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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.
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IETEICAMIE SĒJAS TERMIŅI

* Sējas termiņiem ir informatīvs raksturs, kas atspoguļo šķirņu augšanas intensitāti rudens periodā.
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   DK Exterrier   
Hibrīds ar strauju rudens attīstību, ļoti labu ziemcietību 
un izteikti augstu ražas potenciālu. Pateicoties augu 
attīstībai rudenī, ideāli piemērots optimāliem sējas 
termiņiem. Ļoti laba noturība pret pāksteņu atvēršanos. 
Noturīgs pret krustziežu stublāju puvi. Pavasarī raksturīga 
nedaudz lēnāka, vienmērīga augu attīstība, veidojot lielāku 
lapu virsmu. Vidēji vēla un vienmērīga augu ziedēšana. 
Pateicoties spēcīgajiem augu stublājiem, hibrīdam laba 
veldres noturība. /Dekalb/

   Atora 

Jaunākās paaudzes, spēcīgi augošais hibrīds no Rapool.  
Pateicoties lieliskajām īpašībām, kā ražībai, veselīgumam 
un vitalitātei, ir iekļuvis starp tirgus līderiem Zviedrĳas, 
Ukrainas, Čehĳas, Polĳas tirgos un strauji augošs 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/
 

   SY Annabell 

Hibrīds ar augstu ražas potenciālu un pārbaudītu 
ziemotspēju Latvĳas klimatiskajos apstākļos. Vidēja līdz 
lēna augu attīstība rudenī, piemērota izteikti agram līdz 
optimālam sējas laikam. Laika periodā no 2015. līdz 2017. 
gadam izmēģinājumos uzrāda par 3,4% augstāku ražu, 
salīdzinot ar kontroli, sasniedzot augstāko ražu 8,3t /ha. 
Pavasara attīstība ir lēna, vidēji velīna augu ziedēšana,  
veido vidēja garuma augus ar labu veldres noturību. Labus 
rezultātus uzrāda iekoptās, auglīgās augsnēs, vidēji laba 
piemērotība vieglās augsnēs. Laba noturība uz fomozi un 
vidēji laba noturība pret sausplankumainību. /Syngenta/

      DK Expansion
Jauns, izteikti augstražīgs hibrīds no Dekalb.  Hibrīds, 
kas pielāgojas dažādiem augšanas apstākļiem. 
Nodrošinās izcilus 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. /Dekalb/   

   Prince
Jaunākās paaudzes vidēji agrīnais hibrīds no Rapool. 
Kompakta auguma un pirmais Eiropā ar rezistenci 
pret dzelteno rāceņu vīrusu (TuYV). Raksturīga 
spēcīga augšana rudenī, izveidojot spēcīgu sakņu 
sistēmu, bet bez stublāja pagarināšanās (nepāraug), 
kas nodrošina teicamu ziemcietību.  Straujā 
attaugšana pavasarī un agrīnais ziedēšanas sākums 
ļauj efektīvi izmantot ziemas laikā uzkrāto augsnes 
mitrumu, kas svarīgi sausos laika apstākļos un 
nodrošina augstu ražas potenciālu un eļļas saturu. 
Ļoti laba veldres noturība un auga veselība līdz pat 
ražas novākšanai. /Rapool/

   InV 1120 
Jauna, augstražīga šķirne, kas piemērota audzēšanai 
dažādās augsnēs. Izteikti augsta ziemcietība. Labi 
un stabili rādītāji arī sarežģītos augšanas apstākļos. 
Augsta noturība pret Phoma (satur Rlm7 gēnu). 
Piemērots vidējai līdz vēlai sējai, pateicoties straujai 
un spēcīgai rudens attīstībai. /BASF/

Jaunums

Jaunums

Jaunums

   Minerva 

Hibrīds, kas izveidots sarežģītiem augšanas apstākļiem. 
Labās ziemcietības dēļ īpaši piemērots reģioniem ar bargām 
ziemām. Vairāku gadu garumā uzrādījis labus ziemošanas 
rezultātus visā Baltĳā. Intensīva augšana sākuma periodā 
nodrošina pietiekami strauju augu attīstību pat tad, ja tos 
sēj nedaudz vēlākos termiņos, kā arī apgrūtinātos augšanas 
apstākļos. Pateicoties izcilajai spējai pretoties slimībām un 
labajām agronomiskajām īpašībām, Minerva ir uzticama 
šķirne, kas sniedz pavisam jaunu ražas stabilitāti. Hibrīds 
veido kompakta auguma augus ar vidēji agru ziedēšanu 
un agru nogatavošanos, kas palīdz plānot un izvairīties no 

Rapool/

   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. /Dekalb/

   DK Impression CL 

Gara auguma hibrīds ar izteikti augstu ražas potenciālu un 
izcilu ziemcietību. Raksturīga strauja augu attīstība rudenī, 
lieliski noder tur, kur vajadzīga izcili laba augu ziemcietība. 
Pietiekami strauja augu attīstība pavasarī ar vidēji vēlīnu 
ziedēšanas sākumu, bet izteikti vienmērīgu ziedēšanu. 
Vidēji agra sēklu gatavība novākšanai. Izteikti piemērots 
vēlākiem sējas termiņiem. Laba noturība pret krustziežu 
stublāja puvi un lapu gaišplankumainību. Lieliska noturība 
pret  pāksteņu atvēršanos. /Dekalb/

Puspunduris


