Padidinkite derlių žieminių
rapsų hibridais,

sukurtais bet kokiems
poreikiams

Išnaudokite visas Jūsų
laukų galimybes
Mūsų žieminių rapsų hibridai, sukurti atsižvelgiant į įvairiausias sąlygas ir poreikius,
garantuoja optimalų derlių bet kuriame lauke. Kur tai bebūtų.
Tolimesniuose puslapiuose rasite mūsų siūlomus produktus.
Tarp jų galėsite pasirinkti variantus iš geriausių mūsų prekės
ženklų:

Pioneer® siūlo tinkamą hibridą atitinkantį skirtingus poreikius.
MAXIMUS® siūlo platų įprasto aukščio ir pusiau žemaūgių
hibridų asortimentą, o „LumiGEN™“ sėklų beicavimas
užtikrina geriausią pradžią Jūsų derliui.

Žieminiai rapsai

SĖKLOS

Prekių ženklai, kuriais pasitikite, nuo šiol priklausantys
Corteva įmonei, tampa stipresniais nei bet kada.

Mieli ūkininkai,
Norint gauti kiek įmanoma geresnį
derlių iš rapsų lauko, reikia sėklų, kurios
idealiai tinka konkrečioms auginimo
sąlygoms.
Štai kodėl mes didžiuojamės galėdami
pristatyti savo dabartinį Pioneer®
žieminių rapsų hibridų asortimentą. Šie
pasiūlymai atitiks bet kokius poreikius.
MAXIMUS®, LumiGEN™, Pioneer® prekės
ženklai dabar yra Corteva Agriscience
dalis. Kaip ir anksčiau, taip ir dabar mes
siūlome aukščiausios kokybės sėklas tik
dar daugiau.

Šiuo metu daug investuojame į
sėklininkystės produktų plėtrą visoje
Europoje. 2019 m. buvo pristatyta
daugiau nei 40 Pioneer® produktų.
Taip pat atidaromas naujas 5 mln. eurų
vertės sėklų taikomųjų technologijų
centras Aussonne mieste, Prancūzijoje.

Mūsų tikslas yra aprūpinti Jus viskuo, ko
reikia prisitaikant prie kintančio žemės
ūkio ir tiekti sveiką, kokybišką maistą,
kurio pageidauja vartotojai.

Siūlome naujų veislių, insekticidinių
beicų ir biologinių produktų, skirtų
sėkloms apdoroti, seriją. Labai tikimės,
kad netrukus pristatysime jums šios
naujos kartos sprendimus.

Pagarbiai,

Visuomet plečiame savo paslaugas ir
sprendimus.

Su geriausiais linkėjimais puikiam
sezonui.

Lars Jørgen Pedersen
Sėklininkystės vadovas Šiaurės ir Baltijos
šalyse

2020 m. agronominiai hibridų palyginimai
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Šaltiniai: Pioneer Europos tyrimai 2019 m., Trukmė = vid. 3 (★ prastas; ★★ nepakankamas; ★★★ vidutinis; ★★★★ geras; ★★★★★ puikus)
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Mūsų asortimentas
sukurtas Jūsų
poreikiams
Išsirinkite tinkamiausius rapsus Jūsų dirvožemiui,
klimatui, sėjos laikui ir derliui.
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PT275

PT256

Gaukite didelį derlių bet kur Europoje

Labai geras atsparumas fomozei
(fomozės atsparumo bandymai 2017–2018 metai)
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4,5
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2,0
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• Labai aukšti derliaus rezultatai Jungtinėje Karalystėje,
Vokietijoje ir Švedijoje
• Labai geras atsparumas šviesmargei
• Ypač geras atsparumas išgulimui
• Stabilūs derliaus rezultatai
• Vidutinis žydėjimas ir branda
• Geras žiemkentiškumas
• Tinkama ankstyvai, optimaliai ir vėlyvesnei sėjai

Menhir

3,0

Stamm Phoma

3,5
PR46W20

Fomozė

Jums reikia rapsų, kurie prisitaikę prie atšiaurių rudens ir
žiemos sąlygų ir pasižymi stabiliu derliumi? PT275 yra labai
derlingas hibridas, sukurtas auginti visoje Europoje. Įtrauktas į
Jungtinės Karalystės rekomenduojamų veislių sąrašą, PT275
pasižymi puikiais rezultatais nuo 2018 metų. Turėdamas geras
agronomines savybes, šis vidutinio aukščio hibridas yra
tinkamas pasirinkimas daugumoje laukų.

Šaltinis: oﬁcialūs Vokietijos regioniniai tyrimai 2017– 2018 m.

PT256

PT256

Sveikas ir tvirtas hibridas

Atsparumas šviesmargei
(atsparumo bandymai 2018 m. Aberdyne, Škotija)

PT256 yra geriausias pasirinkimas norint labai sveiko hibrido,
ypač planuojant vėlyvą sėją. Tyrimų metu, nenaudojant
fungicidų, PT256 augalai buvo stiprūs, sveiki ir pasižymėjo
geru atsparumu prieš fomozę ir šviesmargę.

7,5
7,0
6,0

Šaltinis: Oﬁcialūs atsparumo bandymai (LK SH, UFOP 2018 m.)

Kintančios klimato ypatybės
Mes nuolat tobuliname savo hibridus,
kad jie atitiktų šių dienų klimato sąlygas.
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Vidutinis atsparumas šviesmargei
Labai geras atsparumas išgulimui
Rekomenduojamas vidutinei sėjai
Stiprus augalų vystymasis rudenį
Ankstyvas žydėjimas ir subrendimas

Atteletick

•
•
•
•
•

Šviesmargė

6,5
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MAXIMUS® pusiau žemaūgiai hibridai

Išvesti siekiant sumažinti purškimo
ir derliaus nuėmimo sąnaudas
Gaukite didesnį derlių sėdami žemaūgius hibridus. Turėdami trumpesnį tvirtą stiebą, MAXIMUS®
hibridai užtikrina minimalius nuostolius purškimų metu ir labai palengvina kūlimą.
Rapsams žiemos gali būti sunkios. Ypač Šiaurinės Europos
ūkininkams, norintiems išvengti didelių nuostolių, reikia
žiemkentiškų hibridų.
Mūsų MAXIMUS® hibridai turi visas jums reikalingas savybes.
Tvirtos šaknys, prie žemės prisispaudęs augimo kūgelis,
plokščia lapų padėtis ir didelė cukraus koncentracija
lapuose hibridui leidžia puikiai peržiemoti. Pažeisti šalčio,
MAXIMUS® hibridai greitai regeneruojasi pavasario metu.

MAXIMUS® hibridas

Kitas hibridas

MAXIMUS® hibridas (kairėje), prieš žiemą žemai prie
žemės prisispaudęs augimo kūgelis. Palyginimui,
dešinėje, įprastinio hibrido stiebas (gali būti pažeistas
žiemos metu).

Stiprus šaknies kaklelis ir minimali tikimybė peraugti rudenį.
Tinkamas tiek ankstyvajam, tiek vėlyvajam sėjimui. Hibrido
tvirtumas bei tolygus nokimas idealiai tinka derliaus
nuėmimui. Tai įgalina greitesnį derliaus nuėmimą, žymiai
pagreitina darbą, sumažina degalų sąnaudas ir kitas išlaidas.

MAXIMUS® pranašumai
•
•
•
•
•

Labai geras žiemkentiškumas
Hibridai, turintys mažesnęs biomasę
Paprastesnis ir pigesnis derliaus nuėmimas
Stipresnė šaknų sistema ir geresnis efektyvumas
Galima sėti visu sėjos periodo metu

MAXIMUS® hibridas

Kitas hibridas

MAXIMUS® pusiau žemaūgiai hibridai pasižymi ypač
tvirta šaknų sistema. Intensyvus, pusiau žemaūgių
hibridinių rapsų įsišaknijimas leidžia augalams geriau
pasisavinti azotą. Taip pasiekiamas geresnis sėklų derlius.
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Puikus gebėjimas prisitaikyti
Naujasis Maximus hibridas PX128 pasižymi prisitaikymu
esant labai sunkioms sąlygoms. Ypatingai sausais
2018-aisiais metais šis hibridas puikiai derėjo dėl savo
speciﬁnių šaknų.

PX131
Hibridas, pasižymintis ypatingai aukštais
derliaus rezultatais visoje Europoje
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PX126
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PT269

Visoje Europoje
Labai geras atsparumas šviesmargei
Vidutinis žydėjimas ir branda
Geras žiemkentiškumas
Rekomenduojamas ankstyvai ir vidutinei sėjai
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PR46W20

•
•
•
•
•

PX128: Derlingumo nauda esant sudėtingoms sąlygoms
Santykinio derliaus skirtumas
100=35,3dt/ha

Ar jums reikalingas universalus hibridas, tinkantis visiems sėjos
laikotarpiams ir orų sąlygoms? PX131 yra naujausios kartos
Maximus® hibridas, turintis visas geriausias žieminių rapsų
sąvybes.

Šaltinis: PACTS bandymai Vokietijos nepalankiausiose vietose 2018 m.
(9 vietovės) (Corteva, Vokietija)

PX128
Hibridas, pritaikytas mūsų besikeičiančioms klimato sąlygos
Ar norite užtikrinti puikų derlių, nesvarbu, kokius klimato
pokyčius atneš šie metai? Pasirinkdami PX128 hibridą, Jūs
gausite didelį derlingumo potencialą, net ir sausros atveju.
PX128 turi genetiškai užkoduotą aukšta aliejingumą.
•
•
•
•
•
•
•

Pasižymi geru atsparumu sausrai
Tolerancija fomozei
Aukštas atsparumas šviesmargei
Aliejingumas
Ankstyva ir vidutinė branda
Geras žiemkentiškumas
Rekomenduojamas ankstyvai ir vidutinei sėjai

PX126

PX113
Išskirtinis atsparumas ligoms ir aukštas derlingumas
Ar norite apsaugoti rapsus nuo fomozės ir šviesmargės?
Tuomet labai derlingas PX113 hibridas yra Jūsų geriausias
pasirinkimas. Nors PX113 vystosi dar prieš žiemą, jis yra labai
atsparus žiemos šalčiams. Lapų ir stiprių stiebų formavimasis
prasideda ankstyvą pavasarį. Pagrindiniai ir šoniniai ūgliai
žydi labai tolygiai, PX113 bręsta anksti.
•
•
•
•

Aukštas aliejingumas ir derlingumas
Geras atsparumas fomozei ir šviesmargei
Labai geras žiemkentiškumas
Greitas šaknų sistemos vystymasis rudens periodu ir
ankstyva vegetacija pavasarį
• Tolygi branda ir lengvas derliaus nuėmimas

Aukštas aliejingumas ir ankstyva sėja
Ar jums reikia hibrido, skirto ankstyvajai sėjai ir turinčio labai
aukštą derlingumo potencialą? PX126 - aukščiausio lygmens
derlingumas tarp pusiau žemaūgių veislių. Šis hibridas lėčiau
vystosi rudenį ir pavasarį. Tada augimas spartėja, užtikrinant
optimalų derlingumą.
•
•
•
•
•

Tolerancija fomozei
Rekomenduojamas ankstyvai sėjai
Lėtai vystosi pavasarį, vidutinis brandos laikas
Aukštas derlingumas
Lengvesnis derliaus nuėmimas

PR44D06
Aukštas žiemkentiškumas – stabilaus derliaus garantas
Jeigu Jūsų laukai dažnai kenčia nuo žiemos šalčių - rinkitės
44D06 hibridą. Augimo kūgelis būna žemiausiai, lyginant su
kitais rinkoje esančiais hibridais. Šis hibridas įrodė, kad
derlingumas nenukenčia net ir per atšiauriausias žiemas.
• Įrodytas atsparumas žiemai
• Augimo kūgelis būna žemiausiai, lyginant su kitais rinkoje
esančiais hibridais
• Stabilus derlius visoje Europoje, kiekvienais metais

LumiGEN™ beicas

Sukurtas stipresnei
vegetacijos pradžiai
Nesvarbu, kurį iš mūsų hibridų pasirinksite, Jūsų rezultatas bus geriausias su mūsų dviem standartiniais sėklų beicais.
LumiGEN™ Standard beicavimą sudaro Integral Pro ir Lumibio
Kelta. Jis naudojamas visoms mūsų žieminių rapsų sėkloms.

Integral® Pro*

Lumibio Kelta

Šis biologinis sėklų beicas apsaugo nuo fomozės sukėlėjų ir
stimuliuoja natūralią augalų apsaugą prieš kryžmažiedes
sprages. Jame yra bakterijos Bacillus amyloliquefaciens
(BAA), kurios veikia trimis apsaugos lygiais;

Šis biostimuliatorius susideda iš organinių rūgščių,
biopolimerų, taip pat mikro ir makroelementų. Tai skatina
ankstyvą rapsų augalų vystymąsi, ypač šaknų sistemoje
ir sunkiomis sąlygomis. Tai padeda užtikrinti optimalų
jaunų rapsų augimą ir vystymąsi.

1. Apsauginis sluoksnis (bioplėvelė) aplink šaknį,
padedantis sustabdyti grybelinę infekciją
2. Cikliniai lipopeptidai, turintys priešgrybelinį poveikį
3. Pačio augalo imuninės sistemos suaktyvinimas,
apsauga nuo fomozės viso sezono metu.
*BASF registruotas prekės ženklas
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Insekticidinis beicas LumiGEN™
Jei jums reikalinga papildoma apsauga nuo vabzdžių
pažeidimų ankstyvose augalų vystymosi tarpsniuose, mes
rekomenduojame „Lumiposa®“. Šis insekticidas suteikia:
•
•
•
•

Optimali apsauga nuo kenkėjų vegetacijos pradžioje
Veiksmingas prieš pagrindinius rapsų kenkėjus
Derliaus potencialo apsauga
Saugi ir patogi kenkėjų valdymo priemonė

Kopūstinė musė
(Delia radicium)

Rapsinė spragė
(Psylliodes spp.)

Kryžmažiedė
spragė
(Phyllotreta spp.)

Rapsinis pjūklelis
(Athalia rosae)

Apsaugokite savo rapsų pasėlius nuo pagrindinių kenkėjų vegetacijos pradžioje
Vegetacijos pradžioje rapsams reikalinga speciali
apsauga. Naudodami Lumiposa® gausite sisteminį sėklų
beicavimą, užtikrinantį gerą apsaugą nuo pagrindinių
vabzdžių pažeidimų pirmaisiais ir lemiamais etapais iki 3
lapelių tarpsnio.

Lumiposa® stabdo kenkėjų raumenų funkcijas, taip
nutraukiant jų mitybą, sumažinant judėjimą ir vėliau
sukeliant mirtį. Turėkite omenyje, kad produktas pradeda
veikti, kai veiklioji medžiaga patenka į vabzdžio organizmą
(vabzdžiai turi pasimaitinti). Taigi, pažeidimai bus matomi,
tačiau daug mažesniame lygyje.

Kaip naujas rapsų beicavimo sprendimas, Lumiposa® taip
pat yra ir apsauginė priemonė nuo kenkėjų atsparumo
formavimosi. Tad tokiu būdu sprendžiama ir ilgalaikė
problema žiūrint į ateitį.

Be insekticidinio
beico

Be insekticidinio
beico

Lumiposa®
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Piktžolių kontrolė. Sukurta
optimaliai apsaugai
Gerai apsaugoma nuo piktžolių, neprarandant derlingumo.
Corteva asortimente rasite puikių sprendimų kontroliuojant
ekonomiškai žalingas piktžoles.
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Rekomendacija piktžolėms naikinti
Piktžolės

Purškimo laikas

Sprendimas

Ruduo
1

Rugiagėlė, baltoji balanda, raudonžiedė notrelė,
trikertė žvaginė, vaistinė žvirbliarūtė, dirvinė aklė, kibusis
lipikas, dirvinė neužmirštuolė, dirvinė čiužutė, (bekvapis
šunramunis)

BBCH 13-15

0,25 L/ha Belkar

2

Kaip pirmoje grafoje + paprastasis kietis, paprastasis
dalgutis, bekvapis šunramunis, dirvinė usnis,
(raudonžiedis snaputis), (aguona birulė), (dirvinis
garstukas), (daržinė žliūgė)

BBCH 13-14

0,25 L/ha Belkar + 0,6 L/ha
Metazamix

3

Kaip pirmoje grafoje + bekvapis šunramunis, aguona
birulė, (snaputis), (dirvinis garstukas), (daržinė žliūgė)

BBCH 16-19

0,5 L/ha Belkar

4

Kaip pirmoje grafoje + bekvapis šunramunis, aguona
birulė, raudonžiedis snaputis, (dirvinis garstukas),
(daržinė žliūgė)

BBCH 13-15
BBCH 16-19

0,25 L/ha Belkar + 0,25 L/ha Belkar
mažiausiai 3 savaitės po pirmojo
purškimo

Pavasaris
5

Dirvinė usnis, bekvapis šunramunis, rugiagėlė, kibusis
lipikas, (raudonžiedė notrelė)

BBCH 30-50

0,3 L/ha Galera (+DASSOIL)

6

Dirvinė usnis, bekvapis šunramunis, rugiagėlė, kibusis
lipikas, raudonžiedė notrelė, aguona birulė, paprastoji
žilė, (snaputis)

BBCH 30-50

1,0 L/ha Korvetto

7

Dirvinė usnis, bekvapis šunramunis, rugiagėlė

BBCH 31-55
BBCH 31-55

0,165 kg/ha Lontrel 72 SG (+PAM) arba
0,2 L/ha Lontrel 600 (+PAM)

Prieš naudodami augalų apsaugos produktą, perskaitykite naudojimo instrukciją.

„Pioneer“
verslo klubas
Tapkite „Pioneer“ verslo klubo nariais ir gaukite
daugiau ekonominės naudos bei pasisemkite žinių iš
mūsų specialistų.

Perkant daugiau nei už 7.500€, pritaikoma bonusų
sistema. Bonusai išmokami metų gale po galutinio
atsiskaitymo už prekes.

„PIONEER“ VERSLO KLUBO nuolaida

7.500 € . . . . . . . . . . 3%
12.500 € . . . . . . . . . 4%
17.500 € . . . . . . . . . . 5%
22.500 € . . . . . . . . . 6%
27.500 € . . . . . . . . . 7%
32.500 € . . . . . . . . . 8%
40.000 € . . . . . . . . 9%
50.000 € . . . . . . . 10%
60.000 € . . . . .  10,5%
70.000 € . . . . . . . .  11%
80.000 € . . . . . . 11,5%

Gaukite nuolaidą įsigydami Pioneer kukurūzų ir
(arba) rapsų sėklų. Nuolaida skaičiuojama pagal
suminę metų pirkimo apyvartą.

Išbandykite nemokamai
Galėsite išbandyti naujausias Pioneer kukurūzų ir
(arba) rapsų veisles nemokamai.

Dėl papildomos informacijos susisiekite su mūsų
komanda arba apsilankykite corteva.lt/pvk

Susisiekime

Pardavimų vadovas

Konsultantas

Apskaita

Sėklininkystės vadovas

Tadas Pranskietis

Vytenis Škarnulis vyr.

Vytenis Škarnulis

Lars Jørgen Pedersen

Mob.: +370 655 76057

Mob.: +370 672 97171

Mob.: +370 674 24176

Mob.: +45 40 91 01 01

El.p.: vytenis@pioneerbaltic.lt

El.p.: lars.pedersen@corteva.com

El.p.: tadas@pioneerbaltic.lt

Norėdami sužinoti daugiau apie mūsų pasiūlymus,
apsilankykite mūsų svetainėje adresu corteva.lt/seklos

®,

corteva.lt
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