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NEBIJOKITE
TUYV VIRUSO!
Ropių geltos virusas (TuYV) neseniai buvo paskelbtas kaip naujas iššūkis
rapsų augintojams. Visgi, TuYV virusas nėra naujas reiškinys ir jau yra
žinomas ES žieminių rapsų augintojams.

5.1
Absoliutus derlius, t/ha
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+ 0,3 t/ha didesnis derlius
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VIDUTINIS DERLIUS TRIJOSE BANDYMŲ STOTYSE 2017
IR 2018 M. PRANCŪZIJOJE

Užkrėstų augalų skaičius %

ŠALTINIS: comprendre la jaunisse du colza (TuYV) et le cycle infectieux; Terres Inovia & INRA 2019.

Vegetacijos eigoje, prisidėjus permainin
goms orų sąlygoms (šiltas ir ilgas ruduo
2020 m.), užsikrėtimas šiuo virusu gali
pastebimai sulėtinti augimą ir lemti
mažesnį sėklų derlių bei prastesnius koky
binių parametrų rezultatus (aliejingumas,
gliukozinolatai).
Aukščiau pateikiamame grafike paro
dyta, kad šiam virusui atsparios hibridinės
veislės gali užtikrinti didesnį derlingumą
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ir yra mažiau pažeistos viruso nei virusui
jautrios veislės. Atsparios hibridinės veislės
pajėgia sulėtinti infekcijos intensyvumą,
todėl virusas negali plisti taip pat spar
čiai kaip atsparumo ropių geltos virusui
neturinčiose hibridinėse veislėse. Būtent
todėl, net ir tada, kai virusu užsikrečia
atsparios hibridinės veislės, šis faktas
neįtakoja derliaus potencialo. Be to, virusas
negali taip sparčiai išplisti laukuose.

NEBIJOKITE TUYV VIRUSO!

TuYV virusu užkrėstas lapas su amarų populiacija.

Užsikrėtus TuYV virusu, pasireiškia tokie
būdingi požymiai, kaip: nuraudę lapų pa
kraščiai, stebimi laukuose jau nuo rudens
pradžios, tačiau taip pat matomi ir anks
tyvą pavasarį. TuYV virusą perneša ama
rai. Virusui būdingi simptomai ant lapų

paprastai išryškėja nuo lapkričio vidurio
iki vasario mėn. pabaigos. Tačiau šis simp
tomas pats savaime dar nėra akivaizdus
užsikrėtimo virusu rodiklis ir kartais gali
būti supainiotas su, pavyzdžiui, maistinių
medžiagų trūkumo arba abiotinio streso
sukeltais požymiais. Tik laboratorijose
atliekamas ELISA testas gali pateikti vien
areikšmišką atsakymą.
Pastaraisiais metais atlikti tyri
mai (Schaardt, 2006 m.) rodo, kad
rapsų užsikrėtimas virusu nėra nauja
problema – pastaraisiais metais ji yra vis
dažniau stebima žieminių rapsų laukuose.
Kai kurie veiksniai (klimato kaita, sėklų
beicavimo neonikotinoidais draudimas ir
pan.) pas taraisiais metais lėmė dažniau
stebimą žieminių aliejinių rapsų laukų
užsikrėtimą virusu.

ŽIEMA

RUDUO

PAVASARIS
ŽEMA TEMPERATŪRA: PERŽIEMOJIMAS ANT ERŠKĖTINIŲ ŠEIMOS

ŽIEMINIAI
RAPSAI

AUGALŲ SUDĖTUOSE KIAUŠINĖLIUOSE

ŽIEMINIAI
RAPSAI

ŠVELNI TEMPERATŪRA: PERŽIEMOJIMAS
ALIEJINIUOSE ŽIEMINIUOSE RAPSUOSE

VASARA

VIRUSAS
PASKLEIDŽIAMAS

TuYV VIRUSO

LAUKUOSE

PERDAVIMAS NAUJAI

UŽKRATĄ
PLATINA TuYV
UŽSIKRĖTĘ
AMARAI

PASĖTIEMS RAPSAMS

Virusu neužsikrėtę sparnuotieji amarai
Virusu neužsikrėtę besparniai amarai
Virusu užsikrėtę sparnuoti amarai
Virusu užsikrėtę besparniai amarai

VIRUSAS PASKLEIDŽIAMAS ANT KITŲ
KRYŽMAŽIEDŽIŲ AUGALŲ

ŠALTINIS: RAPOOL modified of
Schliephake, Rabenstein, Habekuß (2016)
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TuYV atsparių veislių

vidutinis derlius

LENKIJA
TuYV jautrių veislių

derliaus vidurkis

ČEKIJA

0

Atsparių TuYV veislių skaičius veislių TOP10

Sant. derlius, %

TUYV ATSPARIŲ IR TUYV JAUTRIŲ VEISLIŲ DERLIUS

TuYV atsparių veislių

skaičius TOP10

ŠALTINIS: nacionaliniai Vokietijos, Lenkijos ir Čekijos hibridinių veislių sąrašai, 2020 m. Veislių sąrašų TOP
25 (vieneri metai iki registracijos).

Dabartinėmis sąlygomis jau yra spren
dimas kaip kovoti su virusu: auginti vi
rusą toleruojančias arba jam atsparias
veisles. TuYV atsparias veisles pirmą kartą
rinkoje pasiūlė RAPOOL 2017 m. ir nuo
to laiko dauguma naujai išvestų RAPOOL
hibridinių veislių pasižymi atsparumu
šiam virusui. 2020 m. Vokietijos, Čekijos
ir Lenkijos nacionaliniuose veislių bandy-
muose, pačių perspektyviausių veislių TOP
25 (vieneri metai iki registracijos) akivaiz
džiai atpažįstamas derlingumo skirtumas
tarp TuYV atsparių ir tradicinių hibridinių
veislių. Be to, didžioji dalis RAPOOL nau
jai registruotų hibridinių veislių Baltijos
šalyse 2020 m. turi atsparumą TuYV virusui,
pavyzdžiui: DYNAMIC, DOMINATOR ir
PRINCE.
RAPOOL ši „problema“ nėra nauja,
greičiau ji yra laiko ir tyrimų metu išban
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dytas selekcijos uždavinys. Atvirame veis
lių bandymų lauke veislės auga natūra
liomis atitinkamų metų streso sąlygomis,
ir tik stipriausios iš jų yra atrenkamos
selekcijai.
Stebėjimai veislių bandymų laukuose:
kairėje pusėje: stiprus vystymasis, dešinėje
pusėje: įprastinis vystymasis rudenį.

TuYV ATSPARIOS
VEISLĖS

TuYV JAUTRIOS
VEISLĖS

ŠALTINIS: RAPOOL privatūs veislių bandymai, 2020 m.

NEBIJOKITE TUYV VIRUSO!
Tik su geriausiomis ir
TUYV VIRUSO PAPLITIMO MASTAS ŽIEMINIŲ RAPSŲ
ištvermingiausiomis
PASĖLIUOSE BALTIJOS ŠALYSE 2020 M. RUDENĮ
veislėmis vykdomi
=>50% TuYV VIRUSU
tolimesni bandymai,
UŽSIKRĖTĘ LAUKAI
ir tik tokios veislės
=> 10% TuYV VIRUSU
gali įrodyti savo pra
UŽSIKRĖTĘ LAUKAI
našumą neutraliuose
SVEIKI LAUKAI, ARBA MAŽIAU
oficialiuose bandy
NEI 10% UŽSIKRĖTUSIŲ LAUKŲ
muose net ir užkrėtus
jas virusu.
Taip pat atpažįstame
energingesnį TuYV vi
rusui atsparių hibridų vystymąsi.
Dėl stipraus vystymosi rudenį
tiek virš dirvos, tiek giliai dirvoje
(šaknų zona), hibridai pasižymi
geresniu žiemkentiškumu, ats
parumu sausrai ir labai geru azoto
trąšų įsisavinimu. Tai atsispindi ir
oficialių bandymų rezultatuose.
KODĖL APIE TAI KALBAME?
N o rė d a m a į v e r t i n t i u ž s i k rė t i 
mo TuYV virusu mastą Baltijos šalyse,
RAPOOL atstovybė Baltijos šalyse drauge
su RAPOOL atstovaujamu selekcinin
ku DSV atliko užsikrėtimo TuYV virusu
stebėseną Baltijos šalių laukuose 2020 m.
r u d e n į . Ty r i m o r e z u l t a t a i p a t e i k t i
žemėlapyje. Ypač Lietuvoje pastebimas
labai aukštas užsikrėtimo mastas, sie
kiantis iki 90 % žieminių aliejinių rapsų
laukuose.
Aptikus TuYV virusą amarų populiaci
joje darytina prielaida, kad apytikriai
70 % visos amarų populiacijos yra šio
viruso pernešėjai. Tokia prielaida daroma
remiantis mokslininkų stebėjimais kitose
Europos šalyse, kuriose TuYV yra tapusi
rimtesne problema. Šie rezultatai rodo,
kad virusas jau atkeliavo į Baltijos šalis
ir ateityje plėsis dar labiau, šiauriniuose
kraštuose įsigalint klimato kaitos sąly

ŠALTINIS: RAPOOL TuYV stebėsena, 2020 m. ruduo.

gotam ilgesniam ir šiltesniam rudeniui,
kokį turėjome 2019 ir 2020 m.
RAPOOL pasirengę kovai su TuYV!
Jeanne Geißler,
RAPOOL produktų vadovė, atsakinga
už tarptautinę plėtrą
Ieškokite šio ženklo mūsų
kataloge ir susipažinkite
su mūsų asortimente
esančiomis TuYV atspariomis
hibridinėmis veislėmis.

RAPOOL. We know rapeseed.
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DUPLO
ATSPARUMAS ROPIŲ
GELTOS VIRUSUI

ATSPARUMAS
FOMOZEI

NAUJIENA

k

Trigubas atsparumų kom
pleksas: atsparumas ro
pių geltos (TuYV) virusui,
atsparumas fomozei
(RLM7) ir atsparumas nuo
ankštarų išbyrėjimo.

k

Dėl spartaus vysty
mosi rudenį galima ir
vėlyva sėja.

k

Įspūdingai energingas
vystymasis rudenį, greitas
atsinaujinimas pavasarį.

k

Tolerancija įvairiems dir
vožemiams ir žemės dir
bimo technologijoms.

k

Labai geras atsparumas
sausrai dėl puikiai išsivys
čiusių šaknų.

ATSPARUMAS
ANKŠTARŲ IŠBYRĖJIMUI

Sudėta geriausia!
Žemas/
Ankstyvas/
Lengvi

Vidutinis

Aukštas/
Vėlyvas/
Sunkūs

Derlingumas













Aliejingumas













Tinkamas min. žemės
įdirbimui













Sėjos laikas













Dirvožemio tipas













Augalo aukštis













Atsparumas sausros
sukeltam stresui













Tinkamas derliaus
nuėmimo metas













DUPLO yra hibridinė veislė, kuri išsiskiria
iš kitų kaip naujas, stipraus vystymosi
prieš žiemą ir kenkėjus bei kitus iššūkius
įveikiančios, veislės standartas.
Atsparumas iš karto net kelioms rap
suose paplitusiomis ligoms: ropių geltos
(TuYV) virusui ir fomozei bei atsparumas
ankštarų išbyrėjimui garantuoja didelį
atsparumą stresui. Be to, veislei būdinga
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tolerancija lapų šviesmargei, kuri išpli
tusi JK ir gali suintensyvėti žemyninėje
Europos dalyje įsivyraujant švelnesnėms
žiemoms. Kadangi yra akivaizdus ryšys tarp
stipraus vystymosi prieš žiemą, atsparumų
komplekso, pakantumo įvairioms augimo
sąlygoms ir gero derliaus, linkime gausaus
ir stabilaus derliaus auginant DUPLO jūsų
ūkio sąlygomis.

DUPLO

DUPLO DEMONSTRUOJA AUKŠTO DERLINGUMO REZULTATUS
VISŲ TIPŲ DIRVOJE
130

DUPLO

125

Veislės standartai

120
Sant. derlingumas, %

115
110
105
100
95

Kauno bandymų
stotis

Plungės bandymų
stotis

Pasvalio bandymų
stotis

ŠALTINIS: oficialių bandymų rezultatai 2019–2020 m. Lietuvoje, 3 bandymų stotyse (Kaune 100 % = 5,22
t/ha, Plungėje 100 % = 5,5 t/ha, Pasvalyje 100% = 4,7 t/ha).

Balai (9 balai – labai geras vystymasis)

OFICIALIŲ BANDYMŲ 2018–2020 M. VOKIETIJOJE METU DUPLO
RODO GERIAUSIUS VYSTYMOSI RUDENĮ REZULTATUS
9
8

DUPLO

Veislės standartai

7
6
5
4
3
2
1
0

Vokietija

JK
2020

Vokietija

JK
2019

Vokietija
2018

Oficialių bandymų šalis ir metai
ŠALTINIS: oficialių veislių bandymų rezultatai iš Vokietijos ir Jungtinės Karalystės, 2018–2020 m.
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DOMINATOR
ATSPARUMAS ROPIŲ
GELTOS VIRUSUI

ATSPARUMAS
FOMOZEI

Aukščiausias derliaus potencialas ir
puikus žiemkentiškumas.
Žemas/
Ankstyvas/
Lengvi

Vidutinis

Aukštas/
Vėlyvas/
Sunkūs

Derlingumas













Aliejingumas













Tinkamas min. žemės
įdirbimui













Sėjos laikas













Dirvožemio tipas













Augalo aukštis













Atsparumas sausros
sukeltam stresui













Tinkamas derliaus
nuėmimo metas













D O M I N ATO R y ra v i e n a i š į d o m i a u 
sių hibridinių veislių dabartiniame
RAPOOL asortimente.
DOMINATOR pasižymi stipriu vystymusi
rudenį ir labai geru atsparumu žiemos
šalčiams. Ši hibridinė veislė atspari ropių
geltos (TuYV) virusui ir taip pat turi naują
RAPOOL išvestą atsparumo fomozei geną
– RLMS, ir toleruoja verticiliozę. Jokia kita
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k

Tinkama sėti vidutiniu
ir vėlyvuoju sėjos laiko
tarpiu.

k

Aktyviai vystosi anksty
vame vystymosi tarpsnyje
(spartus dygimas).

k

Puikus vystymasis rude
ninės vegetacijos metu,
be augimo kūgelio išilgė
jimo rizikos.

k

To l y g u s ž y d ė j i m a s ,
sveiki ir stiprūs augalai
visą augimo laikotarpį.

k

Aukšti ir stabilūs derliaus
rezultatai.

registruota hibridinė veislė nepasižymi
šiuo unikaliu savybių deriniu. DOMINATOR
- aukšto derlingumo hibridinė veislė, su iki
pat derliaus nuėmimo išliekančiais sveikais
stiebais.
Jos derliaus nuėmimo laikas – vidutinio
vėlyvumo, todėl ūkyje gali būti puikiai
derinama su ankstyvąja arba vidutinio
ankstyvumo veisle.

DOMINATOR

DOMINATOR RODO LABAI GERUS REZULTATUS TAIKANT
SKIRTINGUS TRĘŠIMO AZOTU INTENSYVUMO REŽIMUS
Populiariausias hibridas ES,

RAPOOL hibridas su

DOMINATOR

RAPOOL hibridas su

su atsparumo TuYV genu

atsparumo TuYV genu
atsparumo TuYV genu

6.0
5.5
5.0
4.5
3.5

60kg N

120kg N
Tręšimas azoto trąšomis

5.1

5.3

5.0

4.7

5.0

5.2

4.9

4.7

4.3

2.0

4.3

2.5

4.0

3.0
3.8

Derlius, t/ha

4.0

180kg N

ŠALTINIS: RAPOOL tręšimo azoto trąšomis bandymai, Gola, Lenkija. 2019 ir 2020 m. rezultatų suvestinė.

DOMINATOR- ATSKLEIDŽIA SAVO AUKŠTĄ DERLINGUMO
POTENCIALĄ AUKŠTO NAŠUMO DIRVOŽEMIUOSE

(palyginti su standartinėmis veislėmis)

Sant. derlingumas, %

115
110
105
100

95

6 Vietos
<4t/ha

17 Vietų
4-5t/ha

7 Vietos
>5t/ha

Sant. derlingumas, t/ha
ŠALTINIS: PDO bandymai Lenkijoje 2019-2020 m.

RAPOOL. We know rapeseed.
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AKILAH
ATSPARUMAS ROPIŲ
GELTOS VIRUSUI

ATSPARUMAS
FOMOZEI

NAUJIENA

Patrauklus augalo
sveikatos rodiklių deri
nys – atsparumas ropių
geltos (TuYV) virusui
+ atsp arumo fomozei
genas (RLMS).

k

Didelis azoto trąšų pasi
savinimo efektyvumas,
leidžiantis labai lanksčiai
planuoti pasėlių sėjo
mainą.

k

Puiki tolerancija abioti
niam stresui pavasario ir
vasaros laikotarpiu.

k

„V i s a d a ž a l i u o j a n č i o
augalo“ savybė – didesnė
tolerancija sausrai.

k

Aukštas derlingumo po
tencialas, energingas ir
stabilus vystymasis net ir
sudėtingomis oro sąly
gomis.

N EFEKTYVUMAS

Ūkininko pagalbininkas esant
sunkioms rapsų auginimo sąlygoms.
Žemas/
Ankstyvas/
Lengvi

Vidutinis

Aukštas/
Vėlyvas/
Sunkūs

Derlingumas













Aliejingumas













Tinkamas min. žemės
įdirbimui













Sėjos laikas













Dirvožemio tipas













Augalo aukštis













Atsparumas sausros
sukeltam stresui













Tinkamas derliaus
nuėmimo metas













Viena iš RAPOOL sukurtų „klimato kaitai“
pritaikytų hibridinių veislių – AKILAH –
patrauklus pasirinkimas intensyvią sėjo
mainą taikantiems ūkininkams.
Energingas vystymasis rudenį drauge
su patikimu žiemkentiškumu lemia ga
lingą atsinaujinimą ankstyvuoju pavasario
tarpsniu, naudingo kompensavimo poten
cialo dėka.
Dėl AKILAH veislės sveikatos savybių –
atsparumo ropių geltos (TuYV) virusui ir
10

k

naujo atsparumo fomozei geno (RLMS), ši
veislė įtikinamai gerai vystosi ir turi didelę
toleranciją abiotiniam stresui, pavyzdžiui,
sausrai.
Dėl geresnio azoto trąšų pasisavinimo
efektyvumo užtikrinamas didesnis augi
nimo lankstumas, vainikuojantis šį įdomų
agronominių savybių derinį, padedantį su
AKILAH siekti aukšto derlingumo stabilu
mo net ir vyraujant nepalankioms klimato
ir augimo sąlygomis.

AKILAH

(kuo aukštesnė vertė, tuo geresnė augalo sveikata)

Sveikatos indeksas

STIPRI AUGALŲ SVEIKATA PUIKIAM DERLIAUS STABILUMUI
20

AKILAH

19

RAPOOL HYBRID

18
17
16
15

85

90

95

100

105

110

115

120

Sant. derlingumas, %
ŠALTINIS: oficialūs bandymai Čekijoje: labai gera RAPOOL RLMS naujokės – AKILAH – augalų sveikata
ir Sant. derlingumas. 100 % = 5,05 t/ha (Veislės standartai = Alicante, DK Expiro, DK Expression),
11 bandymo vietų. Sveikatos indeksas = suminis balų skaičius už atsparumą fomozei (8 vietovėse),
sklerotiniam puviniui (7 vietovėse) ir šaknų ligų kompleksui (6 vietovėse).

6,3

Vidurkis

4,9

5,0

5,2

5,2

5,9

5,7

5,5

6,1

6,0

AKILAH

6,4

6,5

6,3

AKILAH – ĮTIKINAMAI PASIRODĖ KAIP PUIKAUS DERLINGUMO
VEISLĖ OFICIALIŲ VEISLIŲ BANDYMŲ METU 2020 M.

3,5

Plungė
n=63

Lietuva

Kaunas
n=63

Stende
n=57

Peterlauki
n=57

4,3

4,0

4,4

4,4

Derlius, t/ha

4,5

Skriveri
n=50

Latvija

Viski
n=46

ŠALTINIS: oficialūs veislių bandymai LIETUVA + LATVIJA, 2020 m. n = tęstuotų veislių skaičius kiekvienoje
bandymų stotyje.

RAPOOL. We know rapeseed.
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DYNAMIC

k

Pilnas atsparumo ligoms
paketas.

k

Atsparumas ankštarų
išbyrėjimui – lankstus
derliaus nuėmimo laikas.

k

Dėl subalansuoto vysty
mosi rudeninės vege
tacijos metu galima
ankstyva sėja.

k

Geras žiemkentiškumas.

k

Vidutinio vėlyvumo
branda.

ATSPARUMAS ROPIŲ
ATSPARUMAS
GELTOS VIRUSUI ANKŠTARŲ IŠBYRĖJIMUI

Patikimumas ir energija.
Jauskitės saugūs dėl derliaus.
Vidutinis

Aukštas/
Vėlyvas/
Sunkūs

Derlingumas













Aliejingumas













Tinkamas min. žemės
įdirbimui













Sėjos laikas













Dirvožemio tipas













Augalo aukštis













Atsparumas sausros
sukeltam stresui













Tinkamas derliaus
nuėmimo metas













DYNAMIC – AUKŠTAS SANTYKINIS
DERLINGUMAS, NET IR ŽEMESNIO
NAŠUMO DIRVOŽEMIUOSE
Sant. derlingumas, %
lyginant su standartinėmis veislėmis

Žemas/
Ankstyvas/
Lengvi

115

110

105

100
6 Vietos
<4t/ha

17 Vietų
4-5t/ha

7 Vietos
>5t/ha

Santykinis derlingumas, %
ŠALTINIS: PDO Poregistraciniai bandymai
Lenkijoje 2019-2020 m. Veislės standartai –
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hibridai Architect ir Duke.

PUIKŪS DERLINGUMO REZULTATAI
OFICIALIUOSE VEISLIŲ BANDYMUOSE
LIETUVOJE, 2019
DYNAMIC

Sant. derlingumas, %

Tai yra pirmasis iš mūsų trijų hibridų, turintis trigu
bą atsparumų derinį. Šis hibridas apjungia unikalų
atsparumą ropių geltos virusui (TuYV), atsparumą
fomozei (RLM7) ir atsparumą sėklų išbyrėjimui iš
ankštarų.
Be to, DYNAMIC veislės ypatumas – nedidelis
poreikis augalų augimo reguliavimui ir toleran
cija sausrai augalų augimo metu. Dėl šių savybių
DYNAMIC yra puikus pasirinkimas kiekvienam
ūkininkui. Be to, RAPOOL tyrimai parodė šiai veislei
būdingą labai didelį azoto trąšų pasisavinimo efek
tyvumą. Labai geras atsparumas sėklų išbyrėjimui iš
ankštarų suteikia didesnį lankstumą derliaus nuėmi
mo laiku, net ir esant blogoms oro sąlygoms.
DYNAMIC taip pat pasižymi dideliu aliejingumu
ir maksimaliu derlingumu, kurio galite ne tik tikėtis
bet ir sulaukti savo laukuose.

135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75

Bandymo vidurkis

Plungė

Standartas

Kaunas

Pasvalys

ŠALTINIS: oficialūs veislių bandymai Lietuvoje,
2019 m. Bandymuose dalyvavo 58 veislės. n=
3 bandymo stotys. Sant. derlingumas 100%
= Plungė - 5,19, Kaunas - 4,01, Pasvalys - 5,29
t/ha. Veislės standartai = ROHAN, ABAKUS,
FACTOR KWS, MARATHON, EINSTEIN.

TEMPTATION
ATSPARUMAS ROPIŲ
GELTOS VIRUSUI

k

Labai geras vystymasis
rudenį leidžia suformuoti
pagrindą stabiliam der
lingumui įvairiomis augi
mo sąlygomis.

k

Geras žiemkentiškumas
dėl subalansuoto bio
masės formavimo ir su
mažintos stiebo ilgėjimo
rizikos.

k

Sveiki augalai ir aukštas
atsparumas išgulimui.

STABILUS
DERLINGUMAS

Puiki veislė su atsparumo
TuYV viruso genu.

STABILŪS IR AUKŠTI REZULTATAI LENKIJOJE
2018 -2020 M.
125
120
Sant. derlingumas, %

TEMPTATION pasižymi labai stipriu ankstyvu vys
tymusi rudens laikotarpiu ir suformuoja tvirtą
pagrindą stabiliam derlingumui įvairiomis oro
sąlygomis.
Dėl subalansuoto biomasės susiformavimo ir labai
žemos stiebo išilgėjimo rizikos savybių ši veislė yra
idealus pasirinkimas siekiant gero žiemkentiškumo.
Gera augalo sveikata ir puikus atsparumas išgulimui
sukuria aukštą ir stabilų derliaus potencialą.
TEMPTATION vidutinio žydėjimo laiko ir vidutinės
brandos veislė, greitai subrandinanti ankštaras ir
gerai pakelianti sausrą. Ši aukšto aliejingumo veislė,
garantuoja šią veislę pasirinkusiam ūkininkui jo
lūkesčius atitinkantį derlių.

115
110
105
100
95
2020

2019

2018

ŠALTINIS: PDO rezultatų suvestinė Lenkija
(COBORU, 2018-2020 m.). Santykis derlingumas
2018 m. 100 % = 3,86 t/ha, 2019 m. - 100 % =
3,6 t/ha, 2020 m. 100 % = 4,17 t/ha.

TEMPTATION, VEISLĖS PASIRINKIMAS LAIMI PRIEŠ TECHNOLOGIJĄ
VIA - aukštas N
tręšimo intensyvumas

NIA kg N / 1 t sėklų

VIA kg N / 1 t sėklų
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95
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Derlius, %

110

N suvartojimas (kg) 1t sėklų

NIA - žemas N tręšimo
intensyvumas

ŠALTINIS: SDO ÚKZÚZ – veislių pritaikymas skirtingo intensyvumo (žemesnio/aukštesnio) auginimo
technologijoms, 2019-2020 m.

RAPOOL. We know rapeseed.
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RAGNAR
ATSPARUMAS ROPIŲ
GELTOS VIRUSUI

k

Tinkamas mažiau ūkinin
kauti palankiose vieto
vėse ir vidutinei bei vėly
vai sėjai.

k

Lėtas startas po žiemos,
mažesnė vėlyvų šalnų
pažeidimų rizika prieš
žydėjimą.

k

Stipri augalo sveikata dėl
atsparumo ropių geltos
(TuYV) virusui.

VĖLYVA
SĖJA

Nauja genetika – dideliam
derliaus stabilumui.

Robertas Visockis,
Rapool-Ring atstovybės Baltijos šalyse
Lietuvos regiono vadovas

RAGNAR - PUIKUS PASIRODYMAS
OFICIALIUOSE VEISLIŲ BANDYMUOSE
LENKIJOJE, 2017 M.
Standartas 1

RAGNAR

Standartas 2

120
115
110

Sant. derlingumas, %

„RAGNAR veislei būdingas geras vystymasis rudenį,
todėl net ir vėlai pasėjus augalus jie sparčiai vystosi,
pasiekdami optimalius ir prieš žiemojimą būtinus
rodiklius.
Vienas iš šios veislės pranašumų – atsparumo
ropių geltos (TuYV) virusui genas, kuris lemia didesnį
augalų atsparumą ligoms. Augalų stiebai išlieka svei
ki, suformuodami aukštesnį derlingumo potencialą ir
užtikrindami stabilų derlingumą.
Pavasarinės vegetacijos pradžioje RAGNAR nesku
ba vystytis ir kelti žiedynų, todėl jam mažiau pavo
jingos vėlyvosios pavasario šalnos. Esant retesniam
pasėliui, pavasarį šios veislės augalai intensyviau
formuoja šoninius ūglius, šakas bei ankštaras, taip
užpildydami tuščią erdvę.“
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<4 t/ha

4-5 t/ha

Daugiau
nei 5 t/ha

Vidurkis

ŠALTINIS: RAGNAR išskirtas iš bandyme
dalyvavusių veislių - standartų
(tradiciniai hibridai), Lenkija, 2017. n=12
vietovių, 100% = 4,31 t/ha.
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Sant. derlingumas, %

2020 M. RAGNAR NUBRĖŽĖ NAUJĄ DERLINGUMO STANDARTĄ SUDĖTINGOMIS
AUGINIMO SĄLYGOMIS VIDINIUOSE RAPOOL BANDYMUOSE BALTIJOS ŠALYSE

ŠALTINIS: RAPOOL Baltics poregistraciniai bandymai 2020 m. Bandymų stotys (n)=3 (Viljandi, Jelgava,
Kaunas). Santykinis derlingumas 100% = 5,48 t/ha.
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NAUJIENA

CHOPIN
ATSPARUMAS ROPIŲ
GELTOS VIRUSUI

AUKŠTAS
ALIEJINGUMAS

k

Labai geri derlingumo
rezultatai lengvesniuose
dirvožemiuose.

k

Vidutiniškai ankstyva
branda, labai geras ats
parumas išgulimui.

k

Energingas augalų vysty
masis prieš žiemą ir geras
žiemkentiškumas.

k

Geras atsparumas ver
ticiliozei ir lapų švies
margei.

k

Našus ir lengvas derliaus
nuėmimas.

ATSPARUMAS
IŠGULIMUI

Tobula veislė lengviems
dirvožemiams.
Žemas/
Ankstyvas/
Lengvi

Vidutinis

Aukštas/
Vėlyvas/
Sunkūs

Derlingumas













Aliejingumas













Tinkamas min. žemės
įdirbimui













Sėjos laikas













Dirvožemio tipas













Augalo aukštis













Atsparumas sausros
sukeltam stresui













Tinkamas derliaus
nuėmimo metas













PUIKŪS DERLINGUMO REZULTATAI
2018-2020 M. LENKIJOJE
125

120
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105

Sant. derlingumas, %

CHOPIN rodo labai gerus derlingumo rezultatus
lengvesnėje dirvoje.
Dėl vidutiniškai ankstyvos brandos ir gero atsparu
mo išgulimui CHOPIN veislė labai dėkinga derliaus
nuėmimo požiūriu, nes augalų kūlimo grafikas gali
būti priderintas prie kitų pasėlių derliaus nuėmimo.
Dėl atsparumo ropių geltos (TuYV) virusui augalai
gali energingai vystytis prieš žiemą ir užsitikrinti gerą
žiemkentiškumą.
Stiprūs ir sveiki augalai rudenį padeda pagrindus
aukštam derliaus potencialui net ir lengvesnėje
dirvoje. Taip pat ir pavasarį bei vasarą CHOPIN
veislė demonstruoja gerą augalų sveikumą, nes yra
atspari verticiliozei ir lapų šviesmargei. Todėl nėra
jokio pagrindo nerimauti dėl ligų sąlygoto derliaus
nuostolio.

115

100

95
2020

2019

2018

ŠALTINIS: PDO rezultatų suvestinė, Lenkija
(COBORU, 2020 m.) Sant. derlingumas : 2018
m. 100 % = 3,86 t/ha,10 vietų, 2019 m. 100 %
= 3,6 t/ha, 24 vietos, 2020 m. 100 % = 4,17 t/
ha, 30 vietų.

RAPOOL. We know rapeseed.
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NAUJIENA

KELTOR
ATSPARUMAS ROPIŲ
GELTOS VIRUSUI

IŠKŪLIMO
KOKYBĖ

Žemaūgiai kompaktiški
augalai, tvirtais stiebais
ir atsparumu ropių geltos
(TuYV) virusui.

k

Spartus
rudenį.

k

Labai geras žiemkentiš
kumas.

k

Gerai toleruoja sausrą.

k

Dėl ankstyvos brandos
tinkama ankstyvam der
liaus nuėmimui.

ŽEMI IR
KOMPAKTIŠKI

Kompaktiška ankstyvos
brandos veislė.
Žemas/
Ankstyvas/
Lengvi

Vidutinis

Aukštas/
Vėlyvas/
Sunkūs

Derlingumas













Aliejingumas













Tinkamas min. žemės
įdirbimui













Sėjos laikas













Dirvožemio tipas













Augalo aukštis













Atsparumas sausros
sukeltam stresui













Tinkamas derliaus
nuėmimo metas













vystymasis

KELTOR DERLINGUMO REZULTATAI
PRILYGSTA TRADICINIŲ RAPSŲ VEISLIŲ
DERLINGUMUI, NORS PAGAL SAVO
AUKŠTĮ AUGALAS PANAŠUS Į PUSIAU
ŽEMAŪGES VEISLES.
115

KELTOR
110

105

100

Sant. derlingumas, %

KELTOR yra tobulas pasirinkimas lengvam der
liaus nuėmimui; ankstyva branda ir kompaktiški
augalai garantuoja lengvą derliaus nuėmimą ir
leidžia sutaupyti kuro bei anksti sutvarkyti ražienas
nuėmus derlių.
Atsparumas ropių geltos (TuYV) virusui apsaugo
jūsų augalus nuo bet kokių derliaus nuostolių dėl
užsikrėtimo TuYV virusu, kurį rudenį platina amarai.
Šios veislės augalai taip pat gerai vystosi prieš žiemą
ir suformuoja labai gerą šaknies kaklelį.
Dėl savo kompaktiškumo KELTOR pasižymi labai
geru žiemkentiškumu ir nesukelia jokių abejonių dėl
derlingumo potencialo. Dėl stipraus šaknų sistemos
vystymosi KELTOR veislės augalų rezultatai yra geri
net ir drėgmės stygiaus sąlygomis.
16
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130
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140

Augalo aukštis, cm

ŠALTINIS: RAPOOL nedidelės biomasės
bandymai 2020 m. Bandymų stotys (n) = 9
(Thüle (DE), Odesa (UA), Kaunas (LT),
Taktaharkani (HU), Cegled (HU), Golia (PL),
Boly (HU), Jelgava (LV) ir Pawlowice (PL)).
sant. derlingumas 100 % = 5,19 t/ha.

NAUJIENA

PARCOURS
STABILUS
DERLINGUMAS

AUKŠTAS
ALIEJINGUMAS

k

Spartus augalų vystyma
sis leidžia lanksčiau rink
tis sėjos laiką.

k

Puikiai prie žemyninio kli
mato prisitaikiusi veislė,
pasižyminti stipriu žiem
kentiškumu.

k

Tvirti ir sveiki augalai
didesniam derlingumo
stabilumui.

k

Patikimas atsparumas
išgulimui užtikrinantis
didesnį saugumą.

k

Aukštas aliejingumasdidesniam pelningumui.

ŽIEMKENTIŠKUMAS

Sukurta kaip kasdieninių žemdirbių
iššūkių sprendimas.
Žemas/
Ankstyvas/
Lengvi

Vidutinis

Aukštas/
Vėlyvas/
Sunkūs

Derlingumas













Aliejingumas













Tinkamas min. žemės
įdirbimui













Sėjos laikas













Dirvožemio tipas













Augalo aukštis













Atsparumas sausros
sukeltam stresui













Tinkamas derliaus
nuėmimo metas



PARCOURS - AUGI VEISLĖ PASIŽYMINTI
ENERGINGU VYSTYMUSI IR DERLIAUS
STABILUMU.
115

PARCOURS
110









Dėl savo augalų gyvybingumo ir stabilaus derlin
gumo rezultatų oficialiuose bandymuose Baltijos
šalyse PARCOURS veislė demonstruoja puikų prisi
taikymą prie atšiaurių žemyninio klimato sąlygų.
Oficialių bandymų metų PARCOURS veislė įtikina
mai energingai vystėsi prieš žiemą, todėl šią veislę
galima rinktis taip pat ir vidutiniškai vėlyvai sėjai.
Dėl stipraus žiemkentiškumo PARCOURS yra pati
kimas pasirinkimas net ir atšiauriomis auginimo
sąlygomis. Veislės patrauklių savybių sąrašą papildo
aukštas atsparumas išgulimui, vidutinė branda ir
aukštas aliejingumas pelningam žieminių rapsų
auginimui.
Iš kitų veislių PARCOURS išsiskiria patikimų savy
bių rinkiniu, garantuojančiu pelningą rapsų augi
nimą net ir sudėtingomis klimato sąlygomis, todėl
ji yra viena iš labiausiai rekomenduojamų veislių
2021 m. sėjai.
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95
Sant. derlingumas, %
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Augalo aukštis, cm

ŠALTINIS: RAPOOL poregistraciniai
bandymai Baltijos šalyse 2020 m.
Veislės (n) = 13 hibridų,
veislės standartai = MERCEDES, MENTOR ir
PHOENIX CL. Bandymų stotys (n)= 3
(Viljandi, Kaunas ir Jelgava),
kuriose sant. derlingumas 100 % = 5,48 t/ha.

RAPOOL. We know rapeseed.

17

RAPOOL SELEKCINIAI BANDYMAI RODO
TOLIAU GERĖJANTĮ NAUJŲ HIBRIDINIŲ
VEISLIŲ AZOTO TRĄŠŲ PASISAVINIMĄ

Azoto (N) trąšų pasisavinimas yra nuolatinė RAPOOL rapsų selekcijos tema.
Ir tai nėra įmonės vidinius interesus atspindinti tema – ji yra taip pat ir
atitinkamų politinių įvykių visuomenėje (ES „Žaliojo kurso“, „Penktadienių
už ateitį“ (Fridays for future), ekologinio judėjimo) rezultatas.
Toliau pateikiamas grafikas iliustruoja
akivaizdų selekcijos poveikį, jame paly
ginamos atitinkamai rinkoje plačiai nau
dojamos ir santykinai naujos žieminių
aliejinių rapsų hibridinės veislės taikant
skirtingo intensyvumo N tręšimą. Rezul
tatai patvirtina, kad šiuolaikinės hibri
dinės veislės gali būti derlingesnės su
tomis pačiomis N trąšų sąnaudomis. Taip
pat labai džiugina potenciali selekcijos
įtaka derlingumui.
Lyginant su lyginamuoju standar
tiniu vidurkiu, kurį sudaro gerai žino
mos ir plačiai rekomenduojamos hibrid
inės veislės, naujos genetikos hibridinės
veislės pademonstravo nuo 10% iki 15%
aukštesnį derlingumą nepriklausomai
nuo auginimo metu taikyto tręšimo azoto
trąšomis intensyvumo: įprastinio tręšimo
intensyvumo ūkyje (tręšiant apytikriai 160
kg N), kas atitinka 100 % arba 60 %(100

kg N trašų). RAPOOL veislė TEMPTATION,
ypač taikant mažo intensyvumo tręšimą
azoto trąšomis, trijose bandymų stotyse
davė labai aukštus rezultatus – iki 10 %
didesnį derlingumą – palyginti su stan
dartinių veislių vidurkiu. Apskritai, šiose
dviejose nevienodo tręšimo azotu inten
syvumo grupėse derliaus skirtumas buvo
labai nežymus – vos 0,26 t/ha.
Šį skirtumą būtų galima kompensuo
ti žemesnėmis azoto trąšų kainomis ir
aukštesniu aliejingumu, kuris visose trijo
se bandymų stotyse 2020 m. vidutiniškai
išaugo apie 0,4 %.
Šie rezultatai rodo, kad RAPOOL hibri
dinių veislių selekc ijos darbe skiriamas
dėmesys fomozei (Phoma lingam) ir ropių
geltos (TuYV) virusui atsparioms veislėms,
pasižyminčioms geresniu šaknų forma
vimusi, atlieka esminį vaidmenį geriau
pasisavinant azotą.

N ĮSISAVINIMAS: IKI 28 % MAŽIAU AZOTO 1T ALIEJAUS
LYGINANT NAUJOS GENETIKOS
VEISLES IR RINKOJE
ESANČIAS VEISLES

30

Azoto trąšų poreikis reikiamam aliejingumui
Trąšų kiekis (kg) 1 t aliejaus užauginti

20

-14%
-28%
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00
90

LYGINANT GERIAUSIAI
IR PRASČIAUSIAI
PASIRODŽIUSIAS VEISLĖS

80
70
60
50

DIDELIS AZOTO TRĄŠŲ KIEKIS

MAŽAS AZOTO TRĄŠŲ KIEKIS

ŠALTINIS: Uni Giessen, Dr. Andreas Stahl, N Efficiency, paskelbta 2018 m.
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VEISLIŲ GRUPĖS
NAUJOS GENETIKOS VEISLĖS
NAUJOS GENETIKOS VEISLĖS
RINKOJE ESANČIOS VEISLĖS
RINKOJE ESANČIOS VEISLĖS

LYGINANT NAUJOS GENETIKOS
VEISLES IR RINKOJE
ESANČIAS VEISLES

-12%
-25%

LYGINANT GERIAUSIAI
IR PRASČIAUSIAI
PASIRODŽIUSIAS VEISLĖS

TEMPTATION SIŪLO IŠSKIRTINIUS
REZULTATUS IR DIDELĮ TRĘŠIMO N
LANKSTUMĄ
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ŠALTINIS: 2019 m. N tręšimo bandymai RAPOOL
Polska, Gola, Lenkija.

Aliejingumas,%
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AKILAH – LANKSTUS DERLIAUS
FORMAVIMASIS TAIKANT STANDARTINĮ IR
MAŽESNĮ TRĘŠIMO INTENSYVUMĄ AZOTO
TRĄŠOMIS
Derlingumas

120 kg N
1600

ku
ruo
j
vei anti
slė

RAPOOL jau dabar, turėdama RLMS ir
TuYV atsparumo genų derinį, siūlo nau
jus ir stiprius „klimato kaitos hibridus“,
tokius kaip žieminių rapsų veislę AKILAH.
RAPOOL vykdytuose oficialiuose azoto
pasisavinimo bandymuose greta kitų stan
dartinių mūsų pačių palyginamųjų veislių
AKILAH parodė labai stabilius rezultatus
žemo intensyvumo tręšimo azotu sąly
gomis, palyginti su standartiniu tręšimo

GAUTOS DERLIAUS PARDAVIMO PAJAMOS
IŠSKAIČIAVUS TRĘŠIMO AZOTU (N) KAŠTUS
(derlius/ha x 370 €/t) – N kaštai (1 €/kg))

CE

ŠALTINIS: 2020 m. RAPOOL, vidiniai N tręšimo
bandymai. Bandymų stotys (n) = 3 (Böken,
Thüle ir Terminiers). 100 % N tręšimas = 160
kg N. Santykinis derlingumas, tręšiant 60%
intensyvumu = 4,06 t/ha, santykinis derlingumas,
tręšiant 100 % intensyvumu = 4,37 t/ha.
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ir iki 0,27 t/ha derlių taikant mažesnio
intensyvumo tręšimą.
Šiuolaikinės RAPOOL hibridinės veislės
leidžia rinktis tarp standartinio intensyvu
mo tręšimo ir mažesnio tręšimo intensyvu
mo reikalaujančių veislių, ir net jeigu dėl
politinių arba aplinkosauginių reikalavimų
turite mažinti azoto trąšų kiekį, nepa
tirti derliaus nuostolių. Tą liudija ir šiame
grafike pateikti rezultatai.

1199
1063

100% TRĘŠIMO INTENSYVUMAS

110

Derliaus pardavimo pajamos išskaičiavus
tręšimo azotu (N) kaštus

60% TRĘŠIMO INTENSYVUMAS

azoto trąšomis intensyvumu. Lyginant su
kitomis standartinėmis veislėmis, AKILAH
pademonstravo 0,18 t/ha didesnį derlių
taikant standartinį tręšimo intensyvumą

170 kg N/ha

ŠALTINIS: 2020 m. RAPOOL gamybiniai bandymai.
Bandymų stotys (n )= 4 . Rezultatas apskaičuotas
remiantis 16 veislių vidurkiu.

Visuose tręšimo azotu intensyvumo
lygiuose DOMINATOR demonstruoja la
bai stabilią pelno maržą, nepriklausančią
nuo azoto trąšų sąnaudų. Tai reiškia, kad
augindami DOMINATOR galite rinktis tiek
intensyvų, tiek ekstensyvų tręšimo inten
syvumą, taigi, ir lanksčiau rinktis sėjai ir
auginimui tinkančius laukus, o tai ypač
aktualu daug iššūkių keliančiomis aplinkos
sąlygomis.

RAPOOL. We know rapeseed.
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PHANTOM
VĖLYVA
SĖJA

k

Patraukus savybių derinys: stabi
lus derlingumas, didelė biomasė,
aukštas žiemkentiškumas.

k

Veislės potencialas atsiskleidžia
po arimo ar gilaus žemės įdirbimo.
Netinkama padrikai sėjai ar sėjai
tiesiai į ražieną.

k

Prisitaikymas augti net esant
sudėtingoms augimo sąlygoms
(priešsėlis, dirvos paruošimas,
tręšimas, dirvos kokybė).

IŠKŪLIMO
KOKYBĖ

Hibridas su ypatingu
charakteriu.
PHANTOM veislė sukurta naudojant vieną
daugiausiai žadančių RAPOOL motininių
linijų.
Veislei būdingi augalai yra aukšti,
stiprūs, ilgai išliekantys sveiki, pasižymintis
aukštu derlingumo potencialu. 2016 –
2018 m. PHANTOM veislė susidūrė su vi
somis įmanomomis nepalankiomis augi
mo sąlygomis (užmirkimu, šalčiu, sniegu,
karščiu ir sausra), tačiau sėkmingai užbaigė
regis tracinius bandymus (Vokietijoje ir
Estijoje), parodydama išskirtinius rezul
tatus ir pelnytai užregistruota 2018 m.
PHANTOM būdingas spartus vystymasis
prieš žiemą, todėl ši veislė tinkamai ir vėly
vesnei sėjai. Žydėjimo pradžia vidutiniškai
ankstyva. PHANTOM priklauso vidutinės
brandos veislių grupei. Vokietijoje atlikti

registraciniai bandymai parodė, kad šios
veislės derlingumas išlieka stabilus nepai
sant skirtingo priešsėlio, dirvožemio arba
žemės dirbimo poveikio.
PHANTOM aukščiausias derlingumo
potencialias pasiekiamas naudojant in
tensyvią auginimo ir augalų priežiūros
technologiją. PHANTOM demonstruoja
stabilų derlingumą net ir esant sudėtin
goms aplinkos sąlygoms. Be abejo, aš pats
rekomenduoju šią veislę.“
Rene Brand,
RAPOOL produktų vadovas atsakingas už
tarptautinę plėtrą

PHANTOM KAIP TRADICINĖ VEISLĖ KONKURUOJA SU NAUJA ROPIŲ GELTOS
(TUYV) VIRUSUI ATSPARIŲ HIBRIDŲ GRUPE
Veislės standartai

Tradicinės veislės

Derlingumas dt/ha

4,4
4,2
4,0
3,8
3,6

VE
ISL
ĖS
VE
ISL
ĖS
CR

YV
TU

ISL
Ė1
2
AN
TO
M

ISL
Ė1
1

VE

VE

ISL
Ė9

ISL
Ė1
0

VE

ISL
Ė8

VE

PH

Tradicinės veislės

VE

VE
ISL
Ė7
AVA
TAR
(B)

ISL
Ė6

ISL
Ė5

VE

VE

(B)
R

ISL
Ė4
VE

ND
E

BE

SS
(B)
ISL
Ė3
VE

NE

VE

RA
FFI

VE

ISL
Ė2

3,4
ISL
Ė1

Derlingumas, t/ha

4,6

ŠALTINIS: BSVEUSV 2, 2019 m., Vokietija. Veislės standartai: AVATAR, BENDER ir RAFFINESS.
Vidutinis bandymo derlingumas = 3,88 t/ha, 13 vietovių. N = bandymų stočių skaičius. Testuotų TuYV
veislių skaičius n=10, testuotų CR veislių skaičius n=5.
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KICKER
ATSPARUMAS
FOMOZEI

k

Patrauklios agronominės
savybės: atsparumas fo
mozei dėl RLMS geno ir
aukšta tolerancija verti
ciliozei; didelis atsparu
mas išgulimui.

k

Pasižymi sparčiu ir koky
bišku vystymusi prieš
žiemą, todėl tinkama
vėlyvesnei sėjai.

k

Atsparumas stresinėms
abiotinėms sąlygoms
(sausrai, aukštai tempe
ratūrai ir temperatūros
svyravimams).

SVEIKI
AUGALAI

Išnaudoja visą derliaus potencialą
nesukeldamas rūpesčių.
Vienas pirmųjų hibridų iš mūsų RAPOOL veis
lių asortimento, turintis atsparumą fomozei dėl
RLMS geno.
Šis hibridas pasiekė naują bastutinių
(Brassicaceae) šeimos augalų sveikatos lygį, kurio
pagrindas – stiprus ir sveikas stiebas. RLMS genas
apsaugo nuo fomozės infekcijų ir verticiliozės bei
padeda augalui „išlikti žaliam“ iki brandos, kai
daugumai kitų veislių fungicidai jau nebepadeda.
KICKER veislė pasižymi patrauklių savybių rinkiniu:
sparčiu vystymusi prieš žiemą, geru žiemkentiškumu,
vidutine žydėjimo pradžia, vidutinio vėlyvumo bran
da, ilgai išliekančiais sveikais augalais ir žaliu stiebu.
Visos šios savybės užtikrina aukštą derliaus poten
cialą net ir augant žemyninio klimato sąlygomis.

KICKER - SVEIKAS IKI PAT
DERLIAUS NUĖMIMO,
NET IR ESANT STIPRIAM
VERTICILIOZĖS IŠPLITIMUI

GALINGAS SAVYBIŲ KOMPLEKSAS
PRIEŠ VERTICILIOZĘ
8,0

KICKER

VEISLĖ

7,5

POP SPZO 2018

7,0
6,5

6,0

5,5

KICKER

5,0
5,0

5,5

6,0

ÙKZÙZ, SDO 2016-2018

6,5

ŠALTINIS: SPZD Čekija, koreliacija balais rekomenduojamų
veislių sąrašo bandymuose.

ŠALTINIS: LP523 bandymų derliaus
nuėmimo laikas, Vokietija, 2018 m.,
KICKER palyginimas su rinkoje žinoma
konkuruojančia veisle esant stipriam
verticiliozės išplitimui.

RAPOOL. We know rapeseed.
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PRINCE
ATSPARUMAS ROPIŲ
GELTOS VIRUSUI

ŽEMI IR
KOMPAKTIŠKI

Kompaktiškas ir ropių geltos (TuYV)
virusui atsparus hibridas- Šiaurės
Europos šalims.
Šią veislę ūkininkas turėtų pasirinkti dėl
šių savybių: energingo augimo rudenį,
galima vidutinio vėlyvumo sėja ir vėlyva
sėja, kai dėl nepalankių sąlygų rudenį sėją
tenka atidėti.
Pavasarį PRINCE atsinaujina labai anksti,
todėl iš ūkyje auginamų veislių ji sužydės
ir subręs anksčiausiai. Ši veislė puikiai
auga esant net ir sudėtingoms sąlygoms
ankstyvuoju vystymosi tarpsniu (toleruoja
vėlyvas pavasario, ankstyvąsias vasaros
sausras). Dėl šių savybių PRINCE yra ide
alus pasirinkimas, jeigu norite išplėsti
rapsų derliaus nuėmimo laiką ir pasirengti
ankstyvosios rudeninės sėjos darbams.

k

Geras atsparumas ligoms
(atsparumo ropių geltos
(TuYV) virusui genas).

k

Spartus augimas rudenį ir
geras žiemkentiškumas.

k

Labai ankstyvas žydėji
mas ir vidutiniškai ank
styva branda – ankstyvas
derliaus nuėmimas.

Dėl tolygaus sunokimo ir augalo kompak
tiškumo PRINCE veislės derlių taip pat labai
lengva nuimti, tuo pačiu sutaupant degalų.
Oficialių veislių bandymų Lenkijoje 2019
m. metu PRINCE pasižymėjo labai aukštu
derlingumo rodikliu – Lenkijoje užfiksuo
tas 109, o Kauno bandymo stotyje – net
116 sant. derlingumo rodiklis.

DERLINGUMAS TIESIOGIAI PROPORCINGAS SĖJOS LAIKUI LENKIJOJE, 2019
4,6

RAPOOL 1
RAPOOL 2

4,4

OPTIMALUS SĖJOS LAIKAS

Derlius, t/ha

4,2

RAPOOL 1
PRINCE

4,0

RAPOOL 3

VĖLYVA SĖJA

3,8

RAPOOL 2

3,6
3,4

PRINCE

RAPOOL 3

3,0

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

15,0

17,0

Vieno augalo biomasė rudenį, g
ŠALTINIS: RAPOOL Polska tręšimo bandymas, Gola (Lenkija) 2017-2018 m., įprasta sėja 2017 08 22 ir
vėlyva sėja 2017 09 04. Derliaus vidurkis: optimalus sėjos laikas = 4,4 t/ha, o vėlyva sėja - 3,8 t/ha.
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SIMPLEX CL

Tvirti augalai, puiki šalčio
tolerancija.

k

Atsparumas ankštarų
išbyrėjimui.

k

Labai geras atsparumas
fomozei.

ATSPARUMAS
ANKŠTARŲ IŠBYRĖJIMUI

„Švaraus lauko” (CLEARFIELD®)
veislė su puikiomis agronominėmis
savybėmis – Baltijos šalims.
Žemas/
Ankstyvas/
Lengvi

SIMPLEX CL - tiesiog puikus
atsparumas ligoms
SIMPLEX CL

Vidutinis

Aukštas/
Vėlyvas/
Sunkūs

115

110

Derlingumas













Aliejingumas













Tinkamas min. žemės
įdirbimui













Sėjos laikas













Dirvožemio tipas













Augalo aukštis













Atsparumas sausros
sukeltam stresui













Tinkamas derliaus
nuėmimo metas













Konkuruojanti veislė 1

Konkuruojanti veislė 2

105

100

95

90

85

oz
ė
Sk
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pu ot
vin ini
ys s

Fo
m

zė
lio

Pi
pu lkas
vin is
ys
Alt
ern
ari
oz
ė

80

Ve
rti
ci

SIMPLEX CL veislė pritaikyta „švaraus lauko“
technologijai.
SIMPLEX CL atsparumą ligoms (verticiliozei, lapų
šviesmargei) sustiprina RLM7 genas, suteikiantis
atsparumą fomozei. Veislė yra atspari išgulimui ir
sėklų išbyrėjimui iš ankštarų, tokiu būdu papildomai
apsaugomas būsimas derlius. SIMPLEX CL sudygsta
ir energingai vystosi rudenį ir sparčiai atsinaujina
pavasarį.
Sausuoju laikotarpiu ši veislė dėl savo energingo
vystymosi pajėgi ilgiau ištverti nepalankias augimo
sąlygas kompensuodama drėgmės trūkumą (perkel
dama drėgmę iš lapų
arba stiebų) ir taip palai
kydama būtinus augimo
ir vystymosi procesus.

Sant. ligų vertinimas, %

ATSPARUMAS
FOMOZEI

k

ŠALTINIS: Slovakijos veislių registracinių
tyrimų duomenys, 2019 m. Sant.
Verticiliozės vertė 100% = 6,6 ; sant.
Pilkojo puvinio vertė 100% = 8,5 ;
sant. Alternriozės vertė 100% = 5,6 ;
sant. Fomozės vertė 100% = 6,7 ; sant.
Sklerotinio puvinio vertė 100% = 7,4

RAPOOL. We know rapeseed.
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CROME
SAUGUS
AUGIMAS

Puikus pasirinkimas kopūstiniu šaknų
gumbu užsikrėtusiuose laukuose.
Žemas/
Ankstyvas/
Lengvi

Vidutinis

Aukštas/
Vėlyvas/
Sunkūs





k

Ankstyvas žydėjimas ir
vidutinio ankstyvumo
branda.

k

Aukštas aliejingumasdidesniam pelningumui.

115

Derlingumas



Aliejingumas













Tinkamas min. žemės
įdirbimui













Sėjos laikas













Dirvožemio tipas













Augalo aukštis

















2020



2019

110

Atsparumas sausros
sukeltam stresui













Tinkamas derliaus
nuėmimo metas













Šaknų gumbas tampa vis rimtesne
problema intensyvaus rapsų auginimo
regionuose.
Šiuo metu selekcininkai naudoja tą
patį atsparumo šaknų gumbui geną, kurį
pirmasis rinkoje pristatė RAPOOL ir NPZ.
Šis atsparumo šaknų gumbui genas vadi
nasi „Mendel genas“, kuris vis dar padeda
apsisaugoti nuo didžiosios dalies šaknų
gumbų infekcijų Europoje. Mendel ats
parumo geną turinti CROME veislė yra
dviejų labai stabilių ir sėkmingų tėvinių
linijų, iš kurių selekcininkai išvedė dar ke
lias registruotas hibridines veisles, derinys.
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Stiprus vystymasis iki
žiemos, pagrįstas greitu
šaknų vystymusi nuo pat
sudygimo.

CROME PATVIRTINA SELEKCINĘ
PAŽANGĄ ŠAKNŲ GUMBUI
ATSPARIŲ VEISLIŲ KLASĖJE

105
Sant. derlingumas, %

ATSPARUMAS
ŠAKNIES GUMBUI

k

100
95
90
85

MENTOR

CROQUET

Bandymo
vidurkis

CROME

ŠALTINIS: oficialūs šaknų gumbo
bandymai (OS7-25) 2019 + 2020 m.,
Švedija. Standartinės veislės 2019
m.: Harnas, AVATAR, DK Explicit,
MERCEDES ir 2020 m.: Harnas, ATORA,
DK Explicit, MERCEDES.

Sėkmingai oficialius bandymus vakarų,
šiaurės ir rytų Europoje išlaikiusi veislė
CROME jau yra įsitvirtinusi daugelyje svar
biausių šaknų gumbo paveiktų Europos
valstybių.
Šie pasiekimai rodo išskirtinius CROME
veislės rezultatus kuo įvairiausiomis
aplinkos sąlygomis. Sparčiai rudenį be
sivystanti, gera tolerancija stresui ir at
sparumu išgulimui ir vidutiniškai ankstyva
branda pasižyminti veislė CROME yra uni
kali veislė šaknų gumbui atsparių veislių
asortimente, turinti patrauklų derlingumo
potencialią.

NORI
ŽEMI IR
KOMPAKTIŠKI

IŠKŪLIMO
KOKYBĖ

k

Labai geras atsparumas
išgulimui ir ankštarų
išbyrėjimui- derlingumo
stabilumui.

k

Vidutiniškai vėlyva žydė
jimo pradžia ir vidutinė
branda.

k

Mažesnė biomasė- leng
vas, efektyvus ir greitas
derliaus nuėmimas.

Pusiau žemaūgė veislė didesniam
mažesnio ūkio saugumui.
Žemas/
Ankstyvas/
Lengvi

Vidutinis

Aukštas/
Vėlyvas/
Sunkūs

Derlingumas













Aliejingumas













Tinkamas min. žemės
įdirbimui













Sėjos laikas













Dirvožemio tipas













Augalo aukštis













Atsparumas sausros
sukeltam stresui













Tinkamas derliaus
nuėmimo metas













NORI DEMONSTRUOJA
DIDESNĮ DERLINGUMĄ
PALYGINTI SU THURE ESANT
ATŠIAURIOMS AUGINIMO
SĄLYGOMS BALTIJOS ŠALYSE,
2020 M.
Jelgava

Viljandi

Kaunas

7,0

6,0

5,0

4,0

Derlingumas t/ha

Ši kompaktiško augimo veislė – puikus pasirinkimas ūkininkaujantiems mažesniuose ūkiuose ar
ūkiams, turintiems ribotas galimybes.
Dėl geresnio šaknų vystymosi galima pasirinkti
lankstesnį sėjos terminų laiką. Veislė NORI rudens
vegetacijos laikotarpiu nors ir vystosi sparčiai,
užaugina nedidelę biomasę, tai - sumažina stiebo
išilgėjimo riziką rudens vegetacijos laikotarpiu
ir leidžia augalams išsilaikyti net ir atšiauriomis
žiemos sąlygomis.
Dėl savo savybių veislė yra nereikli fungicidų
veikliosios medžiagos pasirinkimui, todėl galima
ekonomiškiau panaudoti turimus išteklius ir su
mažinti iki minimumo išgulimo tikimybę. NORI
būdinga tolygi branda, todėl galima lengviau ir
lanksčiau pasirinkti derliaus nuėmimo laiką ir su
mažinti derliaus nuėmimo sąnaudas.

3,0

2,0
THURE

NORI

Šaltinis: RAPOOL poregistraciniai
bandymai Baltijos šalyse 2020 m.,
vietovės (n) = 3 (Viljandis, Kaunas ir
Jelgava), veislės (n) = 13 hibridų.
Veislės standartai = MERCEDES,
MENTOR ir PHOENIX CL.

RAPOOL. We know rapeseed.
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VEISLIŲ SAVYBIŲ SANTRAUKA

RLM7

X

X



X
X





























X

RAGNAR

X





CHOPIN

NAUJIENA

X





KELTOR

NAUJIENA

X













PARCOURS

X



TEMPTATION

X

NAUJIENA

PHANTOM
KICKER



X

PRINCE
SIMPLEX CL

X

RLMS

X
X

RLM7

X

X

CROME

X

NORI
ATORA



X

KUGA

X

ORIOLUS

EINSTEIN

X







































































































































1. Technologijų intensyvumo grafa padeda atsakyti į klausimą, kokia tinkamiausia konkrečiai hibridinei veislei ekstensyvus ar intensyvus
auginimo technologija. Kai kurios veislės demonstruoja gerus rezultatais taikant tiek vieną, tiek kitą.
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MERCEDES
PHOENIX CL



Ø

STIPRUS

DYNAMIC



Ø

ŽIEMKENTIŠKUMAS

SILPNAS

X



DIDESNIS AUGIMO REGULIATORIŲ POREIKIS 3

RLMS

X

DIDESNIS FUNGICIDŲ POREIKIS 2

AKILAH NAUJIENA

Ø

STIPRUS

X

AUGIMO REGULIATORIUS
/FUNGICIDAS RUDENĮ

VYSTYMASIS PRIEŠ ŽIEMĄ

SILPNAS

RLMS

MAŽA BIOMASĖ

DOMINATOR

ATSPARUMAS ANKŠTARŲ IŠBYRĖJIMUI

X

ŠVARUS LAUKAS

RLM7

ŠAKNŲ GUMBAS

ROPIŲ GELTOS (TUYV) VIRUSAS

DUPLO NAUJIENA

TOLERANCIJA VERTICILIOZEI

FOMOZĖ

AUGALŲ SVEIKATA IR KITOS SAVYBĖS
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AKILAH NAUJIENA
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RAGNAR







CHOPIN NAUJIENA





KELTOR NAUJIENA





PARCOURS NAUJIENA



PHANTOM










SIMPLEX CL
CROME



NORI





ATORA







KUGA












ORIOLUS




KICKER
PRINCE































VĖLYVA
DUPLO NAUJIENA





ANKSTYVA







AUKŠTAS







Ø






Ø






BRANDA







ŽEMAS

INTENSYVUS

Ø






ATSPARUMAS
IŠGULIMUI







EKSTENSYVUS

Ø


AUGINIMO TECHNOLOGIJŲ
INTENSYVUMAS 1

DIDESNIS AUGIMO REGULIATORIŲ POREIKIS3

DIDESNIS FUNGICIDŲ POREIKIS 2

AUGIMO REGULIATORIUS
/FUNGICIDAS PAVASARĮ









MERCEDES
PHOENIX CL
EINSTEIN

2. Didesnis fungicidų poreikis reiškia, kad auginant šią hibridinę veislę turėtumėte pasirinkti efektyvų fungicidą.
3. Didesnis augimo reguliatoriaus poreikis reiškia, kad auginant šią hibridinę veislę turėtumėte pasirinkti efektyvų augalų augimo reguliatorių.

RAPOOL. We know rapeseed.
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SĖKLŲ TANKIS IR SĖJOS LAIKAS

OPTIMALIAI IŠNAUDOKITE VEISLIŲ GALIMYBES SĖJOS METU
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

KICKER

50

TEMPTATION

50

EINSTEIN

50

KUGA

50

ORIOLUS

50

PHOENIX CL

50

NORI

50 SĖKLŲ/M²

28

50 - 60

LABAI ANKSTYVA SĖJA

ANKSTYVA SĖJA

OPTIMALI SĖJA

01.08

05.08

10.08

DUPLO NAUJIENA

70

RAGNAR

70

PHANTOM

70

MERCEDES

70

ATORA

70

DOMINATOR

70

AKILAH NAUJIENA

70

DYNAMIC

70

CHOPIN

NAUJIENA

70

KELTOR

NAUJIENA

70

PARCOURS

70

NAUJIENA

PRINCE

70

SIMPLEX CL

70

CROME

70
60
70
60
60
60
60
60

SĖKLŲ/M²

70 SĖKLŲ/M²

OPTIMALI SĖJA

VĖLYVA SĖJA

15.08

20.08

LABAI VĖLYVA SĖJA
25.08

***

31.08

*** Sėja rizikinga dėl sumažėjusio atsparumo žiemos sąlygoms; rekomenduojama suplanuoti vasarinių
rapsų sėją kitam sezonui.

RAPOOL. We know rapeseed.
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Veislių savybių ikonų reikšmė kataloge

ATSPARUMAS ROPIŲ GELTOS
(TUYV) VIRUSUI

ATSPARUMAS
FOMOZEI RLMS
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