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DEKALB PAKUB VASTAVALT SINU VAJA-
DUSTELE LOODUD KVALITEETTOOTEID.
Meie tooteid on hoolikalt kontrollitud kogu meie laiaulatuslikus 
võrgustikus. 

SAAVUTA ROHKEM DEKALBIGA.
Üle 30 aasta on DEKALB toetanud taimekasvatajate edu, pakkudes suure saagikusega tooteid, uuenduslikke 
lahendusi ja hoolivaid partnerlussuhteid. Iga hetk ja iga otsus on sinu rapsi kasvuperioodil oluline. Seetõttu oleme 
keskendunud sinu edule kogu protsessi vältel. DEKALB toetab sind lisaks suure saagikusega sortidele ja 
arenenud sordiomadustele ka nõuannete ja abivahenditega, mis aitavad sul õigel  ajal parimaid otsuseid teha. 
Meie eesmärk on, et sul oleks kindlustunne nii külviperioodil, kasvuperioodil kui ka saagikoristusel. 

DEKALB jagab oma hübriidid kompaktse 
ja kiire kasvuga hübriidideks. 

Tänu innovatiivsele sordiaretusele on 
DEKALB leidnud lahenduse mitmetele 
saagikao põhjusele. 

Oleme kõige enam tuntud erinevate poolkääbushübriidide 
poolest. Valikuvõimalused on olulised, sest võimaldavad 
sul põllumehena valida just sinu põllumaa klimaatiliste 
ja agronoomiliste tingimuste jaoks sobivaima sordi. 
Teadlik valik tagab talvekindluse ja kindla kasvu kuni 
saagikoristuseni.

DEKALB on kõtrade avanemiskindluse tehnoloogiaga turul 
olnud juba üle 10 aasta. 

See omadus teeb saagikoristuse paindlikumaks ja säästab 
põllumehi  mitmetest muredest. Rlm7 geen, mis kaitseb 
saagikadu põhjustava haiguse ristõieliste mustmädaniku 
vastu, on Baltimaade turul olnud aastast 2008. Vastupidavus 
ristõieliste mustmädanikule annab kindla kaitse juba hooaja 
alguses. Niisked ja pehmed sügised, nagu meie viimased 
sügised, soodustavad fomoosi levikut. Kui su hübriidid on 
kaitstud, saad sa paremini keskenduda teistele põllutöödele. 
DEKALB töötab ka Clearfieldi talirapsisortidega, et 
arendada hea talvekindluse, suure saagikuse, parimate 
DEKALBI omadustega ja imasamoksi taluv hübriid.

Üha sagedamini puutume rapiskasvatuses kokku ristõieliste 
nuutriga – DEKALB töötab selle nimel, et arendada hea 
talvekindluse ja kõrge saagikusega vastupanuvõimelised 
hübriidid.

2021 hooajal lisanduvad tootevalikusse uued Naeri-
koltusviiruse (TuYV) kindlad hübriid rapsisordid. Tänu 
sordiaretusele saame kasvatada tervemaid hübriidsorte.

 Oleme testinud 3000 hübriidi 

100 000 aretuspõllul Euroopas 

100 erinevas kohas.

 Teinud põllumajandusettevõtetes 
igal hooajal üle 370 uuringu.



KÜLVI - 
PERIOOD 

DEKALB mõistab, et maksimaalse 

saagikuse saamiseks on vaja süsteemset 

ja lahenduskeskset lähenemist. Seetõttu 

on meie lahendused ja uuendused 

disainitud toimima seemne siseselt 

ning suurendama taimede tugevust ja 

potentsiaali alates talvitumisest kuni 

saagikoristuseni. Kombineerides DEKALBI 

ekspert-agronoomilisi nõuandeid ja õigeid 

lahendusi ning uuendusi, võid olla kindel, 

et sul on kindlustunne nii külviperioodil, 

kasvuperioodil kui ka saagikoristusel. 

TUGEV KASVUPERIOOD

VÕTMETEGURID

ILMASTIK JA 
KESKKONNASTRESS

HAIGUSED

KAHJURID

Ületa esilekerkivad probleemid 

uuenduslike lahendustega. 

SEEMNELE OMANE PÕLLUL

JÕULINE ARENG
Tõestatud võime kasvatada tugevad, 
hästijuurdunud taimed, mis saavad 
kõige paremini hakkama muutuvates 
tingimustes.

VASTUPIDAVUS 
TSÜLINDROSPORIOOSI 
SUHTES
Pidev polügeenne vastupanuvõime 
pakub heal tasemel kaitset 
tsülindrosporioosi vastu.

 TSÜLINDROSPORIOOS

NUUTRIKINDLUS
Nuutrikindlus pakub kaitset põldudel, 
kus esineb ristõieliste nuutri 
haigustekitaja.

  RISTÕIELISTE NUUTER

KIIRE ARENG SÜGISEL
Kiire taimede algareng sügisel 
tagab võimaluse optimaalse külviaja 
möödumisel sorti külvata hiljem ning 
seda ka kriitilistes külvioludes. 

KOMPAKTNE  
ARENG SÜGISEL
Sobib varajaseks külviajaks ja tagab 
talvekindla taimestiku.

MADAL BIOMASS
Omaduseks kiire kasv sügisel ja 
kergesti töödeldav taimestik, mis 
kergendab saagikoristust vältides 
seemnete kadu ja prügisust.

POOLKÄÄBUSHÜBRIIDI 
ARENG
Taimed suudavad ebasobivates 
klimaatilistes tingimustes lämmastikku 
omandada, mis tagab maksimaalse 
saagikuse. 

VASTUPIDAVUS KÕTRADE 
ENNEAEGSE AVANEMISE 
SUHTES
Geneetiline vastupanuvõime, mis 
vähendab enne saagikoristust ja 
saagikoristuse ajal kõtrade avanemisest 
tingitud saagikadu. 

  KÕTRADE AVANEMISKINDLUS

NAERI-KOLTUSVIIRUSE 
RESISTENTSUS

KAHEKORDNE 
VASTUPANUVÕIME 
FOMOOSI VASTU
RLM7 geeni ja polügeense vastupanu-
võime kombinatsioon pakub kestvat 
kaitset ristõieliste mustmädaniku ehk 
fomoosi vastu ja mõningast paindlikkust 
fungitsiidide kasutamisel. 

  RISTÕIELISTE VARREMÄDANIK

TALVEKINDLUS
Rapsisortidel on suurem võimalus  
talvel ellu jääda ja kevadel jõudsasti 
kasvama hakata.  

KÕRGE ÕLISISALDUS
Kõrge õlisisaldusega sort.

VARAJANE VALMIMINE
Sobilik koristuskonveieri hajutamiseks 
ja koristusjärgseks umbrohutõrjeks ning 
uute külvide planeerimiseks.

CLEARFIELD
Clearfieldi tehnoloogia võimaldab 
vältida soovimatuid ristõielisi umbrohte. 

LÄMMASTIKU EFEKTIIVNE 
KASUTAMINE 
Põllukultuuride võime kasutada 
lämmastikku heades ja halbades 
ilmastikutingimustes, et saada 
maksimaalset saagikust



TALVEKAHJUSTUS
KEVADINE 

KÜLMAKAHJUSTUS
LAMANDUMINE

KÕTRADE ENNE-
AEGNE AVANEMINE

KÄRSAKAS

PAHKSÄÄSKLANE

KAPSAKOI

KÕRSVILJA-
MAAKIRP

MAAKIRP

NÄLKJAD

HIILAMARDIKAS

AUGUSTJUULIJUUNIMAIAPRILLMÄRTSVEEBRUARJAANUARDETSEMBERNOVEMBEROKTOOBERSEPTEMBERAUGUST

NUUTER

RISTÕIELISTE MUSTMÄDANIK  
EHK FOMOOS

RISTÕIELISTE  
KUIVLAIKSUS

NAERI-KOLTUSVIIRUS

RISTÕIELISTE  
KUIVLAIKSUS

EBAJAHUKASTE TSÜLINDROSPORIOOS

NUUTER

NÄRBUMISTÕBI

VALGEMÄDANIK

RISTÕIELISTE MUSTMÄDANIK  
EHK FOMOOS



KASV 
Kiiresti arenevad ja jõulised 
hübriidid on kahjurite suhtes 
kõige vastupidavamad.

Kiire külvijärgne areng kogu sügisperioodi 
jooksul. Mõeldud hilisemaks külviajaks 
ja külvitööde tegemiseks halbades 
ilmastikutingimustes.

• olla paremini kaitstud maakirbu kahjustuse eest

• omada suuremat vastupidavust nälkjate poolt 
tekitatud kahjude vastu

• taluda paremini kahjurite tekitatud kahjustusi 
tänu kiirele algarengule

• vähendada varajases kasvustaadiumis tekkivat 
haigusteriski

• minimeerida fomoosi levikut ja taimede 
haigestumist fomoosi 

TUGEVATE TAIMEDE ARENG ON RAPSI  
KÕRGE SAAGIKUSE ALUSEKS.

RAPS, MIS ARENEB JÕUDSAMALT ENNE 
TALVE JA MIS TAASTAB KIIREMINI KEVADISE 
KASVUJÕU, VÕIB:



Fotol on näidatud külgvõrsete areng augustis olenevalt  
külvitihedusest. 

Parima kasvu aluseks on õige 
külvitihedus. Hübriidide puhul 
soovitame 35–40 taime/m2 
kohta hästi ettevalmistatud 
põllul. Laia reavahega külvi 
korral– umbes 50 cm – peaks 
külvitihedust alandama, 
et taimed ei veniks välja. 
Soovitame 25 taime/m2 kohta. 

Sujuv areng on rapsi kõrge saagikuse aluseks. Õige majandamine 
aitab vähendada kahjuritest, haigustest ja umbrohu vohamisest 
tulenevaid riske. 

Sujuv areng on rapsi kõrge saagikuse aluseks. 

Raps vajab sügisel efektiivseid temperatuure 500 kraadi, et valmistuda 
talveks. Eesmärk on kasvatada 8 lehte, juurekaela diameetriks 8 mm  
ja peajuure pikkuseks 8 cm. 

Heaks talvitumiseks peaks kasvukuhik olema maapinnast 30 mm 
kõrgusel. 

TAIMEDE EHITUS JA KÜLGHARUDE ASEND  
SÕLTUVALT KÜLVITIHEDUSEST 

Sujuv areng on rapsi kõrge saagikuse 
aluseks. Õige majandamine aitab 
vähendada kahjuritest, haigustest ja 
umbrohu vohamisest tulenevaid riske. 

SUJUV ARENG 

TUGEV JUURESTIK

70 taime/m2 50 taime/m2 40 taime/m2

DK EXPAT
DK EXPIRO
DK EXPORTER
DK EXTIME

SOOVITUSLIKUD SORDID:



Hübriidid, mis on loodud kasvama 
karmides talvetingimustes. 

SUURENDA VÕIMALUSI PAREMAKS 
TALVITUMISEKS JA KEVADISEKS KIIREKS 
KASVUKS.

Tugev taimede kasv ja areng enne talve on õnnestunud 
rapsikasvatuse aluseks, kuid peame sama tähtsaks pärast talve 
tehtud otsuseid. Üheks oluliseks küsimuseks on, millal ja kuidas 
kasutada väetist.

Rapsitaimel on paremad võimalused 
talvitumiseks ja kiireks kasvuks kevadel, kui:

• taimel on enne talvitumist kaheksa lehte 
ja juurekaela diameeter on 8 mm

• taim on kaitstud väljavenimise eest

• taimel on hea külmataluvus

Kuidas seda tagada:

• vali tõestatud talvekindlusega hübriid 

• vali õige külvinorm 

• arvesta soovituslikku sordile sobivat külviaega

Eesmärgiks on, et:

• pärast talvitumist on m2 kohta vähemalt  
10-15 tervet ja tugevat taime

• pärast talvitumist pole juured kahjustatud  
ja taastavad kevadise kasvu kiiresti

Kui oled täitnud ülaltoodud tingimused, siis 
võid alustada väetamisega.

AGRONOOMILINE NÕUANNE 
TALVEKINDLUSE PARANDAMISEKS 

TALVEKINDLUS  
Hübriidsordid, mis on meie 
tingimustes end tõestanud tugevate 
ja vastupidavatena, omavad head 
talvekindlust ja saavutavad jõulise 
kevadise taastumise kiiresti.



Lämmastikväetise kasutamiseks, mis on 
kõige olulisem ja saagikust mõjutavam tegur, 
on DEKALBIL järgmised soovitused:

• Esmakordsel lämmastiku kasutamisel:   
kasuta 40–60 kg N/ha niipea kui maa on 
sulanud. (NB! Eesti seadusandluse järgi võib 
väetist kasutada alates 20. märtsist).

• Korda väetamisprotsessi hiljemalt kaks nädalat 
enne õitsemist.

• Kasuta vedelväetisi, sest taim omastab neid 
paremini.

Kas sa teadsid, et  väävlipuudus võib põhjustada 
saagikadu lausa 100-200 kg/ha kohta?

Esmalt peaksid kasutama väävlirikast väetist. 
Kogus võiks jääda suurusjärku 35–50 kg S/ha 
kohta. Lähtu väetise kasutamisel ja koguste 
arvutamisel oma põllumaa vajadustest.

2017/2018. aasta talvel langes Leedus 
temperatuur -15°C ja lumekatte paksus oli vaid 
paar sentimeetrit. 

DEKALBI rapsisortide talvekindlust kontrolliti 
mitmetest Leedu põllumajandusettevõtetes. 

Hoolimata sellistest talveoludest ja niiskest 
kevadest, taastusid DEKALBI hübriidid väga 
kiiresti ja andsid hiljem keskmisest kõrgema saagi.

AGRONOOMILISED SOOVITUSED  
KEVADISEKS VÄETAMISEKS 

Hea kasv enne talve.  

Algkude pole kahjustunud, 

juurestik on hästi arenenud. 

Pruun, lühike algkude, 

mille sees on pehmed 

hüpokotüülid ja pruunid, 

geeljad koed. 

TUGEV TALVEKINDLUS NÕRK TALVEKINDLUS

Kui su rapsitaimed on hästi arenenud ja külvitihedus 
on suur, jaota väetamine kolme ossa, vältimaks 
lamandumist ja parandamaks saagikust.

LISANÕUANNE

Kasuta 40-60 kg N/ha 
aprilli alguses, mil taim 

hakkab edasi 
kasvama. 

PÄRAST TALVE

Kasuta veel 40-60 kg 
N/ha enne õitsemist.

2 NÄDALAT HILJEM

Õitsemise lõppedes 
kasuta viimased 
40–60 kg N/ha

saavutamaks õige 
biomass ja seemne 

täituvus.

ÕITSEMISE 
LÕPPEDES

DK EXCEPTION kevadine areng, 2016, Poola.

20. MÄRTS 2018, DK EXPIRO, 
KEDAINIAI, LEEDU.

11. APRILL 2018 DK EXPIRO 22 
PÄEVA HILJEM, KEDAINIAI, LEEDU.

7. JUULI 2018 DK EXPIRO KÕDRAD 
VÄLJA ARENENUD, KEDAINIAI, LEEDU. 

DK SEAX
DK SEQUEL
DK SEVERNYI

SOOVITUSLIKUD SORDID:



*  põhineb keskmisel enamsaagil arvestades saagikust 4t/ha nii tavasortide kui DEKALBI 
sortide korral ja rapsi hinda 293 EUR/t 

Andmed 2015.aasta Suurbritannia katsetulemustest. 

Isegi vähene kõtrade enneaegne avanemine 
võib kuue- kuni seitsmepäevase koristuse 
hilinemise korral anda 80-eurose/
ha* eelise DEKALBI sortidele võrreldes 
sortidega, millel puudub kõtrade 
avanemiskindlus. 

NUMBRITES

Kõigile DEKALBI sortidele on omane geneetiline 
kõtrade avanemiskindlus, mis vähendab saagikadu 
koristamisel ja varise teket ning kaitseb su saaki. 

• Pakub kaitset suviste tormide, ilmastikust või           
koristuskonveierist tuleneva koristuse hilinemise ning           
ebasoodsate koristustingimuste eest. 

• Suurendab saagikust. 

• Vähendab kulutusi kõdraliimile ja varisetõrjele. 

• Piirab nälkjate levikut. 

• Võimaldab rapsikoristust edasi lükata, koristamaks nisu          
parema kvaliteediga, mis tähendab rapsikoristusele pikemat  
ja paindlikumat koristusakent. 

KÕTRADE 
AVANEMISKINDLUSE 
EELISED

KÕTRADE  
AVANEMIS- 
KINDLUS
Vähenda saagikadu geneetilise  
kõtrade avanemiskindlusega.



Foto DNK Soovitusjuhendist 2019 and tekst DNK brošüürist 6. leheküljelt.

Halvad ilmastikutingimused nagu vihm ja torm ning hilinenud koristus võivad 
põhjustada kõtrade avanemist ja seemnete pudenemist. Katsetulemused 
näitavad, et kõtrade avanemine võib põhjustada saagikadu 20-25%. Kõtrade 
avanemiskindlusega sordil on piisavalt aega küpseks saada, mis annab 
suurema saagi ja tagab parema õlisisalduse ning paindlikkuse vajadusel muude 
koristustöödega tegeleda. 

DEKALBI spetsialistid kasutasid redise geene, mille kasutamisel sordiaretuses saadakse 
kõtrade avanemise suhtes vastupidavad sordid. Tulemusena on rapsitaimede kõdrad 
avanemiskindlad ja saagikadu on vähenenud. 

Ülevalpool kujutatud graafik näitab, kui suur on seemnekadu kõtrade avanemiskindlusega ja 
avanemiskindluseta sortidel. Avanemiskindluseta sordid kaotavad kaotavad 45 korda rohkem 
seemneid kui DEKALBI sordid. See omakorda põhjustab saagikadu, kuid on ka mitmetel 
järgmistel aastatel varise kasvu põhjuseks. 

Allpool olev graafik kujutab saagikust normipärase ja hilinenud koristuse puhul, samuti kõtrade 
avanemiskinduse ja avanemiskindluseta sortide puhul. DEKALBI hübriidid sobivad hästi ka 
hiliseks koristuseks, aga kõtrade avanemiskindluseta sortide puhul tuleb arvestada saagikaoga.

KÕTRADE AVANEMISKINDLUS

DK EXCITED
DK EXIMA
DK EXPANSION
DK EXTREMUS

SOOVITUSLIKUD SORDID:

Kõtrade avanemine suurendab variste teket nagu kujutab foto 
2017. aasta Lõuna-Taani saagikoristuselt

KÕTRADEAVANEMISKINDLUSEGA 
DEKALBI HÜBRIID

KÕTRADE AVANEMISKINDLUSETA 
SORT

KÕTRADE AVANEMISKINDLUSETA 
SORT – KASVAMA LÄINUD VARIS

KÕTRADE AVANEMISKINDLUSEGA 
DEKALBI HÜBRIID – VARIS PUUDUB

SEEMNE KAAL GRAMMIDES 3.78 m2 KOHTA
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DEKALBI SORTIDEL ON 
HAIGUSTEVASTANE KAITSE

• Ristõieliste mustmädanik ehk fomoos

• Valgemädanik

• Ristõieliste nuuter

• Ristõieliste tsülindrosporioos

• Närbumistõbi

Lisaks jõulisele kasvule, talvekindlusele ja kõtrade 
avanemiskindlusele on meie prioriteediks vastupidavus 
erinevatele rapsisorte kimbutavatele haigustele. 
Euroopas on meie prioriteediks ristõieliste mustmädanik, 
Suurbritannias ristõieliste helelaiksus ning Saksamaal ja 
Skandinaavias on meie fookuses närbumistõbi.

SEENHAIGUSED TSÜLINDROSPORIOOS

HAIGUSTE 
TÕRJE
Tugev haiguskindlus kaitseb 
saaki külviseemnest alates.



Parim lahendus nuutri vastu on õige hübriidi valimine. Nuutrikindlad 
sordid nagu DK PLATINUM on kõrgema saagipotentsiaaliga kui 
konkureerivad sordid. 

ON AEG PÖÖRATA SUUREMAT 
TÄHELEPANU NUUTRILE

DK PLATINIUM – MÄRGATAVALT KÕRGEM SAAGIKUS KUI KONKURENTIDEL
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DK PLATINUMKONKUREERIVAD SORDID

2014 2013

Poola, COBORU ametlikult registreeritud katsed, 2014., 2015. aasta saak. 

KAITSEB SAAKI 
SEEMNETASANDIL

HAIGUSKINDLUSEST  
TULENEV KASU

DK sortidele omane vastupidavus ristõieliste mustmädanikule 
ehk fomoosile ja tsülindrosporioosile on tänasel päeval  
ülimalt oluline. Topeltkaitse fomoosi vastu võimaldab teha  
ühe haigustõrjeringi vähem. 

NUUTER
DEKALBI sortide nuutrikindlus 
tagab eduka kasvu ka haigus-
tekitajatest nakatunud põllul.

*Põhineb Taani katsetulemustel

Isegi, kui taime ei ähvarda lamandumine, võib 
fomoosist põhjustatud varrekahjustus olla 
suurte saagikadude põhjuseks. Euroopas tehtud 
katsed näitavad, et vilets vastupanu varre 
mustmädanikule mõjutab saagikust keskmiselt 
10%-15%*.

NUMBRITES

Üldjuhul põhjustab juba 10%-line põllu 
nuutriga nakkumine saagi kadu 0,3 t/ha.

NUMBRITES
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SOOVITUSLIKUD SORDID:



UMBROHUTÕRJE 
DK aretusmaterjali ja ainulaadse herbitsiiditehnoloogia suurepäraste tulemuste 
kombinatsioon sobib rapsi kasvatamisel tekkivate takistuste ületamiseks.



Clearfieldi hübriidid on tavapäraste hübriididega võrreldes jõulisema kasvuga, sest neil 
on suurem vastupidavus umbrohutõrjele. Tegemist on jätkusuutlikuma lahendusega, 
sest sellel puudub negatiivne keskkonnamõju nagu klassikaliste herbitsiidide puhul. 

• Aretatud tavapärase taimekasvatusmeetodi abil

• Taimed taluvad Clearfieldi herbitsiide 

• Kasutades Clearfieldi herbitsiidi Clearfieldi sordil areneb raps  
jõuliselt edasi, kuid umbroht närbub ja kaob. 

• Kasuta Clearfieldi herbitsiide alati koos CL-i taluvate hübriididega  
nagu DK Imistar CL, mille puhul tähed CL osutavad Clearfieldi  
herbitsiidi taluvusele. 

• Ühekordne tärkamisjärgne pritsimine. 

• Mõjutab suurt hulka laialehelisi umbrohtusid, kaasa arvatud 
problemaatilised ristõielised umbrohud nagu põldsinep, põldrõigas  
ja põld-harakalatv. 

• Paindlik kasutusaeg hävitamaks 1-4 pärislehega umbrohtusid.  
See aitab põllutöid paremini planeerida. 

• Tehnoloogia, mis sobib igat liiki põldudele, kaasa arvatud sellistele,  
kus külvisügavus, mullaviljakus ja ristõieliste umbrohtude vohamine  
piirab tärkamiseelsete herbitsiidide ohutut ja efektiivset kasutust. 

CLEARFIELD SORDID 

BASFI CLEARFIELDI HERBITSIID

CLEARFIELDI KASUTAMISE EELISED
Clearfieldi süsteem võimaldab:

• Vähendada sulfonüüluurea jääkidest tekkinud kahju pinnasele. 

• Piirata ristõieliste umbrohtude levikut ja parandada sellega õli kvaliteeti,  
vähendades eruukhappe sisaldust. 

• Vähendada põldsinepi, põldrõika ja põld-harakaladva ja muude ristõieliste 
umbrohtude levikut. 

• Vähendada vajadust herbitsiidide kasutamiseks seni kuni taim on 
jõudsasti kasvanud ja umbroht on põllul selgesti eristatav.

• Lai kasutusaeg

• Rohkem aega otsustamiseks, kas kasutada herbitsiidi või mitte

• Herbitsiidi lai umbrohtude tõrjespekter.

RAKENDAMISE EELISED

DK IMPRESSION CL
DK IMPORTER CL
DK IMPRINT CL
DK IMPLEMENT CL

SOOVITUSLIKUD SORDID:

Clearfield® – “BASF” registreeritud kaubamärk



DEKALB BAYER
Aretusprogrammi hübriidsordid

Kõrgekasvuline hübriid 

DK EXPAT
 
Kõrgekasvuline hübriid

DK EXPIRO  
 
Kõrgekasvuline hübriid 

DK EXPORTER  
 
Kõrgekasvuline hübriid 

DK EXPANSION  
 
Kõrgekasvuline hübriid 
DK EXTIME  
 
Kõrgekasvuline hübriid 

DK EXIMA  
 
Kõrgekasvuline hübriid 
DK EXCITED  
 
Kõrgekasvuline hübriid 
DK EXPECTION  
 
Kõrgekasvuline hübriid 

DK EXTREMUS  
 

Poolkääbus hübriid 
DK SEAX  
 
Poolkääbus hübriid 
DK SEQUEL  
 
Poolkääbus hübriid 
DK SEVERNYI  
 
Clearfield tehnoloogia hübriid 
DK IMPRESSION CL  
 
Clearfield tehnoloogia hübriid 
DK IMPORTER CL  
 
Clearfield tehnoloogia hübriid 
DK IMPLEMENT CL  
 
Clearfield tehnoloogia hübriid 
DK IMPRINT CL  
 
Nuutrikindel hübriid 
DK PLINY  
 
Nuutrikindel hübriid 
DK PLATINIUM 



DK EXPAT

Registreerimise riik: 2020, Poola
Aretatud riigis: Prantsusmaa
Soovituslik külvisenorm: 0.5 mln/seemet/ha
Soovituslik külviaeg: Varane/Optimaalne

 ✓ Kõrge saagikus

 ✓ Varavalmiv

 ✓ Tugev taimetervis koos kahekordse vastupanuvõimega fomoosile (Rlm7 geen) ja 
taimedel suurepärane kõtrade avanemiskindlus

 ✓ Hübriidi soovituslik külviaeg varane/optimaalne tagab kompaktse taime arengu

 ✓ Kompaktne kasv kevadel, keskvarajane õitsemine, keskmiselt kõrged taimed koos 
suurepärase lamandumiskindlusega

 ✓ Soovituslik sügisene kasvureguleerimine, eriti tasub jälgida vara külvatud põlde ning 
soovituslik on kasutada kasvuregulaatorit ka kevadel. Märkus: kompaktsetel taimedel 
tohib kasutada madalamat registreeritud kasvuregulaatori kulunormi

HÜBRIIDI EELISED JA SOOVITUSED KASVATAMISEKS

TALIRAPSI DK EXPAT KIRJELDUS

Valmimise varasus Varane

Taime kõrgus Keskmiselt kõrge
Õlisisaldus Kõrge

Viru Seeme, Eesti** 4.62 t/ha-1

Allika talu, Eesti*** 5.1 t/ha-1, õlisisaldus 47.19 %

Lamandumiskindlus Suurepärane

Talvekindlus Suurepärane

Kahekordne vastupanuvõime fomoosile Olemas

Kõtrade avanemiskindlus Olemas

**katsepõllu andmed, Viru Seeme, Eesti 2020, keskmine saagikus 4.1t/ha¯¹
***katsepõllu andmed, Allika talu, Eesti 2020, keskmine saagikus 4.8t/ha¯¹

UUS! DK EXPIRO

Registreerimise riik: 2016, Poola
Aretatud riigis: Prantsusmaa
Soovituslik külvisenorm: 0.5 mln/seemet/ha
Soovituslik külviaeg: Varane/Optimaalne

 ✓ Kõrge saagikus

 ✓ Keskvarane

 ✓ Tugev taimetervis koos kahekordse vastupanuvõimega fomoosile (Rlm7 geen) ja 
taimedel suurepärane kõtrade avanemiskindlus

 ✓ Hübriidi soovituslik külviaeg varane/optimaalne tagab taime kompaktse arengu

 ✓ Kompaktne kasv kevadel, varane õitsemine, keskmiselt kõrged taimed koos 
suurepärase lamandumiskindlusega

 ✓ Soovituslik sügisene kasvureguleerimine, eriti tasub jälgida vara külvatud põlde ning 
soovituslik on kasutada kasvuregulaatorit ka kevadel. Märkus: kompaktsetel taimedel 
tohib kasutada madalamat registreeritud kasvuregulaatori kulunormi

TALIRAPSI DK EXPIRO KIRJELDUS

Valmimise varasus Varane

Taime kõrgus Keskmiselt kõrge

Õlisisaldus Kõrge

Allika talu, Eesti*** 5t/ha-1, õlisisaldus 45.02%

Rannu Seeme, Eesti**** 3.98 t/ha-1

Leedu****** 3.99 t/ha-1, õlisisaldus 44.5 %

Lamandumiskindlus Suurepärane

Talvekindlus Suurepärane
Kahekordne vastupanuvõime fomoosile Olemas

Kõtrade avanemiskindlus Olemas

***katsepõllu andmed, Allika talu, Eesti 2020, keskmine saagikus 4.8t/ha¯¹
****katsepõllu andmed, Rannu Seeme, Eesti 2020, keskmine saagikus 3.94t/ha¯¹ 
******katsepõllu andmed nuutriga nakatunud põllult, Leedu 2019, keskmine saagikus 4.1t/ha¯¹

HÜBRIIDI EELISED JA SOOVITUSED KASVATAMISEKS

Kõrgekasvuline hübriid Kõrgekasvuline hübriid



DK EXPORTER

Registreerimise riik: 2019, Ungari
Aretatud riigis: Prantsusmaa
Soovituslik külvisenorm: 0.5 mln/seemet/ha
Soovituslik külviaeg: Varane/Optimaalne/Hiline

 ✓ Kõrge saagikus

 ✓ Keskhiline

 ✓ Tugev taimetervis koos kahekordse vastupanuvõimega fomoosile (Rlm7 geen) ja taimedel 
suurepärane kõtrade avanemiskindlus

 ✓ Hübriidi soovituslik külviaeg varane/optimaalne/hiline tagab kiire/kompaktse kasvu ilma 
taime liigse pikkuskasvuta.

 ✓ Kompaktne kasv kevadel, keskhiline õitsemine, keskmiselt kõrged taimed ja väga masiivse 
varrega koos suurepärase lamandumiskindlusega

 ✓ Soovituslik sügisene kasvureguleerimine, eriti tasub jälgida vara külvatud põlde ning 
soovituslik on kasutada kasvuregulaatorit ka kevadel. 

HÜBRIIDI EELISED JA SOOVITUSED KASVATAMISEKS

TALIRAPSI DK EXPORTER KIRJELDUS

Valmimise varasus Keskvarane

Taime kõrgus Keskmiselt kõrge

Õlisisaldus Kõrge

Rannu Seeme, Eesti***** 4.22 t/ha-1, õlisisaldus 43.55 %

Viru Seeme, Eesti** 4.59 t/ha-1, õlisisaldus 43.6 %

Lamandumiskindlus Suurepärane

Talvekindlus Suurepärane

Kahekordne vastupanuvõime fomoosile Olemas

Kõtrade avanemiskindlus Olemas

DK EXPANSION

Registreerimise riik: 2017, Poola
Aretatud riigis: Prantsusmaa
Soovituslik külvisenorm: 0.5 mln/seemet/ha
Soovituslik külviaeg: Optimaalne/Hiline

 ✓ Kõrge saagikus 

 ✓ Hiline

 ✓ Tugev taimetervis koos kahekordse vastupanuvõimega fomoosile (Rlm7 geen) ja 
taimedel suurepärane kõtrade avanemiskindlus

 ✓ Hübriidi soovituslik külviaeg optimaalne/hiline tagab kompaktse, kuid väga jõulise 
taime arengu

 ✓ Kompaktne taimekasv kevadel, hiline õitsemine, keskmiselt kõrged väga tugevate 
vartega taimed koos suurepärase lamandumiskindlusega

 ✓ Soovituslik sügisene kasvureguleerimine, eriti tasub jälgida vara külvatud põlde ning 
soovituslik on kasutada kasvuregulaatorit ka kevadel. 

HÜBRIIDI EELISED JA SOOVITUSED KASVATAMISEKS

TALIRAPSI DK EXPANSION KIRJELDUS

Valmimise varasus Hiline

Taime kõrgus Keskmiselt kõrge

Õlisisaldus Kõrge

Dekalb, Eesti* 4.7 t/ha-1

Viru Seeme, Eesti** 4.23 t/ha

Allika talu, Eesti*** 5.6 t/ha-1, õlisisaldus 46.59 %

Rannu Seeme, Eesti**** 3.87 t/ha-1

Leedu****** 4.25 t/ha-1, õlisisaldus 46,2 %

Lamandumiskindlus Suurepärane

Talvekindlus Suurepärane

Kahekordne vastupanuvõime fomoosile Olemas

Kõtrade avanemiskindlus Olemas

*Dekalb aretusandmed, Eesti 2020
**katsepõllu andmed, Viru Seeme, Eesti 2020, keskmine saagikus 4.1t/ha¯¹
***katsepõllu andmed, Allika talu, Eesti 2020, keskmine saagikus 4.8t/ha¯¹
****katsepõllu andmed, Rannu Seeme, Eesti 2020, keskmine saagikus 3,94t/ha¯¹
******katsepõllu andmed nuutriga nakatunud põllult, Leedu 2019, keskmine saagikus 4,1t/ha¯¹  

****katsepõllu andmed, Rannu Seeme, Eesti 2020 Keskmine saagikus 3,94t/ha¯¹
**katsepõllu andmed, Viru Seeme, Eesti 2020 Keskmine saagikus 4.1t/ha¯¹

Kõrgekasvuline hübriid Kõrgekasvuline hübriid 



DK EXTIME

Registreerimise riik: 2018, Slovakkia
Aretatud riigis: Prantsusmaa
Soovituslik külvisenorm: 0.5 mln/seemet/ha
Soovituslik külviaeg: Varane/Optimaalne

 ✓ Kõrge saagikus

 ✓ Varavalmiv

 ✓ Tugev taimetervis koos kahekordse vastupanuvõimega fomoosile (Rlm7 geen) ja 
taimedel suurepärane kõtrade avanemiskindlus

 ✓ Hübriidi soovituslik külviaeg varane/optimaalne tagab kompaktse taime arengu.

 ✓ Kompaktne taimekasv kevadel, keskvarane õitsemine, keskmiselt kõrged taimed koos 
suurepärase lamandumiskindlusega

 ✓ Soovituslik sügisene kasvureguleerimine, eriti tasub jälgida vara külvatud põlde ning 
soovituslik on kasutada kasvuregulaatorit ka kevadel. Märkus: kompaktsetel taimedel 
tohib kasutada madalamat registreeritud kasvuregulaatori kulunormi

TALIRAPSI DK EXTIME KIRJELDUS

Valmimise varasus Keskhiline

Taime kõrgus Keskmiselt kõrge

Õlisisaldus Kõrge

Allika talu, Eesti*** 5.1 t/ha-1, õlisisaldus 44.43 %

Rannu Seeme, Eesti**** 3.93 t/ha-1

VCU Läti***** 5.52 t/ha-1, õlisisaldus 47.0 %

Lamandumiskindlus Suurepärane

Talvekindlus Suurepärane

Kahekordne vastupanuvõime fomoosile Olemas

Kõtrade avanemiskindlus Olemas

***katsepõllu andmed, Allika talu, Eesti 2020, keskmine saagikus 4.8t/ha¯¹
****katsepõllu andmed, Rannu Seeme, Eesti 2020, keskmine saagikus 3.94t/ha¯¹ 
*****saagikuse tase, VCU Läti, keskmine saagikus ja õlisisaldus

HÜBRIIDI EELISED JA SOOVITUSED KASVATAMISEKS

DK EXIMA

Registreerimise riik: 2018, Ungari
Aretatud riigis: Prantsusmaa
Soovituslik külvisenorm: 0.5 mln/seemet/ha
Soovituslik külviaeg: Varane/Optimaalne

 ✓ Kõrge saagikus

 ✓ Varavalmiv

 ✓ Tugev taimetervis koos kahekordse vastupanuvõimega fomoosile (Rlm7 geen) ja 
taimedel suurepärane kõtrade avanemiskindlus

 ✓ Hübriidi soovituslik külviaeg optimaalne/hilisem , kuid mitte liiga hilja. Sobib ka 
varaseks külviks, tagab kompaktse ja väga jõulise taime arengu.

 ✓ Kompaktne taimekasv kevadel, keskvarane õitsemine, keskvarane koristusaeg, 
keskmiselt kõrged taimed koos suurepärase lamandumiskindlusega

 ✓ Soovituslik sügisene kasvureguleerimine, eriti tasub jälgida vara külvatud põlde ning 
soovituslik on kasutada kasvuregulaatorit ka kevadel. Märkus: kompaktsetel taimedel 
tohib kasutada madalamat registreeritud kasvuregulaatori kulunormi

TALIRAPSI DK EXIMA KIRJELDUS

Valmimise varasus Keskvarane

Taime kõrgus Keskmiselt kõrge

Õlisisaldus Kõrge

VCU Läti* 5.52 t/ha-1, õlisisaldus 47 %

VCU Leedu** 5.99 t/ha-1, õlisisaldus 46.37 %

Lamandumiskindlus Suurepärane

Talvekindlus Suurepärane

Kahekordne vastupanuvõime fomoosile Olemas

Kõtrade avanemiskindlus Olemas

HÜBRIIDI EELISED JA SOOVITUSED KASVATAMISEKS

Kõrgekasvuline hübriid Kõrgekasvuline hübriid 

UUS!

*saagikuse tase, VCU Läti, keskmine saagikus, 117% üle keskmise saagikuse ja õlisisaldus,
**saagikuse tase, VCU Leedu, keskmine saagikus, 119% üle keskmise saagikuse ja õlisisaldus



DK EXCITED

Registreerimise riik: 2020, Poola
Aretatud riigis: Prantsusmaa
Soovituslik külvisenorm: 0.5 mln/seemet/ha
Soovituslik külviaeg: Varane/Optimaalne/Hiline

 ✓ Kõrge saagikus, kõrge tootlikus, kiire tärkamine, tugev saavutus

 ✓ Keskhiline

 ✓ Tugev taimetervis tänu naeri-koltusviiruse resistentsusele koos kahekordse 
vastupanuvõimega fomoosile (Rlm7 geen)

 ✓ Hübriidi soovituslik külviaeg optimaalne/hilisem tagab väga jõulise taime arengu ilma 
liigse varre pikkuskasvuta enne talve.

 ✓ Kompaktne taimekasv kevadel, keskhiline õitsemine, keskmiselt kõrged taimed väga 
massiivse taimevarrega ja suurepärase lamandumiskindlusega.

 ✓ Soovituslik sügisene kasvureguleerimine, eriti tasub jälgida vara külvatud põlde ning 
soovituslik on kasutada kasvuregulaatorit ka kevadel. Märkus: kompaktsetel taimedel 
tohib kasutada madalamat registreeritud kasvuregulaatori kulunormi

TALIRAPSI DK EXCITED KIRJELDUS

Valmimise varasus Keskvarane

Taime kõrgus Keskmiselt kõrge

Õlisisaldus Kõrge

Dekalb, Eesti* 4.81 t/ha -1

Viru Seeme, Eesti** 3.75 t/ha-1

Rannu Seeme, Eesti**** 4.35 t/ha-1

Lamandumiskindlus Suurepärane

Talvekindlus Suurepärane

Kahekordne vastupanuvõime fomoosile Olemas

Kõtrade avanemiskindlus Olemas

*Dekalb aretusandmed, Eesti 2020
**katsepõllu andmed, Viru Seeme, Eesti 2020, keskmine saagikus 4.1t/ha¯¹
****katsepõllu andmed, Rannu Seeme, Eesti 2020, keskmine saagikus 3,94t/ha¯¹ 

HÜBRIIDI EELISED JA SOOVITUSED KASVATAMISEKS

UUS! UUS!DK EXPECTATION

Registreerimise riik: 2020, Suurbritannia
Aretatud riigis: Prantsusmaa
Soovituslik külvisenorm: 0.5 mln/seemet/ha
Soovituslik külviaeg: Varane/Optimaalne/Hiline

 ✓ Kõrge saagikus, kõrge tootlikus, kiire tärkamine, tugev saavutus

 ✓ Keskhiline

 ✓ Tugev taimetervis tänu naeri-koltusviiruse resistentsusele koos kahekordse 
vastupanuvõimega fomoosile (Rlm7 geen)

 ✓ Hübriidi soovituslik külviaeg optimaalne/hilisem tagab väga jõulise taime arengu ilma 
liigse varre pikkuskasvuta enne talve.

 ✓ Kompaktne taimekasv kevadel, keskhiline õitsemine, keskmiselt kõrged taimed väga 
massiivse taimevarrega ja suurepärase lamandumiskindlusega.

 ✓ Soovituslik sügisene kasvureguleerimine, eriti tasub jälgida vara külvatud põlde ning 
soovituslik on kasutada kasvuregulaatorit ka kevadel. Märkus: kompaktsetel taimedel 
tohib kasutada madalamat registreeritud kasvuregulaatori kulunormi

TALIRAPSI DK EXPECTATION KIRJELDUS

Valmimise varasus Keskvarane

Taime kõrgus Keskmiselt kõrge

Õlisisaldus Kõrge

Dekalb, Eesti* 4.56 t/ha-1

Viru Seeme, Eesti** 3.9 t/ha-1

Rannu Seeme, Eesti**** 4.19 t/ha-1

Lamandumiskindlus Suurepärane

Talvekindlus Suurepärane

Kahekordne vastupanuvõime fomoosile Olemas

Kõtrade avanemiskindlus Olemas

*Dekalb aretusandmed, Eesti 2020
**katsepõllu andmed, Viru Seeme, Eesti 2020, keskmine saagikus 4.1t/ha¯¹
****katsepõllu andmed, Rannu Seeme, Eesti 2020, keskmine saagikus 3,94t/ha¯¹ 

HÜBRIIDI EELISED JA SOOVITUSED KASVATAMISEKS

Kõrgekasvuline hübriid Kõrgekasvuline hübriid 



UUS!DK EXTREMUS

Registreerimise riik: 2020, Prantsusmaa
Aretatud riigis: Prantsusmaa
Soovituslik külvisenorm: 0.5 mln/seemet/ha
Soovituslik külviaeg: Varane/Optimaalne/Hiline

 ✓ Kõrge saagikus, kõrge tootlikus, kiire tärkamine, tugev saavutus

 ✓ Keskvarane

 ✓ Tugev taimetervis koos kahekordse vastupanuvõimega fomoosile (Rlm7 geen) ja 
taimedel suurepärane kõtrade avanemiskindlus

 ✓ Hübriidi soovituslik külviaeg optimaalne/hilisem tagab väga jõulise taime arengu ilma 
liigse varre pikkuskasvuta enne talve.

 ✓ Kompaktne taimekasv kevadel, keskhiline õitsemine, keskmiselt kõrged taimed väga 
massiivse taimevarrega ja suurepärase lamandumiskindlusega.

 ✓ Soovituslik sügisene kasvureguleerimine, eriti tasub jälgida vara külvatud põlde ning 
soovituslik on kasutada kasvuregulaatorit ka kevadel. Märkus: kompaktsetel taimedel 
tohib kasutada madalamat registreeritud kasvuregulaatori kulunormi

HÜBRIIDI EELISED JA SOOVITUSED KASVATAMISEKS

TALIRAPSI DK EXTREMUS KIRJELDUS

Valmimise varasus Keskvarane

Taime kõrgus Keskmiselt kõrge

Õlisisaldus Kõrge

Dekalb, Eesti* 4.46 t/ha-1

 Viru Seeme, Eesti** 4.47 t/ha-1

 Rannu Seeme, Eesti**** 4.38 t/ha-1

Lamandumiskindlus Suurepärane

Talvekindlus Suurepärane

Kahekordne vastupanuvõime fomoosile Olemas

Kõtrade avanemiskindlus Olemas

*Dekalb aretusandmed, Eesti 2020
**katsepõllu andmed, Viru Seeme, Eesti 2020, keskmine saagikus 4.1t/ha¯¹
****katsepõllu andmed, Rannu Seeme, Eesti 2020, keskmine saagikus 3.94t/ha¯¹

DK SEAX

Registreerimise riik: 2013, Ungari
Aretatud riigis: Prantsusmaa
Soovituslik külvisenorm: 0.5 mln/seemet/ha
Soovituslik külviaeg: Varane/Optimaalne

 ✓ Suurepärase talvekindlusega poolkääbushübriid

 ✓ Varavalmiv

 ✓ Tugev taimetervis koos kahekordse vastupanuvõimega fomoosile (Rlm7 geen) ja taimedel 
suurepärane kõtrade avanemiskindlus

 ✓ Hübriidi soovituslik külviaeg varane/optimaalne tagab kompaktse taime arengu

 ✓ Väga kompaktne ja aeglane taimekasv kevadel, keskhiline õitsemine kuid varavalmiv ja 
madalakasvuline, kerge koristada

 ✓ Soovituslik sügisene ja kevadine kasvureguleerimine. Väga kompaktsed taimed ja tohib 
kasutada madalamat registreeritud kasvuregulaatori kulunormi

TALIRAPSI DK SEAX KIRJELDUS

Valmimise varasus Varane

Taime kõrgus Madal

Õlisisaldus Kõrge

 Viru Seeme, Eesti** 4.19 t/ha-1

Allika talu, Eesti*** 4.49 t/ha-1, õlisisaldus 44.3 %

Lamandumiskindlus Suurepärane

Talvekindlus Suurepärane

Kahekordne vastupanuvõime fomoosile Olemas

Kõtrade avanemiskindlus Olemas

**katsepõllu andmed, Viru Seeme, Eesti 2020, keskmine saagikus 4.1t/ha¯¹
***katsepõllu andmed, Allika talu, Eesti 2020, keskmine saagikus 4.8t/ha¯¹

HÜBRIIDI EELISED JA SOOVITUSED KASVATAMISEKS

Kõrgekasvuline hübriid Poolkääbus hübriid 



DK SEQUEL

Registreerimise riik: 2016, Ungari, 2019, Leedu
Aretatud riigis: Prantsusmaa
Soovituslik külvisenorm: 0.5 mln/seemet/ha
Soovituslik külviaeg: Varane/Optimaalne

 ✓ Suurepärase talvekindlusega poolkääbushübriid

 ✓ Varavalmiv

 ✓ Tugev taimetervis koos kahekordse vastupanuvõimega fomoosile (Rlm7 geen) ja taimedel 
suurepärane kõtrade avanemiskindlus

 ✓ Hübriidi soovituslik külviaeg varane/optimaalne tagab kompaktse taime arengu

 ✓ Väga kompaktne ja aeglane taimekasv kevadel, keskhiline õitsemine kuid varavalmiv ja 
madalakasvuline, kerge koristada

 ✓ Soovituslik sügisene ja kevadine kasvureguleerimine. Väga kompaktsed taimed ja tohib 
kasutada madalamat registreeritud kasvuregulaatori kulunormi

TALIRAPSI DK SEQUEL KIRJELDUS

Valmimise varasus Varane

Taime kõrgus Madal

Õlisisaldus Kõrge

Allika talu, Eesti*** 4.42 t/ha-1, õlisisaldus 42.8 %

VCU Läti***** 5.06 t/ha-1, õlisisaldus 44.80 %

Lamandumiskindlus Suurepärane

Talvekindlus Suurepärane

Kahekordne vastupanuvõime fomoosile Olemas

Kõtrade avanemiskindlus Olemas

***katsepõllu andmed, Allika talu, Eesti 2020, keskmine saagikus 4.8t/ha¯¹
*****saagikuse tase, VCU Läti, keskmine saagikus ja õlisisaldus

HÜBRIIDI EELISED JA SOOVITUSED KASVATAMISEKS

DK SEVERNYI

Registreerimise riik: 2014, Suurbritannia, 2017, Leedu
Aretatud riigis: Prantsusmaa
Soovituslik külvisenorm: 0.5 mln/seemet/ha
Soovituslik külviaeg: Varane/Optimaalne

 ✓ Suurepärase talvekindlusega poolkääbushübriid

 ✓ Varavalmiv

 ✓ Tugev taimetervis koos kahekordse vastupanuvõimega fomoosile (Rlm7 geen) ja 
taimedel suurepärane kõtrade avanemiskindlus

 ✓ Hübriidi soovituslik külviaeg varane/optimaalne tagab kompaktse taime arengu

 ✓ Väga kompaktne ja aeglane taimekasv kevadel, keskhiline õitsemine kuid varavalmiv ja 
madalakasvuline, kerge koristada

 ✓ Soovituslik sügisene ja kevadine kasvureguleerimine. Väga kompaktsed taimed ja tohib 
kasutada madalamat registreeritud kasvuregulaatori kulunormi

TALIRAPSI DK SEVERNYI KIRJELDUS

Valmimise varasus Varane

Taime kõrgus Madal

Õlisisaldus Kõrge

Rannu Seeme, Eesti**** 3.61 t/ha-1

VCU Läti***** 4.92 t/ha, õlisisaldus 47.8 %

Lamandumiskindlus Suurepärane

Talvekindlus Suurepärane

Kahekordne vastupanuvõime fomoosile Olemas

Kõtrade avanemiskindlus Olemas

****katsepõllu andmed, Rannu Seeme, Eesti 2020, keskmine saagikus 3,94t/ha¯¹ 
*****saagikuse tase, VCU Läti, keskmine saagikus ja õlisisaldus

HÜBRIIDI EELISED JA SOOVITUSED KASVATAMISEKS

Poolkääbus hübriid Poolkääbus hübriid 



DK IMPRESSION CL

Registreerimise riik: 2015, Leedu
Aretatud riigis: Prantsusmaa
Soovituslik külvisenorm: 0.5 mln/seemet/ha
Soovituslik külviaeg: Optimaalne/Hiline

 ✓ Clearfield® tehnoloogia hübriid

 ✓ Keskhiline

 ✓ Väga hea taime jõudlus sügisel

 ✓ Hübriidi soovituslik külviaeg optimaalne/hiline tagab väga jõulise taime arengu, hübriidile on 
omane sügisene varre pikkuskasv enne talvitumist

 ✓ Kiire taimekasv kevadel, keskhiline õitsemine, kõrgekasvuline, massiivne taimevars koos 
suurepärase lamandumiskindlusega Soovituslik sügisene ja kevadine kasvureguleerimine. 
Kiire kasvuga taimed ja tohib kasutada kõrgemat registreeritud kasvuregulaatori kulunormi

TALIRAPSI DK IMPRESSION CL KIRJELDUS

Valmimise varasus Hiline

Taime kõrgus Kõrge

Õlisisaldus Kõrge

VCU Läti***** 5.54 t/ha-1, õlisisaldus 47.6 %

Lamandumiskindlus Väga hea

Talvekindlus Suurepärane

Kahekordne vastupanuvõime fomoosile Puudub

Kõtrade avanemiskindlus Olemas

*****saagikuse tase, VCU Läti, keskmine saagikus ja õlisisaldus

HÜBRIIDI EELISED JA SOOVITUSED KASVATAMISEKS

DK IMPORTER CL

Registreerimise riik: 2017, Ungari
Aretatud riigis: Prantsusmaa
Soovituslik külvisenorm: 0.5 mln/seemet/ha
Soovituslik külviaeg: Varane/Optimaalne

 ✓ Clearfield® tehnoloogia hübriid

 ✓ Keskhiline

 ✓ Tugev taimetervis koos kahekordse vastupanuvõimega fomoosile(Rlm7 geen) ja taimedel 
suurepärane kõtrade avanemiskindlus

 ✓ Hübriidi soovituslik külviaeg varane/optimaalne tagab kompaktse taime arengu

 ✓ Väga kompaktne taimekasv kevadel, keskvarane õitsemine, keskmiselt kõrged taimed koos 
suurepärase lamandumiskindlusega, keskhiline koristus

 ✓ Soovituslik sügisene kasvureguleerimine, eriti tasub jälgida vara külvatud põlde ning 
soovituslik on kasutada kasvuregulaatorit ka kevadel. Märkus: kompaktsetel taimedel tohib 
kasutada madalamat registreeritud kasvuregulaatori kulunormi

TALIRAPSI DK IMPORTER CL KIRJELDUS

Valmimise varasus Keskvarane

Taime kõrgus Keskmiselt kõrge

Õlisisaldus Kõrge

VCU Läti***** 5.22 t/ha-1, õlisisaldus 47.5 %

Lamandumiskindlus Suurepärane

Talvekindlus Suurepärane

Kahekordne vastupanuvõime fomoosile Olemas

Kõtrade avanemiskindlus Olemas

*****saagikuse tase, VCU Läti, keskmine saagikus ja õlisisaldus

HÜBRIIDI EELISED JA SOOVITUSED KASVATAMISEKS

Clearfield tehnoloogia hübriid Clearfield tehnoloogia hübriid 



DK IMPLEMENT CL

Registreerimise riik: 2018, Leedu
Aretatud riigis: Prantsusmaa
Soovituslik külvisenorm: 0.5 mln/seemet/ha
Soovituslik külviaeg: Varane/Optimaalne

 ✓ Clearfield® tehnoloogia hübriid

 ✓ Varavalmiv

 ✓ Tugev taimetervis koos kahekordse vastupanuvõimega fomoosile (Rlm7 geen) ja taimedel 
suurepärane kõtrade avanemiskindlus

 ✓ Hübriidi soovituslik külviaeg varane/optimaalne tagab kompaktse taime arengu

 ✓ Kompaktne taimekasv kevadel, varane õitsemine, keskvarane koristus, madalakasvuline, 
kerge koristada Soovituslik sügisene kasvureguleerimine, eriti tasub jälgida vara külvatud 
põlde ning soovituslik on kasutada kasvuregulaatorit ka kevadel. Märkus: kompaktsetel 
taimedel tohib kasutada madalamat registreeritud kasvuregulaatori kulunormi

TALIRAPSI DK IMPLEMENT CL KIRJELDUS

Valmimise varasus Varane

Taime kõrgus Keskmiselt kõrge

Õlisisaldus Kõrge

VCU Läti***** 5.18 t/ha-1, õlisisaldus 47.2 %

Lamandumiskindlus Suurepärane

Talvekindlus Suurepärane

Kahekordne vastupanuvõime fomoosile Olemas

Kõtrade avanemiskindlus Olemas

*****saagikuse tase, VCU Läti, keskmine saagikus ja õlisisaldus

HÜBRIIDI EELISED JA SOOVITUSED KASVATAMISEKS

DK IMPRINT CL 

Registreerimise riik: 2020, Slovakkia
Aretatud riigis: Prantsusmaa
Soovituslik külvisenorm: 0.5 mln/seemet/ha
Soovituslik külviaeg: Varane/Optimaalne

 ✓ Clearfield® tehnoloogia hübriid

 ✓ Keskhiline

 ✓ Tugev taimetervis koos kahekordse vastupanuvõimega fomoosile(Rlm7 geen) ja taimedel 
suurepärane kõtrade avanemiskindlus

 ✓ Hübriidi soovituslik külviaeg varane/optimaalne tagab kompaktse taime arengu

 ✓ Väga kompaktne taimekasv kevadel, keskhiline õitsemine, keskhiline koristus, kompaktse 
kasvukõrgusega koos suurepärase lamandumiskindlusega

 ✓ Soovituslik sügisene kasvureguleerimine, eriti tasub jälgida vara külvatud põlde ning 
soovituslik on kasutada kasvuregulaatorit ka kevadel. Märkus: kompaktsetel taimedel tohib 
kasutada madalamat registreeritud kasvuregulaatori kulunormi

TALIRAPSI DK IMPRINT CL  KIRJELDUS

Valmimise varasus Hiline

Taime kõrgus Keskmiselt kõrge

Õlisisaldus Kõrge

Dekalb, Eesti* 3.77 t/ha-1

Lamandumiskindlus Suurepärane

Talvekindlus Suurepärane

Kahekordne vastupanuvõime fomoosile Olemas

Kõtrade avanemiskindlus Olemas

*Dekalb aretusandmed, Eesti 2020

HÜBRIIDI EELISED JA SOOVITUSED KASVATAMISEKS

UUS!

Clearfield tehnoloogia hübriid  Clearfield tehnoloogia hübriid 



DK PLINY

Registreerimise riik: 2017, Suurbritannia
Aretatud riigis: Prantsusmaa
Soovituslik külvisenorm: 0.5 mln/seemet/ha
Soovituslik külviaeg: Optimaalne/Hiline

 ✓ Kaitse nuutri nakkuse eest

 ✓ Keskhiline

 ✓ Tugev taimetervis koos kahekordse vastupanuvõimega fomoosile (Rlm7 geen) ja taimedel 
suurepärane kõtrade avanemiskindlus

 ✓ Hübriidi soovituslik külviaeg optimaalne/hiline tagab jõulise taime arengu

 ✓ Aeglane ja kompaktne taimekasv kevadel, keskhiline õitsemine, keskmiselt kõrged taimed ja 
väga massiivsed varred, suurepärane lamandumiskindlus

 ✓ Soovituslik sügisene ja kevadine kasvureguleerimine. Kõrgekasvulised taimed ja tohib 
kasutada kõrgemat registreeritud kasvuregulaatori kulunormi

TALIRAPSI DK PLINY KIRJELDUS

Valmimise varasus Hiline

Taime kõrgus Kõrge

Õlisisaldus Kõrge

Allika talu, Eesti*** 4.71 t/ha-1, õlisisaldus 43.23 %

Leedu****** 4.70 t/ha-1, õlisisaldus 42.10 %

Lamandumiskindlus Väga hea

Talvekindlus Suurepärane

Kahekordne vastupanuvõime fomoosile Olemas

Kõtrade avanemiskindlus Olemas

***katsepõllu andmed, Allika talu, Eesti 2020, keskmine saagikus 4.8t/ha¯¹
******katsepõllu andmed nuutriga nakatunud põllult, Leedu 2019, keskmine saagikus 4.1t/ha¯¹ 

HÜBRIIDI EELISED JA SOOVITUSED KASVATAMISEKS

DK PLATINIUM

Registreerimise riik: 2016, Poola
Aretatud riigis: Prantsusmaa
Soovituslik külvisenorm: 0.5 mln/seemet/ha
Soovituslik külviaeg: Optimaalne/Hiline

 ✓ Kaitse nuutri nakkuse eest

 ✓ Keskhiline

 ✓ Tugev taimetervis ja taimedel suurepärane kõtrade avanemiskindlus

 ✓ Hübriidi soovituslik külviaeg optimaalne/hiline tagab jõulise taime arengu

 ✓ Aeglane ja kompaktne taimekasv kevadel, keskhiline õitsemine, keskmiselt kõrged 
taimed ja väga massiivsed varred, suurepärane lamandumiskindlus

 ✓ Soovituslik sügisene ja kevadine kasvureguleerimine. Kõrgekasvulised taimed ja tohib 
kasutada kõrgemat registreeritud kasvuregulaatori kulunormi

TALIRAPSI DK PLATINIUM KIRJELDUS

Valmimise varasus Hiline

Taime kõrgus Kõrge

Õlisisaldus Kõrge

Leedu****** 4.60 t/ha-1, õlisisaldus 43.90 %

Lamandumiskindlus Väga hea

Talvekindlus Suurepärane

Kahekordne vastupanuvõime fomoosile Puudub 

Kõtrade avanemiskindlus Olemas

******katsepõllu andmed nuutriga nakatunud põllult, Leedu 2019, keskmine saagikus 4.1t/ha¯¹ 

HÜBRIIDI EELISED JA SOOVITUSED KASVATAMISEKS

Nuutrikindel hübriid Nuutrikindel hübriid



SEEMNEKULU ARVUTAMINE

Külvisenorm arvutatakse järgmise valemi järgi:

Rapsi külvisenorm, kg/ha, 1000 seemne erineva massi korral, kui seemnete 
idanevus on 95%.

Rapsiseemnete puhtus on 99,9–100% (andmed eelnevate aastate 
seemnepartii sertifikaatidelt), selline peaks olema standard kõrge kvaliteediga 
seemnematerjali juures. Täielikku teavet seemnete kvaliteedi andmete kohta 
võib saada informatsiooni ühendamisel seemne pakendi etiketilt ja seemnete 
sertifikaadilt (küsida seemnete müüjatelt).

Ebasoodsate ilmastikutingimuste (liigmärja pinnase, põua, hilise külvi) 
tõttu võib idanevus väheneda kuni 85 protsendini, mistõttu on soovitatav 
suurendada külvisenormi u 10% võrra.

Külvinormi on soovitav suurendada ka siis, kui külvi ajal on pikaajaline põud 
või külviaeg on hilinenud

Soovituslik külvisenorm.

Idanemis- 
võimeliste 

seemnete arv  
1 m2 kohta

1000 seemne mass, 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

Soovitud taimede arv m2 kohta × 1000 seemne mass,  g

Seemnete idanevus, %  ×  Seemnete puhtus, %                               
× 100 = kg/ha

Seemnete 
päritoluriik

Seemnete 
päritoluriik

Puhis

Puhis

Seemnete arv 
pakendis

Sordi nimetus

Sordi nimetus

Pakendi kaal, kg

Seemnete arv 
pakendis

1000 seemne mass, g

1000 seemne mass, g

Partii number

Partii number

Infolehel olev teave on antud heas usus, kuid seda ei tohi võtta Bayer 
CropScience‘i garantiina. Sordi saagikus sõltub kohalikest kliimatingimustest 
ja muudest teguritest.

 
1.  SEEMNEPARTII ETIKETT, PRANTSUSMAA

2.  SEEMNEPARTII ETIKETT, UNGARI



Fungitsiidide tipptase 

         rapsile

Kasutage taimekaitsevahendeid ohutult.
Enne kasutamist lugege alati läbi märgistus ja tootekirjeldus.

JÄTKUSUUTLIKKUSES
PEITUB VÕTI www.cropscience.bayer.ee



Kui oled DEMO põllu loomisprotsessist huvitatud, siis 

võta kohaliku DEKALBI spetsialistiga ühendust. 

OLEME PÜHENDUNUD SINU EDULE

DEMO PÕLDUDE RAJAMINE

DEKALBI 
KOOSTÖÖVÕIMALUSED 
DEKALB on sinuga iga külvatud seemne ja iga koristatud hektari juures.  

Sinu edu tagamiseks rajame DEMO põlde hübriidide arengu jälgimiseks.

DEKALBI eesmärk on koguda Baltimaade 
talvetingimustes infot uute hübriidide talvekindluse 
kohta. Tavaliselt testitakse kahtekümmet 
kõrgekasvulist hübriidi, kaasaarvatud CL 
ja nuutrikindlad hübriidid, ning kümmet 
poolkääbushübriidi, kaasaarvatud Clearfieldi 
tehnoloogia hübriidid. Katsed tehakse katselappidel 
ja viiakse läbi riiklikes katsekeskustes.

DEKALBI talirapsi katseprogramm

Põldkatses võrreldakse omavahel 
Euroopa Liidu standartsorte 
uute paljulubavate Baltikumi 
sobivate hübriididega. 
Lisaks võrreldakse uusi sorte 
Baltikumi standartsortidega 
selgitamaks välja uute sortide 
saagipotentsiaali ja talvekindluse. 

Sordivõrdlus põldudel

DEMO põllud on võimaluseks põllumeestele 
katsetada DEKALBI uusi sorte ja saada osa 
uuenduslikest lahendustest. DEMO põllud 
annavad ülevaate kõikidest Baltimaade turul 
olevatest hübriididest. Oleme loonud ka mitmete 
nuutrikindlate sortidega DEMO näidispõllu. Kui 
olete huvitatud DEMO põllu rajamisest, võtke 
ühendust kohaliku DEKALBI esindajaga. 

DEMO põld



TOOTEPORTFOOLIO TÄPSEMA INFO JA SOOVITUSTE SAAMISEKS KÜLASTA LEHTE 

DEKALB.EU VÕI KONTAKTEERU DEKALBI ESINDAJAGA.

Sort Taime kasv Külviaeg
Õitsemise 
varasus

Kõtrade 
avanemis-

kindlus

Kahekordne  
vastupanuvõime 

fomoosile
Talvekindlus

Kõrge 
õlisisaldus

Saagikus
Valmimise 

varasus
Lamandumis-

kindlus
Nuutrikindlus

Clearfield® 
tehnoloogia

DK EXPAT ++ +++  / ++ +++ +++ +++ +++

DK EXPIRO ++ +++  / ++ +++  / ++ +++ ++ ++

DK EXPORTER +++ ++  / + ++ +++ ++ +++

DK EXTERRIER ++ +++  / ++ ++ +++ ++ +++

DK EXPANSION +++ ++  / + + +++ + +++

DK EXTIME ++ +++  / ++ ++ +++ ++ +++

DK EXIMA +++ ++  / + ++ +++ ++ ++

DK EXCITED ++ +++  / ++ + +++ + +++

DK EXPECTION ++ +++  / ++ + +++ + +++

DK EXTREMUS +++ ++  / + ++ +++ ++ +++

DK SEAX + +++  / ++ + ++ +++ +++

DK SEQUEL + +++  / ++ + ++ +++ +++

DK SEVERNYI + +++  / ++ + ++ +++ +++

DK IMPRESSION CL +++ ++  / + + ++ + +++

DK IMPORTER CL ++ +++  / ++ ++ ++ ++ +++

DK IMPLEMENT CL ++ +++  / ++ +++ ++ +++ +++

DK IMPRINT CL ++ ++  / + ++ ++ +++ +++

DK PLINY +++ ++  / + ++ ++ ++ +++

DK PLATINIUM +++ ++  / + ++ ++ ++ +++

+++ ++ +
Taime kasv Jõuline Kompaktne Poolkääbus

Valmimise varasus Varane Keskmine Hiline

Külviaeg Varane Optimaalne Hiline

+++ ++ +
Õitsemise varasus Varane Keskmine Hiline

Vastupanuvõime lamandumisele Suurepärane Hea -

Kõrge õlisisaldus Kõrge Keskmine -



HAIGUSTÕRJE JA UMBROHUTÕRJE SKEEM RAPSIL

BBCH 0–9 10 12 14 15 18 30 39 50 53 59 65 69 79 89

TARGA SUPER
• Üheaastased kõrrelised 0,75–1,25 l/ha
• Harilik orashein 1,5–2,0 l/ha

DECIS MEGA 
0,125–0,15 l/ha

• Maakirp
• Kapsakärbse vastsed

SCENIC 
GOLD 
1 l/100kg  
seemne 
kohta
• Ristõieliste 

mustmädanik 
• Ristõieliste 

ebajahukaste 
• Ristõieliste 

kuivlaiksus
• Juuremädanik / 

tõusmepõletik

DECIS MEGA 
0,125–0,15 l/ha

• Varre-peitkärsakas
• Hiilamardikas

TILMOR 0,8–1,2 l/ha 
• Reguleerib kasvu
• Tõusmepõletik
• Kuivlaiksus 
• Mustmädanik e fomoos 
• Tsülindrosporioos

FOLICUR 0,5 l/ha 
• Reguleerib kasvu

TILMOR 1,0 l/ha 
• Reguleerib kasvu
• Tõusmepõletik
• Kuivlaiksus 
• Mustmädanik e fomoos 
• Tsülindrosporioos

PROPULSE 0,8–1,0 l/ha 
Õitsemise algul-keskel

• Valgemädanik
• Kuivlaiksus
• Tsülindrosporioos
• Jahukaste

Õitsemise teises pooles
• Kuivlaiksus

PROSARO 1,0 l/ha 
• Valgemädanik
• Kuivlaiksus
• HahkhallitusFOLICUR 1,0 l/ha 

• Reguleerib kasvu
• Kuivlaiksus 
• Hahkhallitus



Märkmed 



Konsulteeri kohaliku müügiesindajaga,  
kuidas DEKALB aitab tagada sinu edu. 

Aiva Kupfere
Suurklientide juht 
Dekalb seemned, Balti riigid 

Telefon +371 295 45777
E-post: aiva.kupfere@bayer.com

Karel Kaldoja
Agronoom
Viru-, Järva-, Rapla-, Harju- ja Läänemaa 

Telefon +372 5341 8507
E-post: karel.kaldoja@bayer.com

Madis Vaher
Suurklientide juht
Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Võru-,  
Valga-, Viljandi-, Pärnu- ja Saaremaa 

Telefon +372 552 1083
E-post: madis.vaher@bayer.com

cropsience.bayer.ee


