība
Ziemcietība
Stublāju puves Rlm7 gēns
Noturība pret pāksteņu atvēršanos

*Saimniecisko Īpašību Novērtēšana

Vidēji vēls
Garš
Augsts
5.26 t/ha, eļļas saturs 48.1 %
5.87 t/ha, eļļas saturs 49.6 %
Ļoti laba
Izcila
Ir
Ir
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PUSPUNDURHIBRĪDS

DK SEAX
Reģistrācijas Valsts: 2013, Ungārija
Selekcija veikta: Francija
Izsējas norma: 0.5 mln/sēklu/ha
Ieteicamais sējas termiņš: Agrs/Optimāls

HIBRĪDA PRIEKŠROCĪBAS UN IETEIKUMI AUDZĒŠANAI

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Puspundurhibrīds ar tam raksturīgu izcilu ziemcietību
Raksturīgs īss kompakts augu augums
Raksturojas ar noturību pret pāksteņu atvēršanos un dubultu noturīua pret krustziežu stublāju puvi
Pietiekami strauja, vienmērīga “guļošas” formas tipa attīstība rudenī, lieliski noder tur kur vajadzīga
izcili laba augu ziemcietība
Īsa auguma hibrīds, kas atvieglo gan veicamos kopšanas darbus, gan ražas novākšanu
Lēna, vienmērīga augu attīstība pavasarī ar vidēji vēlīnu ziedēšanas sākumu, bet izteikti vienmērīgu
ziedēšanu, vidēji agra sēklu gatavība novākšanai
Noteikti nodrošināt augu augšanas regulatora pielietojumu rudenī pie savlaicīgiem sējumiem,
regulatora savlaicīgs miglojums būs visefektīvākais, puspundurhibrīdiem var piemērot zemākās
reģistrētās augu augšanas regulatoru devas, produktus pielietojot savlaicīgi.

ZIEMAS RAPŠA DK SEAX RAKSTUROJUMS
Ražas novākšanas agrīnums
Augu garums
Eļļas saturs
DEKALB dati, Latvija, 2019. gads**
DEKALB dati, Igaunija, 2019. gads**
DEKALB dati, Lietuva, 2019. gads**
Veldres noturība
Ziemcietība
Stublāju puves Rlm7 gēns
Noturība pret pāksteņu atvēršanos
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Agrs
Īss
Augsts
4.9 t/ha, eļļas saturs 43.54 %
6.6 t/ha, eļļas saturs 48.9 %
4.39 t/ha, eļļas saturs 42 %
Ļoti laba
Izcila
Ir
Ir

**DEKALB® ziemas rapšu izvērtēšanas programmas dati

PUSPUNDURHIBRĪDS

DK SEQUEL
Reģistrācijas Valsts: 2016, Ungārija
Selekcija veikta: Francija
Izsējas norma: 0.5 mln/sēklu/ha
Ieteicamais sējas termiņš: Agrs/Optimāls

HIBRĪDA PRIEKŠROCĪBAS UN IETEIKUMI AUDZĒŠANAI

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Puspundurhibrīds ar tam raksturīgu izcilu ziemcietību
Augstu ražu hibrīds
Raksturojas ar noturību pret pāksteņu atvēršanos un dubultu noturību pret krustziežu stublāju puvi
Pietiekami strauja, vienmērīga “guļošas” formas tipa attīstība rudenī, lieliski noder tur kur vajadzīga
izcili laba augu ziemcietība
Īsa auguma hibrīds, kas atvieglo gan veicamos kopšanas darbus, gan ražas novākšanu
Lēna, vienmērīga augu attīstība pavasarī ar vidēji vēlīnu ziedēšanas sākumu, bet izteikti vienmērīgu
ziedēšanu, vidēji agra sēklu gatavība novākšanai
Noteikti nodrošināt augu augšanas regulatora pielietojumu rudenī pie savlaicīgiem sējumiem,
regulatora savlaicīgs miglojums būs visefektīvākais,
puspundurhibrīdiem var piemērot zemākās reģistrētās augu augšanas regulatoru devas,
produktus pielietojot savlaicīgi.

ZIEMAS RAPŠA DK SEQUEL RAKSTUROJUMS
Ražas novākšanas agrīnums
Augu garums
Eļļas saturs
Ražība, SĪN, Latvija, 2019.gads*
Ražība, SĪN, Lietuva, 2019.gads*
DEKALB dati, Latvija, 2019. gads**
DEKALB dati, Igaunija, 2019. gads**
DEKALB dati, Lietuva, 2019. gads**
Veldres noturība
Ziemcietība
Stublāju puves Rlm7 gēns
Noturība pret pāksteņu atvēršanos

*Saimniecisko Īpašību Novērtēšana
**DEKALB® ziemas rapšu izvērtēšanas programmas dati

Agrs
Īss
Augsts
5.03 t/ha, eļļas saturs 46.1 %
5.55 t/ha, eļļas saturs 45.8 %
4.70 t/ha, eļļas saturs 42.7 %
6.38 t/ha, eļļas saturs 48.2 %
4.58 t/ha, eļļas saturs 42.9 %
Ļoti laba
Izcila
Ir
Ir
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PUSPUNDURHIBRĪDS

DK SEVERNYI
Reģistrācijas Valsts: 2014, Lielbritānija
Selekcija veikta: Francija
Izsējas norma: 0.5 mln/sēklu/ha
Ieteicamais sējas termiņš: Agrs/Optimāls

HIBRĪDA PRIEKŠROCĪBAS UN IETEIKUMI AUDZĒŠANAI

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Puspundurhibrīds ar tam raksturīgu izcilu ziemcietību
Raksturīgs īss kompakts augu augums
Raksturojas ar noturību pret pāksteņu atvēršanos un dubultu noturību pret krustziežu stublāju puvi
Pietiekami strauja, vienmērīga “guļošas” formas tipa attīstība rudenī, lieliski noder tur kur vajadzīga
izcili laba augu ziemcietība
Īsa auguma hibrīds, kas atvieglo gan veicamos kopšanas darbus, gan ražas novākšanu
Lēna, vienmērīga augu attīstība pavasarī ar vidēji vēlīnu ziedēšanas sākumu, bet izteikti vienmērīgu
ziedēšanu, vidēji agra sēklu gatavība novākšanai
Noteikti nodrošināt augu augšanas regulatora pielietojumu rudenī pie savlaicīgiem sējumiem,
regulatora savlaicīgs miglojums būs visefektīvākais,
puspundurhibrīdiem var piemērot zemākās reģistrētās augu augšanas regulatoru devas, produktus
pielietojot savlaicīgi.

ZIEMAS RAPŠA DK SEVERNYI RAKSTUROJUMS
Ražas novākšanas agrīnums
Augu garums
Eļļas saturs
Ražība, SĪN, Latvija, 2019.gads*
Ražība, SĪN, Lietuva, 2019.gads*
DEKALB dati, Latvija, 2019. gads**
DEKALB dati, Igaunija, 2019. gads**
DEKALB dati, Lietuva, 2019. gads**
Veldres noturība
Ziemcietība
Stublāju puves Rlm7 gēns
Noturība pret pāksteņu atvēršanos
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Agrs
Īss
Augsts
4.42 t/ha, eļļas saturs 47.1 %
5.41 t/ha, eļļas saturs 46.63 %
4.7 t/ha, eļļas saturs 43.6 %
5.93 t/ha, eļļas saturs 50.2 %
4.29 t/ha, eļļas saturs 42.3 %
Ļoti laba
Izcila
Ir
Ir

*Saimniecisko Īpašību Novērtēšana
**DEKALB® ziemas rapšu izvērtēšanas programmas dati

PUSPUNDURHIBRĪDS

DK SENSEI
Reģistrācijas Valsts: 2011, Francija
Selekcija veikta: Francija
Izsējas norma: 0.5 mln/sēklu/ha
Ieteicamais sējas termiņš: Agrs/Optimāls

HIBRĪDA PRIEKŠROCĪBAS UN IETEIKUMI AUDZĒŠANAI

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Puspundurhibrīds ar tam raksturīgu izcilu ziemcietību
Raksturīgs īss kompakts augu augums
Raksturojas ar noturību pret pāksteņu atvēršanos un dubultu noturību pret krustziežu stublāju puvi
Pietiekami strauja, vienmērīga “guļošas” formas tipa attīstība rudenī, lieliski noder tur kur vajadzīga
izcili laba augu ziemcietība
Īsa auguma hibrīds, kas atvieglo gan veicamos kopšanas darbus, gan ražas novākšanu
Lēna, vienmērīga augu attīstība pavasarī ar vidēji vēlīnu ziedēšanas sākumu, bet izteikti vienmērīgu
ziedēšanu, vidēji agra sēklu gatavība novākšanai
Noteikti nodrošināt augu augšanas regulatora pielietojumu rudenī pie savlaicīgiem sējumiem,
regulatora savlaicīgs miglojums būs visefektīvākais, puspundurhibrīdiem var piemērot zemākās
reģistrētās augu augšanas regulatoru devas, produktus pielietojot savlaicīgi.

ZIEMAS RAPŠA DK SENSEI RAKSTUROJUMS
Ražas novākšanas agrīnums
Augu garums
Eļļas saturs
DEKALB dati, Latvija, 2019. gads**
DEKALB dati, Igaunija, 2019. gads**
DEKALB dati, Lietuva, 2019. gads**
Veldres noturība
Ziemcietība
Stublāju puves Rlm7 gēns
Noturība pret pāksteņu atvēršanos

**DEKALB® ziemas rapšu izvērtēšanas programmas dati

Vidēji agrs
Īss
Vidējs
4.9 t/ha, eļļas saturs 42.4 %
5.95 t/ha, eļļas saturs 48.6 %
4.78 t/ha, eļļas saturs 43 %
Ļoti laba
Izcila
Ir
Ir
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TĪRLAUKA TEHNOLOĢIJAS PUSPUNDURHIBRĪDS

DK IMISTAR CL
Reģistrācijas Valsts: 2014, Latvija
Selekcija veikta: Francija
Izsējas norma: 0.5 mln/sēklu/ha
Ieteicamais sējas termiņš: Agrs/Optimāls

HIBRĪDA PRIEKŠROCĪBAS UN IETEIKUMI AUDZĒŠANAI

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Puspundurhibrīds ar tam raksturīgu izcilu ziemcietību
Raksturīgs īss kompakts augu augums
Raksturojas ar noturību pret pāksteņu atvēršanos un dubultu noturību pret krustziežu stublāju puvi
Pietiekami strauja, vienmērīga “guļošas” formas tipa attīstība rudenī, lieliski noder tur kur vajadzīga
izcili laba augu ziemcietība
Īsa auguma hibrīds, kas atvieglo gan veicamos kopšanas darbus, gan ražas novākšanu
Lēna, vienmērīga augu attīstība pavasarī ar vidēji vēlīnu ziedēšanas sākumu, bet izteikti vienmērīgu
ziedēšanu, vidēji agra sēklu gatavība novākšanai
Izteikti piemērots agriem sējas termiņiem
Lieliska noturība pret pāksteņu atvēršanos
Noteikti nodrošināt augu augšanas regulatora pielietojumu pie savlaicīgiem sējumiem, regulatora
savlaicīgs miglojums būs visefektīvākais, puspundurhibrīdiem var piemērot zemākās reģistrētās
augu augšanas regulatoru devas, produktus pielietojot savlaicīgi,
Vadoties pēc laika apstākļiem un augu attīstības pavasarī – puspundurhibrīdiem var arī nepielietot
augu augšanas regulatora pavasarī, augi paši par sevi izcili labi zarojas

ZIEMAS RAPŠA DK IMISTAR CL RAKSTUROJUMS
Ražas novākšanas agrīnums
Augu garums
Eļļas saturs
Ražība, SĪN, Latvija, 2019.gads*
Ražība, SĪN, Lietuva, 2019.gads*
DEKALB dati, Latvija, 2019. gads**
DEKALB dati, Igaunija, 2019. gads**
DEKALB dati, Lietuva, 2019. gads**
Veldres noturība
Ziemcietība
Stublāju puves Rlm7 gēns
Noturība pret pāksteņu atvēršanos

18 |

Agrs
Īss
Augsts
5.61 t/ha, eļļas saturs 47.9 %
4.54 t/ha, eļļas saturs 45.9 %
4.9 t/ha, eļļas saturs 42.8 %
4.71 t/ha, eļļas saturs 49.3 %
4.77 t/ha, eļļas saturs 42.4 %
Ļoti laba
Izcila
Nav
Ir

*Saimniecisko Īpašību Novērtēšana
**DEKALB® ziemas rapšu izvērtēšanas programmas dati

Reģistrācijas Valsts: 2015, Lietuva
Selekcija veikta: Francija
Izsējas norma: 0.5 mln/sēklu/ha
Ieteicamais sējas termiņš: Optimāls/Vēlāks

HIBRĪDA PRIEKŠROCĪBAS UN IETEIKUMI AUDZĒŠANAI

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tīrlauku tehnoloģijas hibrīds
Hibrīdam raksturīga izcila ziemcietība
Raksturojas ar noturību pret pāksteņu atvēršanos
Pietiekami strauja, vienmērīga augu attīstība rudenī, lieliski noder tur kur vajadzīga izcili laba augu
ziemcietība
Izteikti piemērots vidējiem un vēlākiem sējas termiņiem Tīrlauku tehnoloģijā
Vienmērīgi straujāka augu attīstība pavasarī kā citiem DK hibrīdiem
Lieliska noturība pret pāksteņu atvēršanos
Noteikti nodrošināt augu augšanas regulatora pielietojumu pie savlaicīgiem sējumiem vai arī
paredzamā siltā rudenī.
Ieteikums pielietot augu augšanas regulatoru arī pavasarī

ZIEMAS RAPŠA DK IMPRESSION CL RAKSTUROJUMS
Ražas novākšanas agrīnums
Augu garums
Eļļas saturs
Ražība, SĪN, Latvija, 2019.gads*
Ražība, SĪN, Lietuva, 2019.gads*
Veldres noturība
Ziemcietība
Stublāju puves Rlm7 gēns
Noturība pret pāksteņu atvēršanos

*Saimniecisko Īpašību Novērtēšana

Vēls
Garš
Augsts
5.54 t/ha, eļļas saturs 47.6 %
4.81 t/ha, eļļas saturs 46 %
Ļoti laba
Izcila
Nav
Ir
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TĪRLAUKA TEHNOLOĢIJAS PUSPUNDURHIBRĪDS

DK IMPRESSION CL

TĪRLAUKA TEHNOLOĢIJAS GARA AUGUMA HIBRĪDS

DK IMPLEMENT CL
Reģistrācijas Valsts: 2018, Lietuva
Selekcija veikta: Francija
Izsējas norma: 0.5 mln/sēklu/ha
Ieteicamais sējas termiņš: Optimāls/Vēlāks

HIBRĪDA PRIEKŠROCĪBAS UN IETEIKUMI AUDZĒŠANAI

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tīrlauku tehnoloģijas hibrīds
Hibrīdam raksturīga izcila ziemcietība
Raksturojas ar noturību pret pāksteņu atvēršanos un dubultu noturību pret krustziežu stublāju puvi
Pietiekami strauja, vienmērīga augu attīstība rudenī, lieliski noder tur kur vajadzīga izcili laba augu
ziemcietība
Izteikti piemērots vidējiem un vēlākiem sējas termiņiem Tīrlauku tehnoloģijā
Pietiekami strauja, vienmērīga augu attīstība pavasarī ar vidēji agrīnu ziedēšanas sākumu, bet
izteikti vienmērīgu ziedēšanu
Vidēji vēla sēklu gatavība novākšanai
Laba noturība pret krustziežu stublāja puvi (fomoze, Rlm7gēns) un lapu gaišplankumainību
Lieliska noturība pret pāksteņu atvēršanos
Noteikti nodrošināt augu augšanas regulatora pielietojumu pie savlaicīgiem sējumiem vai arī
paredzamā siltā rudenī.
Ieteikums pielietot augu augšanas regulatoru arī pavasarī

ZIEMAS RAPŠA DK IMPLEMENT CL RAKSTUROJUMS
Ražas novākšanas agrīnums
Augu garums
Eļļas saturs
Ražība, SĪN, Latvija, 2019.gads*
Ražība, SĪN, Lietuva, 2019.gads*
Veldres noturība
Ziemcietība
Stublāju puves Rlm7 gēns
Noturība pret pāksteņu atvēršanos
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Vidēji agrs
Vidēji garš
Augsts
5.68 t/ha, eļļas saturs 47.3 %
5.07 t/ha, eļļas saturs 45.43 %
Ļoti laba
Izcila
Ir
Ir

*Saimniecisko Īpašību Novērtēšana

Reģistrācijas Valsts: HU 2017; EU 2018
Selekcija veikta: Francija
Izsējas norma: 0.5 mln/sēklu/ha
Ieteicamais sējas termiņš: Optimāls/Vēlāks

HIBRĪDA PRIEKŠROCĪBAS UN IETEIKUMI AUDZĒŠANAI

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tīrlauku tehnoloģijas hibrīds
Hibrīdam raksturīga izcila ziemcietība
Raksturojas ar noturību pret pāksteņu atvēršanos un dubultu noturību pret krustziežu stublāju puvi
Kompakta augu attīstība rudenī, piemērots optimālajam un vēlākiem sējas termiņiem.
Pietiekami strauja, vienmērīga augu attīstība pavasarī ar vidēji agrīnu ziedēšanas sākumu, bet
izteikti vienmērīgu ziedēšanu
Vidēji vēla sēklu gatavība novākšanai
Laba noturība pret krustziežu stublāja puvi (fomoze, Rlm7gēns) un lapu gaišplankumainību
Lieliska noturība pret pāksteņu atvēršanos
Noteikti nodrošināt augu augšanas regulatora pielietojumu pie savlaicīgiem sējumiem vai arī
paredzamā siltā rudenī.
Ieteikums pielietot augu augšanas regulatoru arī pavasarī

ZIEMAS RAPŠA DK IMPORTER CL RAKSTUROJUMS
Ražas novākšanas agrīnums
Augu garums
Eļļas saturs
DEKALB dati, Latvija, 2019. gads**
DEKALB dati, Igaunija, 2019. gads**
DEKALB dati, Lietuva, 2019. gads**
Veldres noturība
Ziemcietība
Stublāju puves Rlm7 gēns
Noturība pret pāksteņu atvēršanos

**DEKALB® ziemas rapšu izvērtēšanas programmas dati

Vidēji agrs
Vidēji garš
Augsts
5.1 t/ha, eļļas saturs 43.85 %
5.87 t/ha, eļļas saturs 49.4 %
5.58 t/ha, eļļas saturs 43.4 %
Ļoti laba
Izcila
Ir
Ir
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TĪRLAUKA TEHNOLOĢIJAS GARA AUGUMA HIBRĪDS

DK IMPORTER CL

TĪRLAUKA TEHNOLOĢIJAS GARA AUGUMA HIBRĪDS

DK IMMINENT CL
Reģistrācijas Valsts: 2013, Ungārija
Selekcija veikta: Francija
Izsējas norma: 0.5 mln/sēklu/ha
Ieteicamais sējas termiņš: Optimāls/Vēlāks

HIBRĪDA PRIEKŠROCĪBAS UN IETEIKUMI AUDZĒŠANAI

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tīrlauku tehnoloģijas hibrīds
Hibrīdam raksturīga izcila ziemcietība
Raksturojas ar noturību pret pāksteņu atvēršanos un dubultu noturību pret krustziežu stublāju puvi
Kompakta augu attīstība rudenī, piemērots optimālajam un vēlākiem sējas termiņiem.
Pietiekami strauja, vienmērīga augu attīstība pavasarī ar vidēji agrīnu ziedēšanas sākumu,
bet izteikti vienmērīgu ziedēšanu
Vidēji vēla sēklu gatavība novākšanai
Vidēji agrīna ražas novākšana
Lieliska noturība pret krustziežu stublāja puvi (fomoze, Rlm7gēns) un lapu gaišplankumainību

ZIEMAS RAPŠA DK IMMINENT CL RAKSTUROJUMS
Ražas novākšanas agrīnums
Augu garums
Eļļas saturs
Veldres noturība
Ziemcietība
Stublāju puves Rlm7 gēns
Noturība pret pāksteņu atvēršanos
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Vidēji vēls
Vidēji garš
Augsts
Ļoti laba
Izcila
Ir
Ir

Reģistrācijas Valsts: 2017, Lielbritānija
Selekcija veikta: Francija
Izsējas norma: 0.5 mln/sēklu/ha
Ieteicamais sējas termiņš: Optimāls/Vēlāks

HIBRĪDA PRIEKŠROCĪBAS UN IETEIKUMI AUDZĒŠANAI

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Noturīgs pret sakņu augoņu infekciju
Augsts ražas potenciāls
Raksturojas ar noturību pret pāksteņu atvēršanos un dubultu noturību pret krustziežu stublāju puvi
Strauja augu attīstība rudenī, piemērots optimālajam un vēlākiem sējas termiņiem.
Strauja augu ataugšana pavasarī. Gara auguma augi ar ļoti labu veldres noturību.
Pie savlaicīgas sējas rudenī, ieteicams lietot augu augšanas regulatoru un ja nepieciešams,
atkārtot fungicīda pielietojumu arī pavasarī.

ZIEMAS RAPŠA DK PLINY RAKSTUROJUMS
Ražas novākšanas agrīnums
Augu garums
Eļļas saturs
DEKALB dati, Lietuva, 2019. gads***
Veldres noturība
Ziemcietība
Stublāju puves Rlm7 gēns
Noturība pret pāksteņu atvēršanos

Vidēji agrs
Garš
Augsts
4.7 t/ha, eļļas saturs 42.1 %
Ļoti laba
Izcila
Ir
Ir

***Dekalb Demo lauka dati, augsta augu inficēšanās ar sakņu augoņiem
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SAKŅU AUGOŅU INFEKCIJAS TOLERANTS HIBRĪDS

DK PLINY

SAKŅU AUGOŅU INFEKCIJAS TOLERANTS HIBRĪDS

DK PLATINIUM
Reģistrācijas Valsts: 2016, Polija
Selekcija veikta: Francija
Izsējas norma: 0.5 mln/sēklu/ha
Ieteicamais sējas termiņš: Optimāls/Vēlāks

HIBRĪDA PRIEKŠROCĪBAS UN IETEIKUMI AUDZĒŠANAI

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Noturīgs pret saknu augoņu infekciju
Augsts ražas potenciāls
Raksturojas ar noturību pret pāksteņu atvēršanos
Kompakta augu attīstība rudenī, piemērots optimālajam un vēlākiem sējas termiņiem.
Vienmērīga augu ataugšana pavasarī. Gara auguma augi ar ļoti labu veldres noturību.
Pie savlaicīgas sējas rudenī, ieteicams lietot augu augšanas regulatoru un ja nepieciešams,
atkārtot fungicīda pielietojumu arī pavasarī.

ZIEMAS RAPŠA DK PLATINIUM RAKSTUROJUMS
Ražas novākšanas agrīnums
Augu garums
Eļļas saturs
DEKALB dati, Lietuva, 2019. gads***
DEKALB dati, Latvija, 2019. gads**
DEKALB dati, Igaunija, 2019. gads**
DEKALB dati, Lietuva, 2019. gads**
Veldres noturība
Ziemcietība
Stublāju puves Rlm7 gēns
Noturība pret pāksteņu atvēršanos
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Vidēji agrs
Garš
Augsts
4.6 t/ha, eļļas saturs 43.9 %
4.9 t/ha, eļļas saturs 43.1 %
6.33 t/ha, eļļas saturs 48.6%
5.36t/ha, eļļas saturs 43.5 %
Ļoti laba
Izcila
Nav
Ir

**DEKALB® ziemas rapšu izvērtēšanas programmas dati
***DEKALB® Demo lauka dati, augsta augu inficēšanās ar sakņu augoņiem

PIEZĪMES

PIEZĪMES
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PRODUKTU PORTFELIS

PRODUKTU PORTFELIS
Auga tips

Sējas periods

Ziedēšana

+++
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++ / +
+++ / ++

++
++

DK EXPIRO

++

+++ / ++

++

DK EXCITED

+++

++ / +

++

DK EXPEDIENT

+++

++ / +

++

DK EXPORTER

++

++ / +

++

DK EXTRACT

++

++

++

DK EXPRESSION

+++

++ / +

++

DK EXSTORM

+++

++ / +

++

DK EXTIME

++

+++ / ++

++

DK EXPLICIT

++

+++ / ++

++

DK EXECTO

++

+++ / ++

++

DK SEAX

+

+++ / ++

+

DK SEQUEL

+

+++ / ++

+

DK SENSEI

+

+++ / ++

+

DK SEVERNYI

+

+++ / ++

+

DK IMISTAR CL

+

+++ / ++

+

DK IMPLEMENT CL

++

++ / +

++

DK IMPRESSION CL

+++

++ / +

++

DK IMMINENT CL

++

++ / +

++

DK IMPORTER CL

++

++ / +

++

DK PLATINIUM

++

++ / +

++

DK PLINY

+++

++ / +

++

DK EXTREMUS

+++

++ / +

++

DK EXTENSO

+++

++ / +

++

DK EXPANSION
DK EXTERRIER

Dubulta noturība
pret fomozi

+ ++

++

+

Spēcīgi

Kompakti

Puspundurhibrīdi

Sējas periods

Agrs

Optimāls

Vēlāks

Ziedēšana

Agra

Vidēja

Vēla

Auga tips
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Noturība pret
pāksteņu
atvēršanos

Nogatavošanās
agrīnums

Veldres
noturība
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++

++

+++

+++

++

+++

+++

++

+++

Eļļas saturs

Veldres noturība
Eļļas saturs
Nogatavošanās agrīnums

Ražība

+++

++

+

Izcila

Laba

-

Augsts

Vidējs

-

Agrs

Vidējs

Vēlīns

Noturība
pret sakņu
augoņiem

PRODUKTU PORTFELIS

Ziemcietība

Tīrlauka
īpašības
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IZSĒJAS NORMU APRĒĶINĀŠANA

IZSĒJAS NORMU APRĒĶINĀŠANA
Precīzu izsējas normu aprēķina pēc sekojošas formulas:

Dīgtspējīgo sēklu skaits m2, gab. × 1000 sēklu masa g
Sēklu dīgtspēja % × Sēklu tīrība, %

× 100 = kg/ha

Rapšu izsējas norma, kg/ha, ar dažādu 1000 sēklu masu, ja dīdzība ir 95%.

Dīgtspējīgo
sēklu skaits
uz 1 m2

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

35

1,5

1,7

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

40

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

3,2

45

1,9

2,1

2,4

2,6

2,8

3,1

3,3

3,6

50

2,1

2,4

2,6

2,9

3,2

3,4

3,7

3,9

55

2,3

2,6

2,9

3,2

3,5

3,8

4,1

4,3

60*

2,5

2,8

3,2

3,5

3,8

4,1

4,4

4,7

1000 sēklu masa, g

*Novēlotas sējas gadījumā izmantot vispiemērotāko hibrīdu un augstākās izsējas normas.

Rapšu sēklu tīrība ir 99,9 – 100%, Pilnīgu informāciju par sēklu kvalitātes datiem var iegūt
apvienojot informāciju no sēklu maisu etiķetēm un sēklu sertifikāta, beidzamo var pieprasīt
sēklu tirgotājam.
Ja sēklu dīgtspēja tiek prognozēta 85 % (sausums hibrīdu ieguves laukos), iesakām izsējas normu
palielināt par 10 %.
Izsējas normu ieteicams palielināt arī, ja sējas laikā ir ieildzis sausums vai sējas termiņš ir novēlots.
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DEKALB® SĒKLU PARTIJAS ETIĶETE

DEKALB® SĒKLU PARTIJAS ETIĶETE
1. SĒKLU PARTIJA SAGATAVOTA FRANCIJĀ

2. SĒKLU PARTIJA SAGATAVOTA UNGĀRIJĀ

Sēklas sagatavotas,
Valsts nosaukums
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Vairāk informācijas:
Aiva Kupfere
Lielo klientu pārdošanas vadītāja
Sēklas, Baltija
Mob. tālr. +371 29545777
E-pasts: aiva.kupfere@bayer.com

Daugiau informacijos suteiks:
Ineta Aispure
Agronome
Mob. tālr. +371 29491452
E-pasts: ineta.aispure@bayer.com
Artis Vanadziņš
Agronoms
Mob.tālr. +371 28316745
E-pasts: artis.vanadzins@bayer.com
Andris Casno
Agronoms
Mob. tālr. +371 28682922
E-pasts: andris.casno@bayer.com

DEKALB Latvija
Bukletā sniegtā informācija ir sagatavota godprātīgi, bet nevar tikt novērtēta kā absolūta Bayer kompānijas
garantija. Hibrīdu uzvedība un ražība ir ļoti atkarīga no vietējiem klimatiskajiem apstākļiem un citiem faktoriem.

