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Patikimos konsultacijos
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DEKALB® – daugiau nei 30 metų
vienas iš pasaulyje lyderiaujančių
„Bayer“ žieminių, hibridinių rapsų
selekcijos programos ženklas.
Veislių savybės ir selekcija
DEKALB® rapsų hibridinės veislės klasifikuojamos į pusiau žemaūges, normalaus augimo/kompaktiškai besivystančias ir greitai besivystančias veisles. Skirtingi augimo tipai suteikia lankstumo sėjos metu, didesnio
prisitaikymo prie kintančių klimatinių sąlygų ar skirtingų dirvožemio tipų.
 ieminių rapsų pasėliuose vis dažniau nustatomas rapsų šaknų gumbas. DEKALB® siūlo aukšto derlingumo,
Ž
tolerantiškas rapsų šaknies gumbo patogenui veisles.
DEKALB® turi žieminių rapsų veisles pritaikytas „Clearfield®“ technologijai su visais toliau išvardintais genetiniais veislių pranašumais.
Ropių geltos virusas (TuYV) gali pastebimai sulėtinti augimą ir lemti mažesnį sėklų derlių bei prastesnius kokybinių parametrų rezultatus. DEKALB® siūlo aukšto derlingumo, tolerantiškas ropių geltos virusui (TuYV) veisles.

Svarbiausios DEKALB® veislių savybės
PUIKUS
ŽIEMOJIMAS

DVIGUBA
APSAUGA
NUO FOMOZĖS

ATSPARUMAS
ANKŠTARŲ
ATSIDARYMUI

GREITAS
VYSTYMASIS
RUDENĮ

KOMPAKTIŠKAS
VYSTYMASIS
RUDENĮ

PUSIAU
ŽEMAŪGĖS
VEISLĖS

TOLERANCIJA
RAPSŲ ŠAKNŲ
GUMBUI

PRITAIKYTA
ŠVARAUS LAUKO
TECHNOLOGIJAI

TOLERANCIJA
ROPIŲ GELTOS
VIRUSUI (TUYV)

AUKŠTAS
ALIEJINGUMAS

EFEKTYVUS
AZOTO
PASISAVINIMAS

	DEKALB® žieminių rapsų veislės yra ypač gero atsparumo šalčiams. Jos buvo testuojamos atšiauriausiomis Baltijos ir kitų Europos šalių sąlygomis. Kasmet
Baltijos šalyse ūkininkų laukuose vykdomi gamybiniai
bandymai, kurių dėka atrenkamos geriausiai prisitaikiusios augti mūsų klimatinėmis sąlygomis veislės.
	Pirmosios hibridinės veislės su ankštarų atsidarymo atsparumu buvo pristatytos daugiau nei prieš
10 metų. Visos DEKALB® veislės turi dirvinio ridiko

geną, ši hibridinių veislių savybė leidžia ūkininkams
prailginti rapsų pjūties laiką ir padeda išvengti derliaus nuostolių dėl nepalankių klimatinių sąlygų.
DEKALB® hibridinių veislių genas „Rlm7“ – tai dviguba rapsų apsauga nuo fomozės visą vegetacijos
laikotarpį, todėl pasėliai ir derlius yra apsaugotas nuo
šios ligos sukeliamų nuostolių.
Visos DEKALB® veislės yra išskirtinai aukšto aliejingumo.

3

KOMPAKTIŠKAS
AUGIMAS RUDENĮ
UŽTIKRINA PUIKŲ
VEISLIŲ ŽIEMOJIMĄ

DEKALB® veislės vystosi
kompaktiškai, augimo kūgelis
neištįsta, augalai geriau
pasiruošia žiemai

Kita veislė – rudenį užsitęsus
šiltiems orams, augimo kūgelis
ištįsta, tai gali įtakoti prastesnį
augalo peržiemojimą

Dirvinio ridiko genas tvirtai
laiko ankštaras ir neleidžia
išbarstyti sėklų

Veislė be atsparumo praranda
didelę dalį derliaus, taip pat
atsiranda pabirų problema

ATSPARUMAS
ANKŠTARŲ
ATSIDARYMUI
APSAUGO DERLIŲ
NUO NEPAGEIDAUJAMŲ
NUOSTOLIŲ

ŽENKLIAI SVEIKESNI
AUGALAI – „RLM7“
GENAS, DVIGUBA
APSAUGA
NUO FOMOZĖS

„RLM7“ genas neleidžia
fomozės užkratui
patekti į augalo lapą

Poligeninis atsparumas
neapsaugo augalo nuo fomozės
patekimo į augalo lapą
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DK EXCITED
HIBRIDINĖ VEISLĖ

PUIKUS
ŽIEMOJIMAS

ATSPARUMAS
ANKŠTARŲ
ATSIDARYMUI

DVIGUBA
APSAUGA
NUO FOMOZĖS

KOMPAKTIŠKAS AUKŠTAS
VYSTYMASIS
ALIEJINGUMAS
RUDENĮ

TOLERANCIJA
ROPIŲ GELTOS
VIRUSUI (TUYV)

EFEKTYVUS
AZOTO
PASISAVINIMAS

Registracijos metai: 2020 m., Lenkija
Selekcijos šalis: Prancūzija
Tipas: aukštaūgiai, žieminiai hibridiniai rapsai
Sėjos norma: 0,5 mln./ha
Sėjos laikas: ankstyvas, optimalus, vidutiniškai ankstyvas

Veislės privalumai
Aukštas derlingumo potencialas ir didelis augalų našumas – greitas brendimas ir puikus įsitvirtinimas rudenį.
Kompaktiškas augimas rudenį užtikrina labai gerą pasiruošimą žiemai.
Veislė pasižymi atsparumu ropių geltos virusui (TuYV).
Puikus atsparumas ankštarų atsidarymui, kurį suteikia dirvinio ridiko genas.
Dviguba apsauga nuo fomozės, kurią suteikia „Rlm7“ genas.

Auginimo rekomendacijos
Rudenį rekomenduojama naudoti augimo reguliatorius.
Ankstyvos sėjos laukuose reikia stebėti augalų vystymąsi ir pavasarį, taip pat rekomenduojama naudoti augimo
reguliatorius.
Kadangi tai yra kompaktiško tipo veislė, galima naudoti mažesnes registruotas augimo reguliatoriaus normas.

Žieminių rapsų DK EXCITED charakteristika
Branda
Augalų aukštis
Vegetacijos atsinaujinimas pavasarį
Žydėjimas
Aliejingumas
Derlingumas Lietuvoje
AVTS stotyse 2020 m.
Derlingumas Lietuvoje
Privatūs bandymai 2020 m.

Vidutiniškai vėlyva
Vidutiniškai aukšti augalai
Kompaktiškas, lėtas
Vidutiniškai vėlyvas
47,93 % (2020 m. Lietuvos AVTS stočių duomenys)
6,46 t/ha (128 % palyginti su standartu. Aliejaus kiekis 47,93 %)*
6,91 t/ha (Aliejaus kiekis 45,8 %, esant 8 % drėgmės kiekiui)**

Derlingumas Latvijoje
AVTS stotyse 2020 m.

5,73 t/ha (122 % palyginti su standartu. Aliejaus kiekis 49,8 %)***

Atsparumas išgulimui

Puikus

Žiemkentiškumas

Puikus

Dvigubas atsparumas fomozei, Rlm7

Yra

Atsparumas ankštarų atsidarymui

Yra

* Ekonominių savybių vertinimas, AVTS stotyse Lietuvoje, 3 bandymų vietos.
** „Dekalb“ duomenys, Lietuva, 2020 m.
*** Ekonominių savybių vertinimas, AVTS stotyse Latvijoje, 4 bandymų vietos.
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DK EXIMA
HIBRIDINĖ VEISLĖ

PUIKUS
ŽIEMOJIMAS

ATSPARUMAS
ANKŠTARŲ
ATSIDARYMUI

DVIGUBA
APSAUGA
NUO FOMOZĖS

KOMPAKTIŠKAS
VYSTYMASIS
RUDENĮ

AUKŠTAS
ALIEJINGUMAS

Registracijos metai: 2018 m., Vengrija
Selekcijos šalis: Prancūzija
Tipas: aukštaūgiai, žieminiai hibridiniai rapsai
Sėjos norma: 0,5 mln./ha
Sėjos laikas: ankstyvas, optimalus

Veislės privalumai
Vidutiniškai vėlyva veislė su labai aukštu derliaus potencialu ir aliejingumu.
Kompaktiškas augimas rudenį užtikrina labai gerą pasiruošimą žiemai.
Puikus atsparumas ankštarų atsidarymui, kurį suteikia dirvinio ridiko genas.
Dviguba apsauga nuo fomozės, kurią suteikia „Rlm7“ genas.

Auginimo rekomendacijos
Rudenį rekomenduojama naudoti augimo reguliatorius.
Ankstyvos sėjos laukuose reikia stebėti augalų vystymąsi ir pavasarį, taip pat rekomenduojama naudoti augimo
reguliatorius.

Žieminių rapsų DK EXIMA charakteristika
Branda
Augalų aukštis

Ankstyva
Vidutiniškai aukšti augalai

Vegetacijos atsinaujinimas pavasarį

Kompaktiškas, greitas

Žydėjimas

Vidutiniškai ankstyvas

Aliejingumas

47,37 % (2020 m. Lietuvos AVTS stočių duomenys)

Derlingumas Lietuvoje
AVTS stotyse 2020 m.

5,99 t/ha (119 %, palyginti su standartu. Aliejaus kiekis 46,37 %)*

Derlingumas Latvijoje
AVTS stotyse 2020 m.

5,52 t/ha (117 %, palyginti su standartu. Aliejaus kiekis 47,0 %)**

Atsparumas išgulimui

Puikus

Žiemkentiškumas

Puikus

Dvigubas atsparumas fomozei, Rlm7

Yra

Atsparumas ankštarų atsidarymui

Yra

* Ekonominių savybių vertinimas, AVTS stotyse Lietuvoje, 3 bandymų vietos.
** „Dekalb“ duomenys, Lietuva, 2020 m.
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DK EXPANSION
HIBRIDINĖ VEISLĖ

PUIKUS
ŽIEMOJIMAS

ATSPARUMAS
ANKŠTARŲ
ATSIDARYMUI

DVIGUBA
APSAUGA
NUO FOMOZĖS

KOMPAKTIŠKAS
VYSTYMASIS
RUDENĮ

AUKŠTAS
ALIEJINGUMAS

Registracijos metai: 2017 m., Lenkija
Selekcijos šalis: Prancūzija
Tipas: aukštaūgiai, žieminiai hibridiniai rapsai
Sėjos norma: 0,5 mln./ha
Sėjos laikas: optimalus, vidutiniškai vėlyvas

Veislės privalumai
Vidutiniškai vėlyva veislė su labai aukštu derliaus potencialu ir aliejingumu.
Kompaktiškas augimas rudenį užtikrina labai gerą pasiruošimą žiemai.
Puikus atsparumas ankštarų atsidarymui, kurį suteikia dirvinio ridiko genas.
Dviguba apsauga nuo fomozės, kurią suteikia Rlm7 genas.

Auginimo rekomendacijos
Rudenį rekomenduojama naudoti augimo reguliatorius.
Ankstyvos sėjos laukuose reikia stebėti augalų vystymąsi ir pavasarį, taip pat rekomenduojama naudoti augimo
reguliatorius.

Žieminių rapsų DK EXPANSION charakteristika
Branda
Augalų aukštis
Vegetacijos atsinaujinimas pavasarį
Žydėjimas
Aliejingumas
Derlingumas Lietuvoje
AVTS stotyse 2020 m.

Vėlyva
Vidutiniškai aukšti augalai
Kompaktiškas, lėtas
Vėlyvas
48,23 % (2020 m. Lietuvos AVTS stočių duomenys)
6,35 t/ha (126 % palyginti su standartu. Aliejaus kiekis – 48,23 %)*

Derlingumas Latvijoje
Privatūs bandymai 2020 m.

5,56 t/h (118 % palyginti su standartu. Aliejaus kiekis – 48,4 %)**

Derlingumas Latvijoje
Privatūs bandymai 2020 m.

5,37 t/h (aliejaus kiekis 45,65 % sausose medžiagose)***

Derlingumas Estijoje
Privatūs bandymai 2020 m.

5,6 t/ha (aliejaus kiekis 46,59 %)****

Atsparumas išgulimui

Puikus

Žiemkentiškumas

Puikus

Dvigubas atsparumas fomozei, Rlm7

Yra

Atsparumas ankštarų atsidarymui

Yra

* Ekonominių savybių vertinimas, AVTS stotyse Lietuvoje, 3 bandymų vietos.
** Ekonominių savybių vertinimas, AVTS stotyse Latvijoje, 4 bandymų vietos.
*** A/S „Agrofirma Tērvete“ demonstraciniai bandymai, vidutinis lauko derlingumas – 4,92 t/ha.
**** Demonstraciniai bandymai, „Allika“ ūkis, Estija, 2020 m.
Vidutinis lauko produktyvumas yra 4,8 t/ha.
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DK EXPAT
HIBRIDINĖ VEISLĖ

PUIKUS
ŽIEMOJIMAS

ATSPARUMAS
ANKŠTARŲ
ATSIDARYMUI

DVIGUBA
APSAUGA
NUO FOMOZĖS

KOMPAKTIŠKAS
VYSTYMASIS
RUDENĮ

AUKŠTAS
ALIEJINGUMAS

EFEKTYVUS
AZOTO
PASISAVINIMAS

Registracijos metai: 2020 m., Lenkija
Selekcijos šalis: Prancūzija
Tipas: aukštaūgiai, žieminiai hibridiniai rapsai
Sėjos norma: 0,5 mln./ha
Sėjos laikas: ankstyvas, optimalus

Veislės privalumai
Vidutiniškai vėlyva veislė su labai aukštu derliaus potencialu ir aliejingumu.
Kompaktiškas augimas rudenį užtikrina labai gerą pasiruošimą žiemai.
Puikus atsparumas ankštarų atsidarymui, kurį suteikia dirvinio ridiko genas.
Dviguba apsauga nuo fomozės, kurią suteikia „Rlm7“ genas.

Auginimo rekomendacijos
Rudenį rekomenduojama naudoti augimo reguliatorius.
Ankstyvos sėjos laukuose reikia stebėti augalų vystymąsi ir pavasarį, taip pat rekomenduojama naudoti augimo
reguliatorius.
Kadangi tai yra kompaktiško tipo augalai, galima naudoti mažesnes registruotas augimo reguliatoriaus normas.

Žieminių rapsų DK EXPAT charakteristika
Branda
Augalų aukštis
Vegetacijos atsinaujinimas pavasarį
Žydėjimas

Ankstyva
Vidutiniškai aukšti augalai
Kompaktiškas, lėtas
Vidutiniškai ankstyvas

Aliejingumas

47,19 % (2020 m. Estijos privačių bandymų duomenys)

Derlingumas Latvijoje
Privatūs bandymai, 2020 m.

5,30 t/h (aliejaus kiekis 44,31 % sausose medžiagose)*

Derlingumas Estijoje
Privatūs bandymai, 2019 m.

7,18 t/ha (aliejaus kiekis 48,7 %, esant 8 % drėgmės kiekiui)**

Derlingumas Estijoje
Privatūs bandymai, 2020 m.

5,10 t/ha (aliejaus kiekis 47,19 %)***

Atsparumas išgulimui

Puikus

Žiemkentiškumas

Puikus

Dvigubas atsparumas fomozei, Rlm7

Yra

Atsparumas ankštarų atsidarymui

Yra

* A/S „Agrofirma Tērvete“ demonstracinis bandymas, vidutinis lauko derlingumas - 4,92 t/ha.
** „Dekalb“ žieminių rapsų vertinimo programos duomenys.
*** Demonstraciniai bandymai, „Allika“ ūkis, Estija, 2020 m. Vidutinis lauko derlingumas - 4,8 t/ha.
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DK EXPECTATION
HIBRIDINĖ VEISLĖ

PUIKUS
ŽIEMOJIMAS

ATSPARUMAS
ANKŠTARŲ
ATSIDARYMUI

DVIGUBA
APSAUGA
NUO FOMOZĖS

KOMPAKTIŠKAS AUKŠTAS
TOLERANCIJA
VYSTYMASIS
ALIEJINGUMAS ROPIŲ GELTOS
RUDENĮ
VIRUSUI (TUYV)

EFEKTYVUS
AZOTO
PASISAVINIMAS

Registracijos metai: 2020 m., Didžioji Britanija
Selekcijos šalis: Prancūzija
Tipas: aukštaūgiai, žieminiai hibridiniai rapsai
Sėjos norma: 0,5 mln./ha
Sėjos laikas: Ankstyvas, optimalus, vidutiniškai vėlyvas

Veislės privalumai
Aukštas derlingumo potencialas ir didelis augalų našumas – greitas brendimas ir puikus įsitvirtinimas rudenį.
Veislė pasižymi atsparumu ropių geltos virusui (TuYV).
Puikus atsparumas ankštarų atsidarymui, kurį suteikia dirvinio ridiko genas.
Dviguba apsauga nuo fomozės, kurią suteikia „Rlm7“ genas.

Auginimo rekomendacijos
Rudenį rekomenduojama naudoti augimo reguliatorius.
Ankstyvos sėjos laukuose reikia stebėti augalų vystymąsi ir pavasarį, taip pat rekomenduojama naudoti augimo
reguliatorius.
Kadangi tai yra kompaktiško tipo veislė, galima naudoti mažesnes registruotas augimo reguliatoriaus normas.

Žieminių rapsų DK EXPECTATION charakteristika
Branda
Augalų aukštis
Vegetacijos atsinaujinimas pavasarį
Žydėjimas
Aliejingumas

Vidutiniškai vėlyva
Vidutiniškai aukšti augalai
Kompaktiškas, lėtas
Vidutiniškai vėlyvas
45,99 % (2020 m. Latvijos privačių bandymų duomenys)

Derlingumas Lietuvoje
Privatūs bandymai, 2020 m..

5,94 t/ha (aliejaus kiekis 42,73 %, esant 8 % drėgmės kiekiui)*

Derlingumas Latvijoje
Privatūs bandymai, 2020 m.

5,13 t/ha (aliejaus kiekis 45,99 %, esant 8 % drėgmės kiekiui)*

Derlingumas Estijoje
Privatūs bandymai 2020 m.

4,56 t/ha*

Atsparumas išgulimui

Puikus

Žiemkentiškumas

Puikus

Dvigubas atsparumas fomozei, Rlm7

Yra

Atsparumas ankštarų atsidarymui

Yra

* „Dekalb“ žieminių rapsų vertinimo programos duomenys.
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DK EXPEDIENT
HIBRIDINĖ VEISLĖ

PUIKUS
ŽIEMOJIMAS

ATSPARUMAS
ANKŠTARŲ
ATSIDARYMUI

DVIGUBA
APSAUGA
NUO FOMOZĖS

GREITAS
VYSTYMASIS
RUDENĮ

AUKŠTAS
ALIEJINGUMAS

Registracijos metai: 2017 m., Didžioji Britanija
Selekcijos šalis: Prancūzija
Tipas: aukštaūgiai, žieminiai hibridiniai rapsai
Sėjos norma: 0,5 mln./ha
Sėjos laikas: optimalus, vidutiniškai vėlyvas

Veislės privalumai
Labai aukštas ir stabilus derliaus potencialas bei aliejingumas, energingas augimas ir vegetacijos atsinaujinimas.
Greitas augimas rudenį užtikrina labai gerą pasiruošimą žiemai.
Puikus atsparumas ankštarų atsidarymui, kurį suteikia dirvinio ridiko genas.
Dviguba apsauga nuo fomozės, kurią suteikia „Rlm7“ genas.

Auginimo rekomendacijos
Rudenį rekomenduojama naudoti augimo reguliatorius.
Ankstyvos sėjos laukuose reikia stebėti augalų vystymąsi ir pavasarį, taip pat rekomenduojama naudoti augimo
reguliatorius.

Žieminių rapsų DK EXPEDIENT charakteristika
Branda
Augalų aukštis
Vegetacijos atsinaujinimas pavasarį
Žydėjimas
Aliejingumas

Vidutiniškai vėlyva
Aukšti augalai
Greitas
Ankstyvas
48,23 % 2020 m. Lietuvos AVTS stočių duomenys

Derlingumas Lietuvoje
AVTS stotyse 2020 m.

6,10 t/ha (121 % palyginti su standartu. Aliejaus kiekis – 48,23 %)*

Derlingumas Latvijoje
AVTS stotyse 2020 m.

5,86 t/ha (124 % palyginti su standartu. Aliejaus kiekis – 48,9 %)**

Derlingumas Latvijoje
Privatūs bandymai, 2020 m.

5,23 t/ha (aliejaus kiekis 45,67 % sausose medžiagose)***

Atsparumas išgulimui

Puikus

Žiemkentiškumas

Puikus

Dvigubas atsparumas fomozei, Rlm7

Yra

Atsparumas ankštarų atsidarymui

Yra

* Ekonominių savybių vertinimas, AVTS stotyse Lietuvoje, 3 bandymų vietos.
** Ekonominių savybių vertinimas, AVTS stotyse Latvijoje, 4 bandymų vietos.
*** A/S „Agrofirma Tērvete“ demonstraciniai bandymai, vidutinis lauko derlingumas - 4,92 t/ha.
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DK EXPIRO
HIBRIDINĖ VEISLĖ

PUIKUS
ŽIEMOJIMAS

ATSPARUMAS
ANKŠTARŲ
ATSIDARYMUI

DVIGUBA
APSAUGA
NUO FOMOZĖS

KOMPAKTIŠKAS AUKŠTAS
VYSTYMASIS
ALIEJINGUMAS
RUDENĮ

Registracijos metai: 2016 m., Lenkija
Selekcijos šalis: Prancūzija
Tipas: aukštaūgiai, žieminiai hibridiniai rapsai
Sėjos norma: 0,5 mln./ha
Sėjos laikas: optimalus

Veislės privalumai
Aukštas ir stabilus derliaus potencialas ir aliejingumas, oficialiuose Lenkijos bandymuose veislė naudojama
kaip standartas.
Kompaktiškas augimas rudenį užtikrina labai gerą pasiruošimą žiemai.
Puikus atsparumas ankštarų atsidarymui, kurį suteikia dirvinio ridiko genas.
Dviguba apsauga nuo fomozės, kurią suteikia „Rlm7“ genas.

Auginimo rekomendacijos
Rudenį rekomenduojama naudoti augimo reguliatorius.
Ankstyvos sėjos laukuose reikia stebėti augalų vystymąsi ir pavasarį, taip pat rekomenduojama naudoti augimo
reguliatorius.
Kadangi tai yra kompaktiško tipo veislė, galima naudoti mažesnes registruotas augimo reguliatoriaus normas.

Žieminių rapsų DK EXPIRO charakteristika
Branda
Augalų aukštis
Vegetacijos atsinaujinimas pavasarį
Žydėjimas
Aliejingumas

Vidutiniškai ankstyva
Vidutiniškai aukšti augalai
Kompaktiškas, lėtas
Ankstyvas
47,63 % (2020 m. Lietuvos AVTS stočių duomenys)

Derlingumas Lietuvoje
AVTS stotyse 2020 m.

5,62 t/ha (112 % palyginti su standartu. Aliejaus kiekis – 47,63 %)*

Derlingumas Latvijoje
AVTS stotyse 2020 m.

5,19 t/ha (110 % palyginti su standartu. Aliejaus kiekis – 48,4 %)**

Derlingumas Estijoje
Privatūs bandymai 2020 m.

5,0 t/ha ((aliejaus kiekis 45,02 %)***

Atsparumas išgulimui

Labai geras

Žiemkentiškumas

Labai geras

Dvigubas atsparumas fomozei, Rlm7

Yra

Atsparumas ankštarų atsidarymui

Yra

* Ekonominių savybių vertinimas, AVTS stotyse Lietuvoje, 3 bandymų vietos.
** Ekonominių savybių vertinimas, AVTS stotyse Latvijoje, 4 bandymų vietos.
*** Demonstraciniai bandymai, „Allika“ ūkis, Estija, 2020 m. Vidutinis lauko produktyvumas yra 4,8 t/ha.

DK EXPRESSION
HIBRIDINĖ VEISLĖ

PUIKUS
ŽIEMOJIMAS

ATSPARUMAS
ANKŠTARŲ
ATSIDARYMUI

DVIGUBA
APSAUGA
NUO FOMOZĖS

GREITAS
VYSTYMASIS
RUDENĮ

AUKŠTAS
ALIEJINGUMAS

Registracijos metai: 2016 m., Lenkija
Selekcijos šalis: Prancūzija
Tipas: aukštaūgiai, žieminiai hibridiniai rapsai
Sėjos norma: 0,5 mln./ha
Sėjos laikas: optimalus, vidutiniškai ankstyvas

Veislės privalumai
Greito augimo veislė su aukštu ir stabiliu derlingumu ir aliejingumu.
Energingas augimas rudenį užtikrina labai gerą pasiruošimą žiemai.
Puikus atsparumas ankštarų atsidarymui, kurį suteikia dirvinio ridiko genas.
Dviguba apsauga nuo fomozės, kurią suteikia „Rlm7“ genas.

Auginimo rekomendacijos
Rudenį rekomenduojama naudoti augimo reguliatorius.
Ankstyvos sėjos laukuose reikia stebėti augalų vystymąsi ir pavasarį, taip pat rekomenduojama naudoti augimo
reguliatorius.

Žieminių rapsų DK EXPRESSION charakteristika
Branda
Augalų aukštis
Vegetacijos atsinaujinimas pavasarį
Žydėjimas
Aliejingumas

Vidutiniškai vėlyva
Aukšti augalai
Vidutiniškai greitas
Vidutiniškai ankstyvas
47,23 % (2020 m. Lietuvos AVTS stočių duomenys)

Derlingumas Lietuvoje
AVTS stotyse 2020 m.

5,37 t/ha (107 % palyginti su standartu. Aliejaus kiekis – 47,23 %)*

Derlingumas Latvijoje
AVTS stotyse 2020 m.

5,23 t/ha (111 % palyginti su standartu. Aliejaus kiekis – 48,1 %)**

Atsparumas išgulimui

Labai geras

Žiemkentiškumas

Puikus

Dvigubas atsparumas fomozei, Rlm7

Yra

Atsparumas ankštarų atsidarymui

Yra

* Ekonominių savybių vertinimas, AVTS stotyse Lietuvoje, 3 bandymų vietos.
** Ekonominių savybių vertinimas, AVTS stotyse Latvijoje, 4 bandymų vietos.
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DK EXTIME
HIBRIDINĖ VEISLĖ

PUIKUS
ŽIEMOJIMAS

ATSPARUMAS
ANKŠTARŲ
ATSIDARYMUI

DVIGUBA
APSAUGA
NUO FOMOZĖS

KOMPAKTIŠKAS
VYSTYMASIS
RUDENĮ

AUKŠTAS
ALIEJINGUMAS

Registracijos metai: 2018 m., Slovakija
Selekcijos šalis: Prancūzija
Tipas: aukštaūgiai, žieminiai hibridiniai rapsai
Sėjos norma: 0,5 mln./ha
Sėjos laikas: ankstyvas, optimalus

Veislės privalumai
Vidutiniškai ankstyvos brandos veislė su aukštu derliaus potencialu ir aliejingumu.
Kompaktiškas augimas rudenį užtikrina labai gerą pasiruošimą žiemai.
Puikus atsparumas ankštarų atsidarymui, kurį suteikia dirvinio ridiko genas.
Dviguba apsauga nuo fomozės, kurią suteikia „Rlm7“ genas.

Auginimo rekomendacijos
Rudenį rekomenduojama naudoti augimo reguliatorius.
Ankstyvos sėjos laukuose reikia stebėti augalų vystymąsi ir pavasarį, taip pat rekomenduojama naudoti augimo
reguliatorius.
Kadangi tai yra kompaktiško tipo augalai, galima naudoti mažesnes registruotas augimo reguliatoriaus normas.

Žieminių rapsų DK EXTIME charakteristika
Branda
Augalų aukštis
Vegetacijos atsinaujinimas pavasarį
Žydėjimas
Aliejingumas

Ankstyva
Vidutiniškai aukšti augalai
Kompaktiškas, lėtas
Vidutiniškai ankstyvas
46,40 % (2020 m. Lietuvos AVTS stočių duomenys)

Derlingumas Lietuvoje
AVTS stotyse 2020 m.

5,61 t/ha (111 % palyginti su standartu. Aliejaus kiekis – 46,40 %)*

Derlingumas Latvijoje
AVTS stotyse 2020 m.

5,34 t/ha (113 % palyginti su standartu. Aliejaus kiekis – 46,8 %)**

Derlingumas Estijoje
Privatūs bandymai, 2020 m.

5,1 t/ha (aliejaus kiekis 44,43 %)***

Atsparumas išgulimui

Puikus

Žiemkentiškumas

Puikus

Dvigubas atsparumas fomozei, Rlm7

Yra

Atsparumas ankštarų atsidarymui

Yra

* Ekonominių savybių vertinimas, AVTS stotyse Lietuvoje, 3 bandymų vietos.
** Ekonominių savybių vertinimas, AVTS stotyse Latvijoje, 4 bandymų vietos.
*** Demonstraciniai bandymai, „Allika“ ūkis, Estija, 2020 m. Vidutinis lauko produktyvumas yra 4,8 t/ha.

DK EXTRACT
HIBRIDINĖ VEISLĖ

PUIKUS
ŽIEMOJIMAS

ATSPARUMAS
ANKŠTARŲ
ATSIDARYMUI

DVIGUBA
APSAUGA
NUO FOMOZĖS

KOMPAKTIŠKAS AUKŠTAS
VYSTYMASIS
ALIEJINGUMAS
RUDENĮ

Registracijos metai: 2016 m., Lenkija
Selekcijos šalis: Prancūzija
Tipas: aukštaūgiai, žieminiai hibridiniai rapsai
Sėjos norma: 0,5 mln./ha
Sėjos laikas: ankstyvas, optimalus, vidutiniškai vėlyvas

Veislės privalumai
Aukštas ir stabilus derliaus potencialas ir aliejingumas.
Kompaktiškas augimas rudenį užtikrina labai gerą žiemkentiškumą.
Puikus atsparumas ankštarų atsidarymui, kurį suteikia dirvinio ridiko genas.
Dviguba apsauga nuo fomozės, kurią suteikia Rlm7 genas.

Auginimo rekomendacijos
Rudenį rekomenduojama naudoti augimo reguliatorius.
Ankstyvos sėjos laukuose reikia stebėti augalų vystymąsi ir pavasarį, taip pat rekomenduojama naudoti augimo
reguliatorius.
Kadangi tai yra kompaktiško tipo augalai, galima naudoti mažesnes registruotas augimo reguliatoriaus normas.

Žieminių rapsų DK EXTRACT charakteristika
Branda
Augalų aukštis
Vegetacijos atsinaujinimas pavasarį
Žydėjimas
Aliejingumas
Derlingumas Lietuvoje
AVTS stotyse 2019 m.
Derlingumas Lietuvoje
Privatūs bandymai 2019 m.

Vidutiniškai vėlyva
Vidutiniškai aukšti augalai
Kompaktiškas, lėtas
Vidutiniškai vėlyvas
43,63 % (2019 m. Lietuvos privatūs bandymai)
5,24 t/ha (vid. Kaunas, Plungė, Pasvalys)
4,99 t/ha (43,7 % aliejingumas)

Derlingumas Estijoje
6,39 t/ha (48,6 % aliejingumas)
Privatūs bandymai 2019 m. 		
Derlingumas Latvijoje
„Stende“ bandymų stoties bandymai 2019 m.

5,48 t/ha (47,7 % aliejingumas)

Atsparumas išgulimui

Puikus

Žiemkentiškumas

Puikus

Dvigubas atsparumas fomozei, Rlm7

Yra

Atsparumas ankštarų atsidarymui

Yra
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DK IMPLEMENT CL
HIBRIDINĖ VEISLĖ

PUIKUS
ŽIEMOJIMAS

ATSPARUMAS
ANKŠTARŲ
ATSIDARYMUI

DVIGUBA
APSAUGA
NUO FOMOZĖS

KOMPAKTIŠKAS AUKŠTAS
VYSTYMASIS
ALIEJINGUMAS
RUDENĮ

PRITAIKYTA
„CLEARFIELD®“
TECHNOLOGIJAI

Registracijos metai: 2018 m., Lietuva
Selekcijos šalis: Prancūzija
Tipas: aukštaūgiai, žieminiai hibridiniai rapsai pritaikyti „Clearfield®“ technologijai
Sėjos norma: 0,5 mln./ha
Sėjos laikas: ankstyvas, optimalus

Veislės privalumai
Didelio derlingumo veislė pritaikyta „Clearfield®“ technologijai.
Kompaktiškas augimas rudenį užtikrina labai gerą pasiruošimą žiemai.
Puikus atsparumas ankštarų atsidarymui, kurį suteikia dirvinio ridiko genas.
Dviguba apsauga nuo fomozės, kurią suteikia „Rlm7“ genas.

Auginimo rekomendacijos
Rudenį rekomenduojama naudoti augimo reguliatorius.
Ankstyvos sėjos laukuose reikia stebėti augalų vystymąsi ir pavasarį, taip pat rekomenduojama naudoti augimo
reguliatorius.
Kadangi tai yra kompaktiško tipo veislė, galima naudoti mažesnes registruotas augimo reguliatoriaus normas.

Žieminių rapsų DK IMPLEMENT CL charakteristika
Branda
Augalų aukštis
Vegetacijos atsinaujinimas pavasarį
Žydėjimas
Aliejingumas

Ankstyva
Vidutiniškai aukšti augalai
Kompaktiškas, lėtas
Ankstyvas
46,23 % (2020 m. Lietuvos AVTS stočių duomenys)

Derlingumas Lietuvoje
AVTS stotyse 2020 m.

4,74 t/ha (aliejaus kiekis 46,23 %)*

Derlingumas Latvijoje
AVTS stotyse 2020 m.

5,68 t/ha (aliejaus kiekis 47,3 %)**

Atsparumas išgulimui

Puikus

Žiemkentiškumas

Puikus

Dvigubas atsparumas fomozei, Rlm7

Yra

Atsparumas ankštarų atsidarymui

Yra

* Ekonominių savybių vertinimas, AVTS stotyse Lietuvoje, 3 bandymų vietos.
** Ekonominių savybių vertinimas, AVTS stotyse Latvijoje, 4 bandymų vietos.

DK IMPRESSION CL
HIBRIDINĖ VEISLĖ

PUIKUS
ŽIEMOJIMAS

ATSPARUMAS
ANKŠTARŲ
ATSIDARYMUI

GREITAS
VYSTYMASIS
RUDENĮ

AUKŠTAS
ALIEJINGUMAS

PRITAIKYTA
„CLEARFIELD®“
TECHNOLOGIJAI

Registracijos metai: 2015 m., Lietuva
Selekcijos šalis: Prancūzija
Tipas: aukštaūgiai, žieminiai hibridiniai rapsai pritaikyti „Clearfield®“ technologijai
Sėjos norma: 0,5 mln./ha
Sėjos laikas: optimalus, vidutiniškai vėlyvas

Veislės privalumai
Ypač derlinga veislė pritaikyta „Clearfield®“ technologijai.
Labai geras augalų vystymasis rudenį. Energingas augimas rudenį užtikrina labai gerą pasiruošimą žiemai.
Puikus atsparumas ankštarų atsidarymui, kurį suteikia dirvinio ridiko genas.

Auginimo rekomendacijos
Rudenį rekomenduojama naudoti augimo reguliatorius.
Kadangi tai yra greitai auganti veislė, galima naudoti didesnes registruotas augimo reguliatorių normas.

Žieminių rapsų DK IMPRESSION CL charakteristika
Branda
Augalų aukštis
Vegetacijos atsinaujinimas pavasarį
Žydėjimas
Aliejingumas

Vidutiniškai vėlyva
Aukšti augalai
Greitas
Vidutiniškai vėlyvas
47,37 % (2020 m. Lietuvos AVTS stočių duomenys)

Derlingumas Lietuvoje
AVTS stotyse 2020 m.

5,18 t/ha (103 % palyginti su standartu. Aliejaus kiekis – 47,37 %)

Derlingumas Latvijoje
AVTS stotyse 2019 m.

5,54 t/ha (139 % palyginti su standartu. Aliejaus kiekis – 47,6 %)

Atsparumas išgulimui

Labai geras

Žiemkentiškumas
Atsparumas ankštarų atsidarymui

Puikus
Yra

* Ekonominių savybių vertinimas, AVTS stotyse Lietuvoje, 3 bandymų vietos.
** Ekonominių savybių vertinimas, AVTS stotyse Latvijoje, 4 bandymų vietos.
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DK PLATINIUM
HIBRIDINĖ VEISLĖ

PUIKUS
ŽIEMOJIMAS

ATSPARUMAS
ANKŠTARŲ
ATSIDARYMUI

GREITAS
VYSTYMASIS
RUDENĮ

AUKŠTAS
ALIEJINGUMAS

TOLERANCIJA
RAPSŲ ŠAKNŲ
GUMBUI

Registracijos metai: 2016 m., Lenkija
Selekcijos šalis: Prancūzija
Tipas: aukštaūgiai, tolerantiški šaknų gumbui žieminiai hibridiniai rapsai
Sėjos norma: 0,5 mln./ha
Sėjos laikas: optimalus, vidutiniškai vėlyvas

Veislės privalumai
Didelio derlingumo ir aliejingumo veislė turinti toleranciją rapsų šaknų gumbo sukėlėjui.
Veislė pasižymi labai geru žiemojimu.
Puikus atsparumas ankštarų atsidarymui, kurį suteikia dirvinio ridiko genas.

Auginimo rekomendacijos
Rudenį rekomenduojama naudoti augimo reguliatorius.
Kadangi tai yra greitai auganti veislė, galima naudoti didesnes registruotas augimo reguliatorių normas.

Žieminių rapsų DK PLATINIUM charakteristika
Branda
Augalų aukštis
Vegetacijos atsinaujinimas pavasarį
Žydėjimas
Aliejingumas

Vidutiniškai vėlyva
Aukšti augalai
Kompaktiškas, lėtas
Vidutiniškai vėlyvas
43,9 % (2020 m. Lietuvos AVTS stočių duomenys)

Derlingumas Lietuvoje
Privatūs bandymai, 2020 m.

4,6 t/ha (Aliejaus kiekis – 43,9 %)*

Derlingumas Latvijoje
Privatūs bandymai, 2020 m.

4,9 t/ha (Aliejaus kiekis – 43,1 %)*

Atsparumas išgulimui
Žiemkentiškumas
Atsparumas ankštarų atsidarymui

Labai geras
Puikus
Yra

* „Dekalb“ demonstracinio bandymo duomenys, didelis augalų užkrėtimas šaknų gumbu.
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DK PLINY
HIBRIDINĖ VEISLĖ

PUIKUS
ŽIEMOJIMAS

ATSPARUMAS
ANKŠTARŲ
ATSIDARYMUI

DVIGUBA
APSAUGA
NUO FOMOZĖS

GREITAS
VYSTYMASIS
RUDENĮ

AUKŠTAS
ALIEJINGUMAS

TOLERANCIJA
RAPSŲ ŠAKNŲ
GUMBUI

Registracijos metai: 2017 m., Didžioji Britanija
Selekcijos šalis: Prancūzija
Tipas: aukštaūgiai, tolerantiški šaknų gumbui žieminiai hibridiniai rapsai
Sėjos norma: 0,5 mln./ha
Sėjos laikas: optimalus, vidutiniškai vėlyvas

Veislės privalumai
Labai derlinga veislė turinti toleranciją rapsų šaknų gumbo sukėlėjui.
Veislė pasižymi labai geru žiemojimu.
Puikus atsparumas ankštarų atsidarymui, kurį suteikia dirvinio ridiko genas.
Dviguba apsauga nuo fomozės, kurią suteikia „Rlm7“ genas.

Auginimo rekomendacijos
Rudenį rekomenduojama naudoti augimo reguliatorius.
Kadangi tai yra greitai auganti veislė, galima naudoti didesnes registruotas augimo reguliatorių normas.

Žieminių rapsų DK PLINY charakteristika
Branda
Augalų aukštis
Vegetacijos atsinaujinimas pavasarį
Žydėjimas
Aliejingumas

Vidutiniškai vėlyva
Aukšti augalai
Greitas
Vidutiniškai vėlyvas
42,1 % (2020 m. AVTS stotyse 2020 m.)

Derlingumas Lietuvoje
Privatūs bandymai, 2020 m.

4,7 t/ha (Aliejaus kiekis – 42,1 %, esant 8 % drėgmės kiekiui)*

Derlingumas Estijoje
Privatūs bandymai, 2020 m.

		
4,71 t/ha (Aliejaus kiekis – 43,23 %)*

Atsparumas išgulimui
Žiemkentiškumas

Labai geras
Puikus

Dvigubas atsparumas fomozei, Rlm7

Yra

Atsparumas ankštarų atsidarymui

Yra

* „Dekalb“ demonstracinio bandymo duomenys, didelis augalų užkrėtimas šaknų gumbu.

18

HIBRIDINĖ VEISLĖ

SĖKLOS NORMOS
APSKAIČIAVIMAS
Sėjos normos apskaičiavimas yra vienas iš svarbesnių pasiruošimo sėjai darbų, kuris vėliau įtakos pasėlių tankumą.
Dėl per didelio pasėlių tankumo augalai prasčiau žiemoja, didėja ligų plitimo, o vėliau ir išgulimo tikimybė.
Parinkus optimalią sėklų normą, augalai nekonkuruoja tarpusavyje dėl maisto medžiagų, taip pat geriau pasiruošia
žiemai.

Sėjai reikalingos sėklos norma apskaičiuojama pagal šią formulę:
Norimas augalų skaičius m2 × 1000 sėklų masė g

= kg/ha

Sėklos daigumas %

RAPSŲ SĖKLOS NORMA, KG/HA, ESANT SKIRTINGŲ 1000 SĖKLŲ MASEI, JEI SĖKLŲ DAIGUMAS 95 %.
Daigių sėklų
skaičius 1 m2

1000 sėklų masė, g
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

Dėl prastų aplinkos sąlygų (užmirkusio dirvožemio, sausros, vėlyvos sėjos) sėklų daigumas gali sumažėti iki 85%,
todėl rekomenduojama sėklos normą padidinti apie 10 %.
Jeigu rudenį pasėliai optimalaus tankumo, tai po žiemos, augalų vegetacijai atsinaujinus, turėsime pasėlius, kuriuose bus apie 24-28 vnt. sveikų augalų kvadratiniame metre.
Tai yra optimali reikšmė, siekiant gauti aukščiausią vidutinį augalo produktyvumą.

SCENIC® GOLD
FUNGICIDINIS BEICAS
Veikliosios medžiagos:
Fluopikolidas 200 g/l
Fluoksastrobinas 150 g/l.
Norma: 1 l/100 kg sėklos.
Sėjos norma: 2,5-4 kg sėklos/ha.
Puiki apsauga nuo pagrindinių rapsų ligų, turinčių įtakos daigumui ir augalų įsitvirtinimui, tokių kaip:
Netikrosios miltligės (Hyaloperonospora parasitica)
Daigų fomozės (Phoma)
Daigų juodosios dėmėtligės (Alternaria)
Daigų juodšaknės (Rhizoctonia, Pythium, Fusarium)
SCENIC® GOLD PRIVALUMAI:
// puiki ankstyva ligų kontrolė,
// saugus augalams,
// nėra jokių temperatūrų apribojimų laikant beicuotas sėklas
sandėlyje,
// platus ligų kontrolės spektras.
SCENIC® GOLD įtaka pasėlio sudygimui, %
150

40

100
50

100

100

Kontrolinis variantas

Scenic® Gold 10 l/t

0
Šaltinis: Lietuvos Žemdirbystės Institutas, Dotnuva, Lietuva, 2019 m.

Panaudojus „Scenic® Gold“ ir „Buteo® Start“
DK EXPANSION, Biržai, 2020.09.16

„Scenic® Gold“ ir
„Buteo® Start“

Standartas

NAUJAS
STANDARTAS
VISAPUSĖ RAPSŲ SĖKLŲ APSAUGA NUO LIGŲ

Augalų paviršiaus
padengimas 30.99%

Augalų paviršiaus
padengimas 19.85%

Augalų apsaugos produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami perskaitykite
etiketėje pateiktą naudojimo instrukciją. Ypatingą dėmesį atkreipkite į
etiketėje nurodytas pavojingumo frazes ir įspėjamuosius simbolius. Laikykitės
rekomenduojamų saugos reikalavimų.
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AUKŠTAŪGIAI
HIBRIDAI

DEKALB® VEISLĖS
VEISLĖ

AUGALO
VYSTYMASIS

SĖJOS
LAIKAS

ŽYDĖJIMAS

DK EXCITED

Kompaktiškas

Ankstyvas,
optimalus, vid.
Ankstyvas

Vidutiniškai
vėlyvas

DK EXIMA

Kompaktiškas

Ankstyvas,
optimalus

Vidutiniškai
ankstyvas

DK EXPANSION

Kompaktiškas

Optimalus, vid.
vėlyvas

Vėlyvas

DK EXPAT

Kompaktiškas

Ankstyvas,
optimalus

Vidutiniškai
ankstyvas

DK EXPECTATION

Kompaktiškas

Ankstyvas,
optimalus, vid.
vėlyvas

Vidutiniškai
vėlyvas

Greitas

Optimalus, vid.
vėlyvas

Ankstyvas

Kompaktiškas

Optimalus

Ankstyvas

Greitas

Optimalus, vid.
ankstyvas

Vidutiniškai
ankstyvas

DK EXTIME

Kompaktiškas

Ankstyvas,
optimalus

Vidutiniškai
ankstyvas

DK EXTRACT

Kompaktiškas

Ankstyvas,
optimalus, vid.
Vėlyvas

Vidutiniškai
vėlyvas

DK IMPLEMENT CL

Kompaktiškas

Ankstyvas,
optimalus

Ankstyvas

DK IMPRESSION CL

Greitas

Optimalus, vid.
vėlyvas

Vidutiniškai
vėlyvas

DK PLATINIUM

Greitas

Optimalus, vid.
vėlyvas

Vidutiniškai
vėlyvas

DK PLINY

Greitas

Optimalus, vid.
vėlyvas

Vidutiniškai
vėlyvas

DK EXPEDIENT

DK EXPIRO

TOLERANCIJA
ŠAKNIES
GUMBUI

ŠVARIAM
LAUKUI

DK EXPRESSION

ATSPARUMAS
ANKŠTARŲ
ATSIDARYMUI

DVIGUBA
APSAUGA
NUO
FOMOZĖS

ŽIEMOJIMAS

21

ALIEJINGUMAS

DERLINGUMAS

BRANDA

ATSPARUMAS
IŠGULIMUI

TOLERANCIJA
ROPIŲ GELTOS
VIRUSUI (TUYV)

TOLERANCIJA
ŠAKVIENS
GUMBUI

„CLEARFIELD®“

-

-

Aukštas

Vidutiniškai vėlyva

Aukštas

Ankstyva

-

-

-

Aukštas

Vėlyva

-

-

-

Aukštas

Ankstyva

-

-

-

Aukštas

Vidutiniškai vėlyva

-

-

Aukštas

Vidutiniškai vėlyva

-

-

-

Aukštas
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TILMOR®
FUNGICIDAS IR AUGIMO
REGULIATORIUS RAPSAMS
Veikliosios medžiagos: tebukonazolas
160 g/l, protiokonazolas 80 g/l.
Produkto forma: koncentruota emulsija.
Rekomenduojama norma: 0,8 l/ha.

Sėkmingam
rapsų
peržiemojimui!

Rudenį sparčiai besivystant žieminiams rapsams itin svarbus stabdyti augimą su augimo
reguliatoriais. Tačiau neretai sumenkinama apsauga nuo ligų – fomozės, juodosios dėmėtligės
ir miltligės. Sisteminio poveikio, triazolų cheminės
grupės fungicidas TILMOR®, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo žieminių ir vasarinių rapsų ligų ir kaip augimo reguliatorius.
Naudojimo laikas:
purkšti rudenį pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams ant lapų (kai randama 10-20 proc. augalų su
fomozės dėmėmis ant lapų). Pagrindinė apsauga nuo
fomozės šaknies kaklelio srityje. Naudoti didžiausią normą rekomenduojama, kai susidaro palankios sąlygos
fomozei plisti, t.y. kai rapsai sėjami tame pačiame lauke
dažniau kaip kas 4 metai, kai pasėlis yra per tankus ar per
anksti pasėtas. Purškiant nuo fomozės taip pat apsaugoma
nuo ankstyvo šviesmargės ir miltligės plitimo.
Purkšti žydėjimo metu (BBCH 62-65. Ankštarų apsaugai
nuo juodosios dėmėtligės efektyviausia purkšti žydėjimo pabaigoje (BBCH 69).
AUGIMO REGULIAVIMAS
Rudeninis purškimas padeda peržiemoti žieminiams rapsams.
TILMOR® stabdo pagrindinio stiebo augimą, kartu nestabdydamas šaknų sistemos ir lapų vystymosi. Tai neleidžia augimo
pumpurui pakilti nuo dirvos paviršiaus tiek, kad atsirastų rizika
žiemojimui. Augalai išlieka žemos skrotelės išsivystymo tarpsnyje ir
tampa atsparesni šalčiams. Kad būtų pasiektas tinkamas poveikis,
TILMOR® 0,8 l/ha norma būtina nupurkšti kai rapsai yra nuo penkių
iki šešių lapelių formavimosi tarpsnyje (BBCH 15-16).
Naudojant TILMOR® žieminiuose ir vasariniuose rapsuose pavasarį,
gaunamas teigiamas efektas šoninių ūglių formavimuisi, sustiprėja stiebas, todėl padidėja atsparumas išgulimui. Pavasarį augalai turi būti nupurkšti, kai rapsai yra 30-50 cm aukščio (BBCH 39-55).

KOKIUS LIGŲ SUKĖLĖJUS NAIKINA TILMOR®?
TILMOR® naudojamas nuo žieminių ir vasarinių rapsų ligų ir kaip augimo
reguliatorius. TILMOR® efektyviai naikina fomozės, juodosios dėmėtligės,
baltojo sklerotinio puvinio ir miltligės ligų sukėlėjus rapsų pasėlyje.

Fomozė
(stiebo sausasis puvinys)
(Leptosphaeria maculans)

Juodoji dėmėtligė
(Alternaria brassicae)

Miltligė
(Erysiphe cruciferarum)

Augalų apsaugos produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami perskaitykite etiketėje pateiktą
naudojimo instrukciją. Ypatingą dėmesį atkreipkite į etiketėje nurodytas pavojingumo frazes ir
įspėjamuosius simbolius. Laikykitės rekomenduojamų saugos reikalavimų.

PROPULSE®
FUNGICIDAS
Sisteminio poveikio, piridiniletilbenzamidų ir triazolų cheminių grupių
fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo
žieminių ir vasarinių raps ligų.
Veikliosios medžiagos: fluopiramas 125 g/l (11.8 %),
protiokonazolas 125 g/l (11.8 %).
Produkto forma: suspoemulsija.
Naudojimo norma: 0,8 – 1,0 l/ha.
Naudojimo laikas:
apsaugai nuo sklerotinio puvinio purškiama žydėjimo viduryje, kai
pradeda kristi žiedlapiai (BBCH 63-65),
apsaugai nuo juodosios dėmėtligės purškiama žydėjimo pabaigoje
(BBCH 69),
apsaugai nuo pilkojo puvinio purškiama profilaktiškai susidarius didelei infekcijos tikimybei, kai augalai nukenčia nuo mechaninių pažeidimų, šalnų ar kenkėjų.

PROPULSE® efektyvumas proc.
naikinant sklerotinį puvinį
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Kontrolinis
variantas

Propulse®
0,8 l/ha

Propulse®
1 l/ha
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Auksiniam
derliui

Propulse®
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„Bayer“ bandymų stoties rezultatai. Veislė „DK Extime“, Palūzai, Lenkija, 2020 m. Vertinta augalo dalis: stiebai. Vertinimo laikas: 69 DAA. Ligos intensyvumas kontrolėje: 6 %.

VEIKIMO SPEKTRAS

Baltasis (sklerotinis)
puvinys
(Sclerotinia sclerotiorum)

Juodoji dėmėtligė
(Alternaria brassicae)

Pilkasis (kekerinis) puvinys
(Botrytis cinerea)

Augalų apsaugos produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami
perskaitykite etiketėje pateiktą naudojimo instrukciją. Ypatingą dėmesį
atkreipkite į etiketėje nurodytas pavojingumo frazes ir įspėjamuosius
simbolius. Laikykitės rekomenduojamų saugos reikalavimų.

„Bayer“ rekomenduojama žieminių rapsų augalų apsaugos programa
RUDUO
Decis Mega
0,125-0,15 l/ha

INSEKTICIDAI:

Tilmor
0,8 l/ha*

FUNGICIDAI:

Folicur
0,5 l/ha**
HERBICIDAI:
Roundup
Flex

Targa Super®
0,75-2,0 l/ha

Roundup
Powermax
BEICAI:

Buteo
Start
Scenic
Gold

BBCH		

0–9

10

12

14

15

18

30

BEICAI
Buteo Start tai – sisteminio veikimo insekticidinis beicas, skirtas žieminių ir vasarinių rapsų, žieminių ir vasarinių rapsukų
sėklos beicavimui. Beicas apsaugo žaliąsias augalų dalis ankstyvuosiuose jų augimo tarpsniuose nuo rapsinių ir
kryžmažiedinių spragių, o požeminėms dalis suteikia apsaugą nuo kopūstinių musių lervų.

Scenic Gold tai – fungicidinis beicas, naikinantis per dirvą ir oru plintančius ligų sukėlėjus žieminiuose ir vasariniuose
rapsuose, žieminiuose ir vasariniuose rapsukuose, garstyčiose. Beicas yra sudarytas iš dviejų veikliųjų medžiagų –
fluoksastrobino ir fluopikolido. Beicas naikina daigų fomozės, daigų juodosios dėmėtligės, netikrosios miltligės, daigų
juodšaknės ligų sukėlėjus.
FUNGICIDAI
Tilmor tai – sisteminio poveikio fungicidas naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo žieminių ir vasarinių
rapsų ligų ir kaip augimo reguliatorius. Veikliosios medžiagos: tebukonazolas 160 g/l, protiokonazolas 80 g/l. Tilmor
efektyviai naikina fomozės, juodosios dėmėtligės, baltojo sklerotinio puvinio ir miltligės ligų sukėlėjus.

Folicur – plataus spektro, sisteminio poveikio fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo žieminių
ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių rapsų grybinių ligų. Be to, fungicidas padeda reguliuoti žieminių ir vasarinių rapsų
augimą. Folicur veiklioji medžiaga yra tebukonazolas 250 g/l. Šis produktas žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose naikina
juodosios dėmėtligės, fomozės, sklerotinio puvinio, pilkojo puvinio ir šviesmargės ligų sukėlėjus.

Propulse tai – sisteminio poveikio fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo žieminių ir vasarinių
rapsų, kukurūzų, žirnių ir pupų ligų. Propulse veikliosios medžiagos yra fluopiramas 125 g/l ir protiokonazolas 125 g/l.
Šis fungicidas žieminiuose ir vasariniuose rapsuose naikina baltojo (sklerotinio) puvinio, juodosios dėmėtligės ir pilkojo
(kekerinio) puvinio ligų sukėlėjus.

Prosaro tai – plataus spektro sisteminio veikimo fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo
žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių ir vasarinių rapsų, pupų ir
žirnių ligų. Prosaro veikliosios medžiagos yra protiokonazolas 125 g/l ir tebukonazolas 125 g/l. Šis fungicidas žieminius ir
vasarinius rapsus apsaugo nuo juodosios dėmėtligės, fomozės, sklerotinio (baltojo) puvinio ligų sukėlėjų.
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PAVASARIS
Decis Mega
0,125-0,15 l/ha
Tilmor
0,8 l/ha*

Propulse
0,8-1,0 l/ha

Folicur
1,0 l/ha**

Prosaro
1,0 l/ha

Rapsai 30-50 cm
Roundup
Flex ***
Roundup
Powermax ***

50

53

59

65

69

79

89

RAPSŲ FENOLOGINIAI TARPSNIAI: 01-09 dygimas, 10-19 lapų vystymasis, 20-29 šoninių ūglių formavimasis, 30-39 stiebo augimas, 50-59
butonizacija, 60-69 žydėjimas, 71-79 ankštarų vystymasis, 80-89 brendimas, 90-99 senėjimas.
* Pastaba: vieną kartą purkšti galima, jei pirmas purškimas atliekamas iki ūglių formavimosi pradžios (BBCH 20); du kartus purkšti galima, jei pirmas
purškimas atliekamas ne anksčiau kaip ūglių formavimosi pradžoije (BBCH 20).
** Pastaba: žieminius rapsus purkšti galima vieną kartą (arba rudenį, arba pavasarį).
*** – Roundup Flex ir Roundup Powemax rapsų vegetacijos pabaigoje naudoti TIK tuomet, jei piktžolės komplikuoja derliaus nuėmimą.

INSEKTICIDAI
Decis Mega tai – kontaktinio ir vidinio (veikiančio per virškinimo organus) veikimo insekticidas. Decis Mega veiklioji
medžiaga deltametrinas ardo kenkėjų nervų sistemą. Šis insekticidas žieminiuose ir vasariniuose rapsuose naikina
rapsinius žiedinukus, ankštarinius paslėptastraublius, ankštarinius gumbauodžius, sprages.

HERBICIDAI
Targa Super® tai – sisteminio veikimo herbicidas, kuris efektyviai naikina vienskiltes piktžoles ir miglinius javus. Šios
herbicido veiklioji medžiaga yra kvizalofopo-p-etilas 50 g/l. Tai puiki priemonė rudenį naikinti javų pabiras žieminių rapsų
laukuose.

Roundup Flex ir Roundup Powermax tai – glifosato veikliosios medžiagos turintys herbicidai. Herbicidai naudojami prieš
sėją, kai dirbamuose laukuose yra probleminių piktžolių, kaip varputis.

DĖL TIKSLAUS PRODUKTŲ NAUDOJIMO SKAITYKITE PRODUKTŲ ETIKETES.
Augalų apsaugos produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami perskaitykite etiketėje pateiktą naudojimo instrukciją. Ypatingą dėmesį
atkreipkite į etiketėje nurodytas pavojingumo frazes ir įspėjamuosius simbolius. Laikykitės rekomenduojamų saugos reikalavimų.
® - „Targa Super“ yra „Nissan Chemical Europe S.A.S.“ registruotas prekės ženklas.
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DEKALB SĖKLŲ
PARTIJOS ETIKETĖS
Pvz.Nr. 1
Veislės
pavadinimas

Sėklų
kilmės
šalis

Sėklų
skaičius
pakuotėje

Beicas
1000 sėklų masė
(gramais)

Pvz.Nr. 2

Veislės
pavadinimas

Pakuotės
svoris

Sėklų
kilmės
šalis

Sėklų skaičius
pakuotėje
1000 sėklų
masė
(gramais)

KAS YRA TVARUS
ŪKININKAVIMAS?
Tai bet kokia veikla, kuri mažina žemės ūkio poveikį aplinkai. Tvarus ūkininkavimas tai –
efektyviau naudojami turimi ištekliai (dirvožemis, žemė, vanduo, technika, augalų apsaugos
produktai, sėklos, trąšos, energija), išlaikomas žemės ūkio pelningumas ir teigiamo
visuomenės požiūrio į šią veiklą užtikrinimas.

KAIP GALITE PRITAIKYTI TVARIOS
ŽEMDIRBYSTĖS PRINCIPUS?
Laikykitės integruotos kenkėjų kontrolės
bei saugaus augalų apsaugos produktų
naudojimo principų.

Užtikrinkite tinkamą ir saugų augalų
apsaugos priemonių pakuočių
tvarkymą.

Tinkamai įrenkite purkštuvo plovimo
vietą ir naudokite nuoplovų surinkimo
sistemą.

Kenksmingas medžiagas laikykite
užrakintose, pašaliniams asmenims ir
gyvūnams neprieinamose patalpose.

Rinkitės žaladariams atsparias ar tolerantiškas bei tvarios žemdirbystės principus
atitinkančias veisles (pavyzdžiui, žemaūgius rapsus) ar veisles, kurios yra atsparesnės
sausrai ar karščiui).

Tinkamai naudokite augalų apsaugos
produktus tam, kad užkirstumėte kelią
žaladarių atsparumo išsivystymui.

Naudokite išmaniosios žemdirbystės
įrankius, kurie leidžia tiksliau panaudoti
trąšas, augalų apsaugos produktus ir
veislių sėklas.

Daugiau informacijos rasite:
cropscience.bayer.lt / augaluapsauga.lt/

Svarbiausia #tvarumas

DAUGIAU INFORMACIJOS SUTEIKS:
Aiva Kupfere
DEKALB Key Account Manager, Baltic Countries
Tel. +371 295 45 777
E-mail: aiva.kupfere@bayer.com
Povilas Viganauskas
Svarbių klientų vadybininkas
Tel. +370 616 15 346
E-mail: povilas.viganauskas@bayer.com
Albinas Juozas Blažys
Agronomas
Tel. +370 698 27 327
E-mail: albinas.blazys@bayer.com
Gabrielis Pauliukevičius
Agronomas
Tel. +370 616 23 092
E-mail: gabrielis.pauliukevicius@bayer.com

Bayer Crop Science Lietuva
www.cropscience.bayer.lt
Leidinyje pateikta informacija parengta atsakingai, tačiau neturėtų būti priimta kaip „Bayer“ garantija. Veislių derlingumas
priklauso nuo vietovės klimatinių sąlygų ir kitų veiksnių. „Bayer“ neprisiima jokios teisinės atsakomybės už brošiūros turinį.

