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Ieteicamā optimālā izsējas norma 50 sēklas m2. Izsējas normu agrai līdz vēlai sējai ieteicams attiecīgi palielināt vai samazināt 10-20% robežās.

* sējas termiņiem ir informatīvs raksturs, kas atspoguļo šķirņu augšanas intensitāti rudens periodā.
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Puspunduris  dk seax  

Puspundurhibrīds ar izteikti augstu ražas potenciālu. 
Pietiekami strauja, kompakta augu attīstība rudenī, lieliski 
noder tur, kur vajadzīga izcili laba augu ziemcietība. 
Izteikti piemērots arī izteikti agriem sējas termiņiem. 
Lēna, vienmērīga augu attīstība pavasarī ar vidēji vēlīnu 
ziedēšanas sākumu, bet izteikti vienmērīgu ziedēšanu, vidēji 
agru sēklu gatavību novākšanai. Īsais  augums ar izteiktu 
zarošanos atvieglo gan veicamos kopšanas darbus, gan 
ražas novākšanu.  Lieliska noturība pret krustziežu stublāja 
puvi un lapu gaišplankumainību. Ļoti laba noturība pret  
pāksteņu atvēršanos. /Bayer/

  dk expose
Augiem vidēji strauja rudens attīstība. Pavasara attīstība 
lēna ar vēlīnu ziedēšanu un vidēji vēlīnu nogatavošanos.
Nav risks, kas saistīts ar stublāja pagarināšanos. Piemērots 
Baltijas reģionam - izcili ziemcietības rādītāji.  Ļoti laba stub-
lāja noturība, laba veldres noturība ar zemu tendenci uz 
veldrēšanos. Noturība pret TuYV, PSR, RLM 7. Augsta ražība 
apvienojumā ar augstu eļļas saturu. Veido garus pāksteņus 
un augiem ir spēcīga zarošanās. Laba slimību noturība un 
stabili ražas un tās kvalitātes rezultāti. /Bayer/

  dk immortal cL
TOP ražība CL segmentā. Strauja rudens attīstība, piemērots 
optimālai līdz vēlai sējai. Pavasarī strauja veģetācijas 
atsākšanās ar vidēju līdz agrīnu ziedēšanu. Nogatavošanās 
vidēja līdz vēlīna. Hibrīds veido gara auguma augus ar 
labu veldres noturību. Laba slimību noturība (PSR, TUYV, 
CL, RLM7). Rudenī nav tendence stublājam pagarināties. 
Piemērots visiem augsnes tipiem. /Bayer/

 LG auckland
Pilnībā “nokomplektēts” ziemas rapšu hibrīds no Limagrain 
selekcijas programmas. Apvieno ļoti augstu ražas potenciā-
lu ar labu agronomisko drošību. Spēcīgā rudens attīstība 
hibrīdu padara piemērotu optimālai līdz vēlam sējas laikam. 
Iespaidīgs slimību noturības profils un TuYV noturība, notu-
rība pret pāksteņu atvēršanos un RLM7 rezistence padara to 
par drošu izvēli saimniecībai. /Limagrain/

  atora 

Jaunākās paaudzes, spēcīgi augošais hibrīds no Rapool.  
Pateicoties lieliskajām īpašībām, kā ražībai, veselīgumam 
un un vitalitātei ir droša, plaši audzēta šķirne gan Zviedrijas, 
Čehijas, Ukrainas, Polijas un arī Baltijas tirgū. Atora apvieno 
labākās īpašības no Rapool ģenētiskajiem avotiem kā izcilā 
ražība,  ziemcietība, izturība, augstais eļļas saturs. Augsta 
ražas noturība dažādos augšanas apstākļos. Izteikti spēcīgā 
sakņu sistēma hibrīdu padara piemērotu audzēšanai 
dažādos klimatiskajos un stresa apstākļos. Vidēji vēla 
ziedēšana un nogatavošanās. 
/Rapool/

  inV 1266 cL 
Augstražīgs Clearfield® hibrīds, spēj pielāgoties dažādiem 
augšanas apstākļiem. Vidējs nogatavošanās laiks. Strauja 
augu attīstība rudenī, tāpēc piemērots vidējai – vēlai sējai. 
Izcila ziemcietība. Augsts eļļas saturs. Augi liela auguma, 
kompakti ar labu veldres noturību. Noturība pret fomozi. 
/BASF/

  dk expansion
Izteikti augstražīgs hibrīds no Dekalb. Hibrīds, kas pielāgojas 
dažādiem augšanas apstākļiem. Nodrošinās izcili augstus 
ražas rezultātus pie augstiem ieguldījumiem. Rudenī 
strauja un spēcīga augu attīstība. Ļoti laba ziemcietība. 
Veido gara auguma, spēcīgus augus ar ļoti labu veldres 
noturību. Dubulta noturība pret krustziežu stublāju 
puvi un noturība pret pāksteņu atvēršanos pirms ražas 
novākšanas, nodrošinās gan augstās ražas, gan augstu eļļas 
saturu novāktajā ražā. /Bayer/

   akilah  
AKILAH ir viens no jaunajiem RAPOOL „klimata pārmaiņu” 
hibrīdiem, kas ir izcils risinājums lauksaimniekiem, 
kuriem grūtāk ievērot daudzpusīgu augseku. Intensīva 
attīstība rudenī līdzās uzticamai ziemcietībai nodrošina 
labu attīstības atsākšanos pavasarī, kas attiecīgi palielina 
kompensējošo potenciālu. Pateicoties lieliskajai augu 
veselībai, ko sniedz izturība pret rāceņu dzeltēšanas vīrusu 
(TuYV) apvienojumā ar jauno RlmS rezistenci, AKILAH 
pārliecina ar izteiktu izturību un augstu abiotiskā stresa 
noturību, piemēram, sausuma apstākļos. Vieglāk plānojama 
audzēšana, kas balstīta uz uzlabotu slāpekļa izmantošanas 
efektivitāti, veido labu agronomisko risinājumu augstas 
ražas stabilitātes nodrošināšanai izaicinošos klimatiskajos 
apstākļos. Pateicoties augu spēcīgajam stublājam ar īpašību 
‘palikt zaļam’ arī laika posmā pirms ražas novākšanas, augi 
spēj veiksmīgāk izveidot maksimālo ražu. /Rapool/

Jaunums

Clearfield

  simplex cL 
Jauns Clearfield® hibrīds. Raksturojas ar stabilu un  
augstu ražas potenciālu. Piemērots optimālai līdz vēlai sējai, 
pateicoties spēcīgajai un straujajai augu attīstībai rudenī. 
Pavasarī veģetāciju uzsāk ātri un ar lielu enerģiju. Izturīgs 
pret pavasara salnām. Hibrīdam lieliska slimību izturības 
palete – fomoze, verticiloze. Noturīgs pret pāksteņu 
atvēršanos. Veido specīgus augus ar labu veldres noturību. 
/Rapool/

Clearfield

  sY Glorietta 
Jauns, ļoti augstražīgs hibrīds stabilām ražām no Syngenta. 
Hibrīdam laba ziemcietība, kas ir pārbaudīta Baltijas un 
Centrāleiropas valstu izmēģinājumos. Piemīt laba noturība 
pret sausumu. Veido kompaktus augus ar labu noturību 
pret veldri. Vidēji agrīna augu ziedēšana ar vidēji vēlīnu 
nogatavošanos. Laba noturība pret pāksteņu atvēršanos, kas 
dod iespēju arī vēlākais ražas novākšanai. Laba noturība pret 
raksturīgākajām rapšu slimībām. Piemērots sējai optimālos 
līdz nedaudz novēlotos termiņos. /Syngenta/

Jaunums

  inV 2020 

Hibrīds ar augstu ražas līmeni visa veida augsnēs. Piemērots 
visām augsnes apstrādes sistēmām. Elastīgs sējas laiks: 
no optimāla līdz vēlam. Veido lielus, masīvus augus ar 
labu veldres noturību. Ļoti laba noturība pret pāksteņu 
atvēršanos. Izturība pret verticilāro vīti un TuYV vīrusu. Vidēji 
agrīna nogatavošanās. /BASF/

  LG artemis  
Hibrīdam pārliecinoši augsti ražas rādītāji dažādos augšanas 
apstākļos un reģionos, izcils ģenētisko īpašību kopums, 
ieskaitot TuYv rezistenci, noturību pret pāksteņu atvēršanos, 
noturību pret fomozi. Izmēģinājumos pēdējo trīs gadu 
laikā uzrāda pārliecinoši stabilas ražas. Veido spēcīgus, gara 
auguma augus. Augsts eļļas saturs. Vidēja nogatavošanās. 
Piemērots optimālam līdz vēlam sējas laikam. /Limagrain/

  dk impression cL
Gara auguma hibrīds ar augstu ražas potenciālu. Ļoti laba 
ziemcietība. Raksturīga strauja augu attīstība rudenī, 
lieliski noder tur, kur nepieciešama laba augu ziemcietība. 
Pietiekami strauja augu attīstība pavasarī ar vidēji vēlīnu 
ziedēšanas sākumu. Izteikti vienmērīga ziedēšana. Vidēji 
agrīna sēklu gatavība novākšanai. Izteikti piemērots 
vēlākiem sējas termiņiem.Laba noturība pret krustziežu 
stublāju puvi un lapu gaišplankumainību. Lieliska noturība 
pret pāksteņu atvēršanos. /Bayer/

Clearfield

Jaunums


