ZIEMAS RAPŠA
ŠĶIRNES
KWS ALVARO
Agrīns hibrīds. Jaunās paaudzes hibrīds
satur RLM-7 gēnu. Vislielākais slimību
LPKSkurš
LATRAPS
slogs Eiropā ir Francijā, un tur šī šķirne ir
uzrādījusi izcilu slimību rezistenci. Augs ļoti
labi zarojas. Raksturojas ar ļoti labu
noturību pret sēklu izbiršanu uz lauka.
Šķirne ar augstu ražas potenciālu, kas jau
sevi pierādījusi Latvijas tīrumos

KWS UMBERTO

JAUNUMS!

Jauna, perspektīva šķirne, kas 2018. gada
sākumā reģistrēta Latvijas augu šķirņu
katalogā. Ar RLM-7 gēnu izplatītāko rapša
slimību labākai noturībai. Vidēji vēla/vēla
nogatavošanās. Paaugstināta noturība
pret sēklu izbiršanu. Latvijā reģistrācijas
izmēģinājumos uzrādījusi ļoti labus
ziemcietības rādītājus, Stendē bijusi
ievērojami labāka par standartšķirni,
attiecīgi Skrīveros uzrādījusi līdzvērtīgus
rādītājus.

KWS CRISTIANO

JAUNUMS!

Jauna, perspektīva šķirne, kas 2018. gada
sākumā reģistrēta Latvijas augu šķirņu
katalogā. Cristiano KWS un Umberto KWS
ir jaunās selekcijas paaudzes šķirnes.
Satur RLM-7 gēnu izplatītāko rapša
slimību labākai noturībai. Selekcijas
rezultātā panākta labāka noturība pret
sēklu izbiršanu no pākstīm.
Izmēģinājumos visā Eiropā izcili sēklu
ražas rezultāti. 2017. gada ziemā
reģistrācijas izmēģinājumos Latvijā
uzrādījusi izcilus ziemošanas rādītājus,
visās 3 vietās (Stende, Skrīveri, Pēterlauki)
pārliecinoši pārsniedzot standartšķirni

MERCEDES

Lielākā hibrīdšķirne Baltijas valstīsšķirne pārliecina ar augstiem ražības
rādītājiem un pārbaudītu
agronomisko īpašību kopumu, kas
balstās uz spēcīgu attīstību rudenī,
augstu ziemcietību un strauju
attaugšanu pavasarī. Augsta auguma
ar vidēji vēlu nogatavošanās laiku.

AVATAR
Agrākais no ziemas rapša hibrīdiem.
Viegla izkuļamība. Strauja sadīgšana,
raksturīga augsta smalko sakņu masa.
Vācijā AVATAR vēl joprojām 2017. gadā
atrodas Top 3 sarakstā. Strauja attīstība
rudenī. Strauja attīstība pavasarī. Vidēji
garš auga garums.

EINSTEIN

JAUNUMS!

Pieder vidēja nogatavošanās laika
grupai. Nav raksturīga stublāja
pagarināšanās rudens periodā, tādējādi
piemērota agriem un vidēji agriem sējas
laikiem. Pirms ziemošanas attīsta
spēcīgu, kvalitatīvu augu. Veido
kompaktu , veselīgu un noturīgu
augumu. Vienmērīga sēklu un stublāja
nogatavošanās.

PHOENIX CL
CLEARFIELD ziemas rapša hibrīds.
Pieder vidēja nogatavošanās laika
grupai. Augstražīgs hibrīds. Ļoti laba
ziemcietība un izturība pret
nelabvēlīgiem augšanas apstākļiem.
Piemērota audzēšanai dažāda tipa
augsnēs. Intensīva attīstība rudenī,
tādējādi piemērota vidējam un vēlam
sējas laikam. Augi pavasarī lieliski
atjaunojās, jo raksturīga strauja
ataugšana.

FENCER

Daudzsološs hibrīds ar augstu un
stabilu eļļas saturu. Augstražīgs un
izturīgs pret krustziežu sauso puvi.
Strauja auga attīstība rudenī un
pavasarī. Laba veldres noturība.
Nemainīgi augsts eļļas saturs >46%.
Vidēji agrs ziedēšanas laiks. Vidēji vēls
nogatavošanās laiks. Vidēji augsta
1000 sēklu masa.

INVI 1165

JAUNUMS!

Izteikti augsts ražas potenciāls. Ātra
augu attīstība pavasarī. Plašs sējas
termiņš - no agras līdz vēlai. Augsta
noturība pret Phoma. Hibrīds piemērots
samazinātām izsējas normām. Vidēji garš
auga garums. Augsta ziemcietība. Vidējs
nogatavošanās laiks.

INVI 1166 CL

JAUNUMS!

Jauns CLEARFIELD ziemas rapša hibrīds
ar labu ziemcietību un ražas
nodrošinājumu. Strauja auga attīstība
rudenī. Piemērots vidējai- vēlai sējai.
Lieliski parāda sevi paaugstināta stresa
apstākļos. Vidēja, spēcīga auguma augi.
Vidējs nogatavošanās laiks.

DK SEVERNYI
Ļoti laba ziemcietība, puspundurhibrīds.
Piemērots agriem sējas termiņiem. Satur
RLM - 7 gēnu. Izcila noturība pret
krustziežu stublāju puvi. Ziedēšanas laiks
vidēji vēlīns, ražas gatavība agrīna. Laba
noturība pret pāksteņu atvēršanos.
Augsts ražas potenciāls un augsts eļļas
saturs sēklās. Pazīstamās DK SECURES
pēcnācējs.

DK EXPRESSION
JAUNUMS!

Jauns DK saimes hibrīds ar strauju
augu attīstību rudenī. Izteikti augstu
ražu hibrīds. Strauja, tomēr
vienmērīga, kompakta tipa augu
attīstība rudenī. Lēna, vienmērīga
augu attīstība pavasarī ar vidēji agrīnu
ziedēšanas sākumu, bet izteikti garu
ziedēšanas periodu. Vidēji agrīna
sēklu gatavība vākšanai. RLM-7 gēns.
Noturība pret pāksteņu atvēršanos.

PR44D06
Labas pārziemošanas spējas. Ziemas
rapša puspundurhibrīds, raksturīgs ļoti
augsts ražas potenciāls ar augstu eļļas
saturu sēklās. Garš sējas laiks – no agra
līdz vidējam. Rudenī attīstās kompakts
un zems sakņu kakls, kas nodrošina
labas pārziemošanas spējas arī pie agras
sējas. Stiprās un plašās sakņu sistēmas
dēļ, labi uzņem barības vielas. Vidēji agrs
ziedēšanas laiks, ātri un vienmērīgi
nobriest. Vienmērīgā nogatavošanās
atvieglo pļaušanu. Laba veldres noturība
un izturība pret slimībām.

PT 256
Jauns, augstražīgs normāla auguma
hibrīds, ar ļoti spēcīgiem stublājiem un
augstu krustziežu sausplankumainības
noturību. Ziemeļeiropas valstīs
ierindojas top 3 augstražīgākajās šķirnēs.
Pārdotākā PIONEER šķirne Lielbriānijā
un ziemeļeiropas valstīs. Augsta veldres
noturība. Vidēji agra ziedēšana. Vidēja
nogatavošanās.

VISBY
Hibrīds, kas izceļas ar ļoti labām
pārziemošanas spējām aukstās ziemās.
Augstražīgs hibrīds ar augstu eļļas saturu
sēklās. Augiem raksturīga strauja
augšana rudenī pēc sējas, veidojot
spēcīgu galveno sakni un lapojumu, kas
nodrošina augu nostiprināšanos augsnē
un labu ziemošanu. Ņemot vērā hibrīda
ātraudzību, to var veiksmīgi izmantot, ja
ir novēlots sējas laiks (5-7dienas vēlāk kā
tiek rekomendēts). Hibrīds piemērots
izsējai arī laukos ar minimālo augsnes
apstrādi. Izteikta izturība stresa
apstākļos, laba veldres noturība.

