
 
 
 

 

      

 

Talirapside hinnad 2019 
 

   TALIRAPS Kirjeldus Paljundus Puhis Pakend  Hind * 

MINOTAUR 
liinisort 

Ontario Ülikool, Kanada. Uus keskmise kõrguse ja hea seisukindlusega liinisort. Varaseks ja 
optimaalseks külviks. Keskhilise valmimisega, hea talvekindlusega. Suure saagiga ja õlirikas. Resistentne 
kõtrade avanemisele. 

C ROVRAL 10 kg 6,50 
€/kg 

KUGA 
Rapool 

Kiire algarenguga hübriid, mis on aretatud Põhja Euroopa kliimasse. Talub lühiajalist liigniiskust. 
Keskvalmiv. Sobib varajasteks külvideks. Läbi aastate stabiilse saagikusega. Tänu oma tugevale 
juurekavale sobib minimeeritud harimisega põldudele. Taimed  keskmise kõrgusega, mis tagab väga 
hea seisukindluse. Õlisisaldus väga kõrge. Eesti sordilehel alates 2018a. 

Hübriid Integral 
Pro 

1 ühik 
(3 ha) 

188 € 

GAROU  
Rapool 

Ema on sama mis tuntud sordil Visby. Keskvalmiv sort, väga kõrge õlisisaldusega. Kõrge külmataluvuse 
ja  saagikusega, hea lamandumis- ja haiguskindlus. Kasvukoha lõimise suhtes vähenõudlik. Eesti 
katsekeskustes 2013. aastal saagid 5376-5487 kg/ha. 

Hübriid Integral 
Pro 

1 ühik 
(3 ha) 

184 € 

TROY 
poolkääbushübriid 
Rapool 

Intensiivse arenguga sügis- ja kevadperioodil. Keskvalmiv sort. Kõrge külmataluvuse ja väga kõrge 
õlisisaldusega. Kõrge saagikus ning väga hea taastumisvõime kevadel. Hea haiguskindlus ning 
kasvukoha lõimise suhtes vähenõudlik.  

Hübriid TMTD 1 ühik 
(3 ha) 

170 € 

CLARUS  
DSV AG 

 

Väga hea talvekindlusega varajane hübriid. Kompaktne - taimed on madala kõrgusega. Kõrge 
saagipotentsiaali ja õli sisaldusega. 

Hübriid TMTD 1 ühik 
(3 ha) 

155 € 

DK EXPLICIT 
DSV AG 

Madalal asetseva kasvukuhikuga ja laiuvate lehtedega. Varaseks ja optimaalseks külviks. Keskmiselt 
hiline sort. Kõrge külmataluvus, väga kõrge õlisisaldus ja saagikus. Hea haiguskindlus fomoosi suhtes. 
Resistentne kõtrade avanemisele.  

Hübriid TMTD 1 ühik 
(3 ha) 

180 € 

NK TECHNIC 

Syngenta 
 Taliraps NK Technic on kõrge külmataluvusega hübriidraps, mis sobib hästi meie jahedasse kliimasse. 
Sorti iseloomustab kõrge õlisisaldus ning suur saagipotentsiaal. Tänu kiirele algarengule sügis- ning 
kevadperioodil annab sort pingelisel perioodil suurema külviakna (võib probleemideta külvata kuni 25. 
augustini). NK Technic on hea taastumisvõimega kevadel ning vähenõudlik kasvukoha mullastiku 
suhtes. Keskmise kasvukõrgusega. 

Hübriid TMTD 1 ühik 
(3 ha) 

175 € 

VISBY 
Rapool 

Väga hea saagipotentsiaali ja kõrge toorrasva sisaldusega talvekindel sort. Visby on varajase kiire 
arenguga ning väga hea talvekahjustustest taastumise kiirusega. Keskmise kõrgusega (160–175 cm) ja 
hea lamandumiskindlus. Väga hea haiguskindlusega (fomoosi suhtes vähevastuvõtlik). Ssobib 
minimeeritud harimise korral, sobib hilisemaks külviks. 

Hübriid Integral 
Pro 

 

1 ühik 
(3 ha) 

175 € 



 

 
* hindadele lisandub käibemaks 
  Käesolev hinnakiri kehtib kuni 31.08.2019 või kuni kaupa jätkub. 
 
 

Clearfield sordid      

DK IMPLEMENT CL 
Monsanto 

Väga hea talvekindlusega.  Varaseks ja optimaalseks külviks,  jõulise arenguga sügisel, oluline jälgida 
kasvuregulaatori kasutamist. Kasvukõrgus kuni keskmine, mistõttu on taimed väga seisukindlad. Väga 
hea vastupidavus ristõieliste kuivlaiksusele, hea vastupidavus kapsa-tsülindrosporioosile. Sobilik 
erinevatele mullatüüpidele. 

Hübriid Integral 
Pro 

1 ühik 
(3 ha) 

192 € 

Nuutrikindel      

SY Alister 
Syngenta 

Hea talvekindlusega hübriidraps, mille suurim eelis on resistentsus enamlevinud ristõieliste nuutri 
patogeenide (Plasmodiophora brassicae) suhtes, seejuures saagis järeleandmisi tegemata. Sort on kiire 
sügisese tärkamisega, mistõttu annab sort pingelisel perioodil suurema külviakna (võib probleemideta 
külvata kuni 25. augustini). Vähenõudlik kasvukoha mullastiku suhtes. Taimedel ei ole kalduvust sügisel 
pikkusesse kasvada, sort on hea kevadise taastumisvõimega. Kasvukõrgus madal kuni keskmine, mistõttu on 
taimed väga seisukindlad. Sort on Inglismaa põhjaregioonis üks soovitatud sortidest talirapsi kasvatamisel 
(HGCA/AHDB soovituslik list põhjaregioonis 2012), levinud ka Skandinaaviamaades, Poolas ja Saksamaal.  

Hübriid Integral Pro 1 ühik 
(3 ha) 

205 € 

Talirüps      

LEGATO  Kõrge toorõlisisaldus. Vabade rasv- ja eruukahapete sisaldus väga madal. Glükosinolaatide sisaldus madal. 
Iseloomult saagikas, keskmise haiguskindlusega sort. Sobib kasvatamiseks otsekülvis ja ka maheviljeluses.  

C puhtimata 25 kg 4,20 
eur/kg 

Jaanika Liir 
Tel 5885 5400 
jaanika.liir@dotnuvabaltic.ee 
Viljandi, Pärnu, Lääne, Saare, Hiiu, Rapla, Järva 
 
 
Dotnuva Baltic AS 
Savimäe 7, Tartu vald, Tartumaa 
www.dotnuvabaltic.ee 

Remek Meel  
Tel 5303 9306  
remek.meel@dotnuvabaltic.ee 

Võru, Põlva, Valga, Tartu, Jõgeva,  
 

 

Teet Liiv 
Tel 5885 7500 
teet.liiv@dotnuvabaltic.ee 
Lääne-Viru, Ida-Viru, Harju, Järva 
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