2018 m. Lietuvos daržovių augintojų
asociacijos lauko diena

Svogūnai

Anglakalbėse šalyse svogūnai yra vadinami photothermoperiodic augalais. Ką gi reiškia šis sunkiai išverčiamas, keistas žodis?
Jis reiškia, kad svogūnai yra jautrūs dienos šviesos (photo) ir temperatūros (thermo) periodiškumui. Norint išauginti gerus,
kokybiškus svogūnus, reikia žinoti, kaip dienos ilgumas ir temperatūra veikia jų augimą.
Dienos ilgumas arba šviesusis paros metas skatina svogūnus formuoti ropeles. Tai yra, svogūnai pradės formuoti ropeles
tik tada, kai tam tikrą dienų skaičių, kiekvieną dieną gaus tam tikrą šviesių valandų skaičių. Šviesių valandų skaičius arba
dienos trukmė skiriasi priklausomai nuo geografinės platumos ir metų laiko (Saulės deklinacijos). Pusiaujyje diena trunka
apie 12 valandų. Tolstant nuo pusiaujo žiemą diena trumpėja, vasarą – ilgėja. Todėl visos svogūnų veislės yra skirstomos į tris
pagrindinius tipus: ilgos dienos (kartais vadinamos šiaurinėmis; ropelės formuojasi kai dienos ilgumas yra 14-16 valandų),
vidutinės dienos (ropelės formuojasi kai dienos ilgumas yra 12-14 valandų) ir trumpos dienos (pietinės; ropelės formuojasi kai
dienos ilgumas yra 10-12 valandų). Lietuva yra labai ilgos dienos regione, todėl reikia rinktis veisles, kurios yra ilgos dienos tipo
(Rijnsburger, World Long Day).
Temperatūros pokyčiai skatina svogūnus auginti žiedynus (sėklas). Svogūnai yra dvimečiai augalai, jiems reikia dviejų sezonų,
kad užbaigtų augimo ciklą nuo sėklos iki sėklos. Tie du sezonai yra atskirti žiema (temperatūros pokyčiais). Taigi, kai svogūnų
ropelės pasiekia tam tikrą dydį – tai irgi priklauso nuo veislės – temperatūra nuo 4° C iki 10° C sustabdys ropelių augimą
ir paskatins žyduolių formavimąsi. Tarkim bandant auginti „pietines“ veisles, joms mūsų „šiaurinės“ vasaros atvėsimai
besikeičiantys su kaitresnėmis dienomis, gali atrodyti kaip pirmojo augimo sezono pabaiga ir „išsigandę“ svogūnai gali pradėti
žydėti. Temperatūros režimas yra labai svarbus auginantiems svogūnus iš sėjinukų. Jei norite, kad svogūnų sėjinukai antrais
metais augintų ropeles, o ne žiedynus, žiemos metu jie turi būti laikomi, sandėliuojami atitinkamai aukštoje temperatūroje.
Auginantiems svogūnus iš sėklų, svarbi yra dirvos temperatūra (5 cm gylyje). Didesnė kaip 24° C dirvos temperatūra, jei
svogūnai dar nepradėję formuoti ropelių, taip pat skatina žyduolių formavimąsi.
Daug metų Bejo Zaden bendradarbiauja su kompanija De Groot en Slot. Įmonės užsiima Allium genties augalų selekcija. Įmonių
pavadinimai pagal pirmąsias raides yra trumpinami į BGS. Šiuo pavadinimu yra koduojami visi šių kompanijų produktai.
Bejo Zaden ūkininkams tiekia svogūnų sėklas pavadintas "Bejo/dGS Precision". Kas tai yra? Bejo/dGS Precision yra tikslaus
sėjimo sėklos kalibruotos 2,00-2,75 mm dydžiu. Sėklų daigumas yra aukštesnis nei 90%. Taip pat šios sėklos turi aukštą dygimo
energiją ir pasižymi tolygiu, vienodu sudygimu. Sėjant šias sėklas sėjos norma sumažinama iki 750 000-900 000 sėklų/ha. Verta
atminti, kad aukštos kokybės sėklos yra labai svarbios norint išauginti kokybiškus svogūnus. Tačiau netikslumai auginimo
technologijoje (vėlyva sėja, netinkamas dirvos paruošimas, bloga ligų kontrolė, netinkamas derliaus nuėmimo laikas...) gali
gerokai sumažinti svogūnų sandėliavimosi laiką ir kokybę.
Sėklos tiekiamos 10 000 vnt. ir 250 000 vnt. pakuotėse.
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Rijnsburger tipo svogūnai
Hybing F1

Hybound F1

Ankstyviausi svogūnai Rijnsburger grupėje. Labai derlingi.
Ropelės didelės, apvalios, labai greitai auga. Lukštas
šviesus, šiaudų atspalvio, pakankamai tvirtas. Derlių
rekomenduojama realizuoti iki kovo mėnesio, nors nepaisant
ankstyvumo, svogūnai gerai sandėliuojasi. Rekomenduojama
auginti sunkesnėse, pakankamai drėgmės turinčiose dirvose.
Europoje ši veislė plačiai naudojama luptų svogūnų rinkoje.
Pavasarį ropeles galima naudoti laiškų auginimui, jos gerai ir
vešliai atželia. Sausųjų medžiagų kiekis ropelėse siekia 11,0
proc.

Ankstyvi Rijnsburger tipo svogūnai tinkami ypač ilgam
sandėliavimui. Pats geriausias ankstyvumo ir tinkamumo
sandėliavimui derinys. Tai seniau buvusių populiarių
svogūnų Summit F1 atitikmuo. Ropelės vienodo dydžio,
apvalios, plonu kakleliu, pavasarį nelinkę atželti. Lukštas
tvirtas, šviesiai rusvo atspalvio. Labai stipri šaknų sistema.
Trumpesnis vegetacijos periodas lemia ankstyvesnį derlių ir
suteikia visas galimybės, kad svogūnai lauke bus tinkamai
išdžiovinti. Sausųjų medžiagų kiekis ropelėse siekia 11,0 proc.

Hysky F1

Naujiena

Ankstyvi Rijnsburger tipo svogūnai skirti ilgam sandėliavimui.
Ropelės apvalios, plonu kakliuku. Lukštas šviesios rudos
spalvos, matinis. Labai stipri, gerai išvystyta šaknų sistema.
Aukštas atsparumas (HR) svogūnų fuzariozei. Svogūnai
nereiklūs dirvožemiui. Sausųjų medžiagų kiekis ropelėse siekia
11,1 proc. Rekomenduojamas sėklų kiekis 0,8-1 mln./ha.

Hytune F1

Naujiena

Vidutinio ankstyvumo Rijnsburger tipo svogūnai
ilgam sandėliavimui. Veislė derlingumu nenusileidžia
populiariesiems Hytech F1 svogūnams. Ropelės apvalios,
vienodo didumo, kietos. Lukštas tvirtas, geltonos spalvos.
Labai stipri šaknų sistema. Tinka auginti kontinentinio
klimato sąlygomis, gerai pakenčia sausas, karštas vasaras,
drėgmės trūkumą. Sausųjų medžiagų kiekis ropelėse siekia
10,5 proc. Rekomenduojamas sėklų kiekis 0,8-1 mln./ha.

Hysinger F1

Naujiena

Naujos kartos vidutinio vėlyvumo Rijnsburger tipo svogūnai. Labai derlingi, skirti ypač ilgam sandėliavimui. Selekcijos metu
buvo naudojama Ispaniškojo tipo genetinė medžiaga, todėl Hysinger F1 iš kitų Rijnsburger tipo svogūnų išsiskiria tamsesniu
lukštu ir turi aukštą atsparumą (HR) rausvajam puviniui (Pyrenochaeta terrestris; angl. pink root). Tinka auginti kontinentinio
klimato sąlygomis, gerai pakenčia sausas, karštas vasaras, drėgmės trūkumą. Ropelės apvalios, stambokos. Stipri šaknų
sistema.
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Hytech F1
Vidutinio ankstyvumo svogūnai skirti ypač ilgam sandėliavimui. Tai patys derlingiausi vidutinio
ankstyvumo Rijnsburger tipo svogūnai mūsų asortimente. Labai stipri šaknų sistema lemia gausų
derlių net ir sausą vasarą. Tvirtus, stačius laiškus dengia storas vaško sluoksnis. Ropelės vienodo
dydžio, apvalios, nelinkę suplokštėti, kai svogūnai užauga dideli. Didžiąją derliaus dalį sudaro 50-65
mm skersmens ropelės. Lukštas tvirtas, gan storas, tvirtai prigludęs, šviesiai rusvo atspalvio. Svogūnai
gerai auga sunkiose dirvose. Ropelės po ilgo sandėliavimo nepraranda gražios, patrauklios išvaizdos,
spalvos, todėl šie svogūnai rekomenduojami auginti tiems ūkininkams, kurie parduoda svogūnus
pavasarį ypač reikliems vartotojams. Tai vienas populiariausių svogūnų Nyderlanduose ir Vokietijoje.
Sausųjų medžiagų kiekis ropelėse siekia 11,3 proc. Rekomenduojamas sėklų kiekis 0,8-1 mln./ha.
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Hylander F1
Vidutinio vėlyvumo Rijnsburger tipo svogūnai atsparūs netikrajai miltligei
(Peronospora destructor). Ropelės apvalios, vienodo didumo, tvirtos, atsparios
nedideliems pažeidimams mechanizuoto derliaus nuėmimo ar rūšiavimo metu.
Lukštas tvirtai prigludęs, šiaudų atspalvio. Puikiai sandėliuojasi. Sausųjų medžiagų
kiekis ropelėse siekia 11,2 proc. Rekomenduojamas sėklų kiekis 0,8-1 mln./ha.

Hylander F1

Hybelle F1
Derlingiausi vidutinio vėlyvumo
Rijnsburger tipo svogūnai ilgam
sandėliavimui. Ypač gerai dera
sunkiose dirvose. Išsiskiria
pakankamai geru atsparumu netikrajai
miltligei. Vešlius, tamsiai žalius laiškus
dengia storas vaško sluoksnis. Ropelės
apvalios, vienodo dydžio, stambios,
plonu kakleliu. Šaknų sistema gerai
išvystyta, stipri, svogūnai gerai
pakenčia sausas vasaras. Lukštas
tvirtas, gerai prigludęs, šviesiai rusvo
atspalvio. Ilgo sandėliavimo metu
ropelės išsaugo kokybę, patvarumą,
lukšto spalva nepakinta – neišblunka
ir nepatamsėja. Tai populiariausi
sandėliavimo svogūnai Nyderlanduose.
Rekomenduojama tiems augintojams,
kurie svogūnus parduoda praėjus ne
mažiau kaip pusmečiui po derliaus
nuėmimo. Sausųjų medžiagų
kiekis ropelėse siekia 11,7 proc.
Rekomenduojamas sėklų kiekis 0,8-1
mln./ha.

Hyway F1

Naujiena

Vidutinio vėlyvumo Rijnsburger tipo svogūnai skirti ypač ilgam sandėliavimui. Tai naujausi Hybelle F1 grupės svogūnai,
charakterizuojami kaip ankstyvesni ir tamsesnio lukšto. Derlingi. Aukštas atsparumas (HR) rausvajam puviniui (Pyrenochaeta
terrestris; angl. pink root). Ropelės apvalios, stambokos, vienodo dydžio, kietos, labai tvirtu, gerai prigludusiu lukštu. Ilgo
sandėliavimo metu neturi polinkio atželti. Sausųjų medžiagų kiekis ropelėse siekia 11 proc. Rekomenduojamas sėklų kiekis
0,8-1 mln./ha.
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Safrane F1
Vidutinio ankstyvumo, labai derlingi svogūnai priskiriami ilgos dienos tipui (angl. World Long Day type).
Svogūnai išvesti sukryžminus Amerikos ir Italijos vietines veisles, todėl iš kitų svogūnų išsiskiria aukštu
atsparumu (HR) rausvajam puviniui (Pyrenochaeta terrestris; angl. pink root). ir svogūnų fuzariozei, ligoms,
kurios yra būdingos ir aktualios šilto klimato šalims. Šaknų sistema gerai išvystyta, stipri, todėl svogūnai
labai gerai pakenčia sausas, karštas vasaras ir tinka ūkininkams, kurie neturi galimybės laistyti pasėlius.
Ropelės apvalios, didelės, plonu kakleliu, vienodo dydžio. Lukštas tvirtas, išskirtinės tamsios bronzinės
spalvos. Svogūnai puikiai sandėliuojasi iki kovo mėnesio. Sausųjų medžiagų kiekis ropelėse siekia 10,7 proc.
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Ilgos dienos tipo svogūnai
Naujiena

Spirit F1

Dritan F1

Seniai žinoma vidutinio ankstyvumo veislė. Tai vienas geriausių ankstyvumo,
derlingumo ir sandėliavimosi derinių. Svogūnai išvesti sukryžminus Amerikos
ir Rijnsburger tipo svogūnų veisles. Veislė stabili ir patikima, todėl tai yra patys
populiariausi svogūnai daržininkų entuziastų ir nedideliais plotais svogūnus
auginančių ūkininkų tarpe. Nepriklausomai nuo augimo sąlygų ar augintojo
patirties, visuomet gaunamas stabilus, gero prekingumo svogūnų derlius. Sudygę
augalai auga greitai, ropelės susiformuoja anksti, todėl svogūnus galima parduoti
jau rugpjūčio mėnesį kol vėlyvesnės veislės dar neturi tvirto, subrendusio lukšto.
Ropelės plokščiai apvalios, plonu kakleliu. Lukštas tvirtai prigludęs, rusvo
atspalvio. Nepaisant ankstyvumo, svogūnai gerai sandėliuojasi. Sausųjų medžiagų
kiekis ropelėse siekia 11,0 proc. Rekomenduojamas sėklų kiekis 0,8-1 mln./ha.

Naujausi Spirit F1 grupės svogūnai.
Veislė charakterizuojama kaip
ankstyvesnė, užauginanti apvalesnės
formos ropeles ir turinti didesnį
atsparumą žyduolių formavimuisi.
Gerai sandėliuojasi. Sausųjų medžiagų
kiekis ropelėse siekia 10,4 proc.
Rekomenduojamas sėklų kiekis 0,8-1
mln./ha.

Mustang F1
Vidutinio ankstyvumo svogūnai tinkami ilgam sandėliavimui.
Veislė išvesta sukryžminus Amerikos ir Rijnsburger tipo
svogūnus norint papildyti Spirit F1 grupės svogūnus. Ropelės
didelės ir masyvios, padengtos storu, gerai prigludusiu
bronzinio atspalvio lukštu, apvalios. Stipri šaknų sistema
užtikrina gerą derėjimą sausomis vasaromis. Veislės
išskirtinis bruožas – ypač didelis atsparumas stresinėms,
nepalankioms augimo sąlygoms. Visuomet gaunama
didžiausia pirmos klasės svogūnų išeiga. Sausųjų medžiagų
kiekis ropelėse siekia 11,9 proc. Rekomenduojamas sėklų
kiekis 0,8-1 mln./ha.

Sangro F1

Alonso F1

Vidutinio ankstyvumo svogūnai skirti ilgam sandėliavimui.
Veislė priskiriama Spirit F1 grupės svogūnams. Išsiskiria
derlingumu. Gerai toleruoja tankesnį pasėlį. Ropelės
apvalios, stambios. Lukštas bronzinio atspalvio, patvarus,
tvirtai prigludęs, atsparus mechaniniams pažeidimams
derliaus nuėmimo ir rūšiavimo metu. Sausųjų medžiagų
kiekis ropelėse siekia 10,9 proc. Rekomenduojamas sėklų
kiekis 0,9-1 mln./ha.

Vidutinio ankstyvumo svogūnai išvesti sukryžminus Amerikos
ir Lenkijos vietines veisles. Alonso F1 išsiskiria ypač greitu ir
energingu dygimu bei intensyvia augimo pradžia, kas suteikia
didelį pranašumą esant nepalankioms pavasario sąlygoms.
Laiškai padengti storu vaško sluoksniu. Ropelės vienodo dydžio,
šiek tiek suplotos formos, tačiau nesuplokštėja kai svogūnai
užauga dideli. Labai stipri šaknų sistema. Lukštas tvirtas,
gerai prigludęs, sodrios, tamsiai geltonos spalvos. Svogūnai
puikiai sandėliuojasi. Sausųjų medžiagų kiekis ropelėse siekia
11,8 proc. Rekomenduojamas sėklų kiekis 0,8-1,0 mln./ha.
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Red Tide F1
Ankstyvesni Red Baron grupės svogūnai. Ropelės apvalios, vienodo dydžio. Lukštas tvirtas, matinis, tolygios
tamsesnės raudonos spalvos. Nepaisant ankstyvumo, svogūnai gan gerai sandėliuojasi. Sausųjų medžiagų
kiekis ropelėse siekia 13,2 proc. Rekomenduojamas sėklų kiekis 0,8-0,9 mln./ha.
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Raudonieji svogūnai
Red Baron
Derlingi vidutinio vėlyvumo svogūnai priskiriami ilgos dienos tipui (angl. World
Long Day type). Tai seniai žinoma veislė, daug metų Europoje laikoma raudonų
svogūnų standartu ir neužleidžianti raudonlukščių svogūnų lyderės pozicijos.
Ropelės plokščiai apvalios, gan stambios, vidutiniškai sveria 85-100 gramų. Lukštas
patrauklios tamsiai raudonos spalvos, tvirtas. Svogūnai puikaus švelnaus skonio,
tinka salotoms gaminti. Auginimui geriausiai tinka vidutinio sunkumo ir sunkesnės
dirvos, per sausras rekomenduojama laistyti. Svogūnai puikiai sandėliuojasi 5-6
mėnesius. Rekomenduojama atkreipti dėmesį į teisingą apsaugą nuo ligų, ypač
jei svogūnai auginami ilgesniam sandėliavimui. Sausųjų medžiagų kiekis ropelėse
siekia 13,3 proc. Rekomenduojamas sėklų kiekis 0,8-0,9 mln./ha.
Red Baron

Baltieji svogūnai
White Wing F1
Ankstyvi svogūnai baltos spalvos lukštu. Tinka šviežiam
vartojimui ir perdirbimui (džiovintų svogūnų gamybai,
konservavimui), nes pakliuvę į produkciją lukštai jos
nesugadina. Ropelės apvalios, vienodo didumo, ryškiai baltos
spalvos, aštroko, pikantiško skonio. Sandėliuojasi pora
mėnesių. Sausųjų medžiagų kiekis ropelėse siekia 12,5 proc.
Rekomenduojamas sėklų kiekis 0,8-1,0 mln./ha.
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Salotiniai svogūnai
Exhibition

Musica F1

Labai dideli, salotinio tipo, saldaus skonio, sultingi svogūnai.
Ilgos vegetacijos (apie 160 d.), todėl auginami kaip porai
– sodinant daigais. Ropelės ovalios, storais kakleliais,
šviesiai geltonos spalvos. Vidutinis ropelių svoris 360 gramų,
tačiau gali užaugti ir iki 800-1200 gramų. Svogūnai skirti
šviežiam vartojimui, sandėliuose patartina laikyti ne ilgiau
kaip 3-4 mėnesius ir tik gerai išdžiovintas ropeles. Dažnai
šie svogūnai raunami dar žaliuojantys ir parduodami kartu
su žaliais laiškais surišti į ryšelius. Veislė reikli tręšimui ir
laistymui. Sausųjų medžiagų kiekis ropelėse siekia 7 proc.
Rekomenduojamas sodinimo tankumas 150 000 augalų/ha.

Vidutiniškai ilgos dienos tipo svogūnai. Ankstyvi, vegetacija
apie 90 dienų nuo sudygimo. Ropelės saldaus skonio,
sultingos, stambesnės. Lukštas geltonos spalvos, patvarus,
bet svogūnai sandėliuojasi trumpai. Žiemos metu ropeles
galima naudoti laiškų auginimui – ropelės gerai ir vešliai
atželia. Tačiau dažniausiai svogūnai parduodami ryšeliais
vasarą kaip salotiniai. Sausųjų medžiagų kiekis ropelėse
siekia 7 proc.
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Laiškiniai svogūnai
Parade
Seniai žinoma, populiari, standartu tapusi laiškinių svogūnų
veislė. Neformuoja ropelės, nėra sustorėjimo šaknies dalyje.
Laiškai tamsiai žali, statūs ir standūs, nelinkę išgulti, puikios
prekinės išvaizdos, sultingi, švelnaus skonio. Vieno laiškinio
svogūno svoris apie 15-20 gramų. Nupjauti prie pagrindo
laiškai greitai atauga, todėl per sezoną galima gauti kelis
derlius. Vegetacijos trukmė 60-75 dienos.

Performer
Veislė skirta svogūnų laiškų auginimui. Performer laiškai
šiek tiek tamsesni, žemesni, kompaktiškesni nei Parade.
Gražus kontrastas tarp baltos svogūninės dalies ir tamsiai
žalių laiškų. Kotelis lengvai valosi. Performer galima sėti
ankstyvą pavasarį šiltnamiuose, taip pat vazonėliuose.
Vegetacijos trukmė 60-75 dienos.

Askaloniniai česnakai
Ambition F1
Labai derlingas, vidutinio ankstyvumo, aštraus skonio
askaloninių česnakų (kitaip vadinamų „Šalot“ tipo svogūnais,
daugializdžiais ar daugiagalviais svogūnais) hibridas rausvai
rudos spalvos lukštu. Vegetacijos trukmė apie 115 dienų.
Rekomenduojama sėti į dirvą balandžio viduryje – gegužės
pradžioje. Ropelės apvalios, užauga gana didelės – iki 4-5
cm dydžio. Labai gerai sandėliuojasi. Sausųjų medžiagų
kiekis apie 17%. Hibridas atsparus jarovizacijai, žiedynkočių
išleidimui. Derlius nuimamas laiškams nulinkus, kol jie žali.
Atsakomybės apribojimas, informacijos teikimas.
Leidinyje pateikiama informacija nesuteikia jokių Bejo Zaden B.V. įsipareigojimų. Reklaminiuose leidiniuose, pvz., interneto tinklalapiuose, kataloguose ir brošiūrose esantys aprašymai, rekomendacijos ir iliustracijos yra artimiausios bandymų ir ilgametės praktikos patirčiai. Sėklos yra natūralus produktas, todėl ir natūralių sąlygų skirtumai daro įtaką galutiniam
auginimo rezultatui. Reklaminiuose leidiniuose pateikti sėjos, sodinimo, derliaus ėmimo ir laikymo terminai, tręšimo ir laistymo normos yra orientacinės, rekomendacinio pobūdžio, paremtos ilgamete Lietuvos augintojų praktika ir atliktais bandymais. Šie terminai ir normos gali kisti priklausomai nuo dirvožemio tipo, struktūros, derlingumo, susiklosčiusių gamtinių
sąlygų, dienos ilgumo, auginimo būdo, augalų priežiūros, taikytų agrotechnikos bei augalų apsaugos priemonių ir kitų veiksnių. Šių veiksnių kitimas gali daryti esminę įtaką galutiniam
rezultatui. Kiekvienas augintojas turi naudoti leidinyje pateikiamą informaciją, atsižvelgdamas į esamas sąlygas ir savo patirtį bei vadovautis rekomendacijomis tiek, kiek tai jo nuomone
yra būtina. Bejo Zaden B.V. jokiais būdais neprisiima jokios atsakomybės už skirtingus rezultatus, gaunamus iš auginamų produktų, nei pateikta informacija. Augintojas turi nustatyti, ar
produktai yra tinkami numatomam auginimo tikslui, ir (arba) gali būti naudojami vietinėmis sąlygomis. Norėdami gauti naujausią informaciją apie atsparumo ligoms terminus, produktų
formas ir produkto specifikacijas, pareiškimus, intelektines teises, pardavimo ir pristatymo sąlygas, apsilankykite interneto svetainėje www.bejo.com.
Intelektinės nuosavybės teisės. SVARBI PASTABA: visos intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos. Neteisėtas atkūrimas ir (arba) naudojimas yra draudžiamas. Šių teisių
pažeidimas gali būti traktuojamas kaip sunkus nusikaltimas, dėl kurio atsakovas įstatymų nustatyta tvarka gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Daugiau informacijos rasite:
http://www.bejo.com/conditions-and-declarations.
Bendrosios sąlygos. Bejo Zaden B.V. pardavimo ir pristatymo bendrosios sąlygos taikomos kiekvienam Bejo Zaden B.V. pasiūlymui ir kiekvienam Bejo Zaden B.V. ir UAB Aista
susitarimui, nebent raštu būtų aiškiai numatyta kitaip. Bet kokių pirkėjo sąlygų taikymas aiškiai atmetamas. Bendros pardavimo ir pristatymo sąlygas galite rasti tinklalapyje http://
www.bejo.com.
Nemokamas leidinys. © 2018 UAB Aista. Visos teisės saugomos. Leidinyje esantys tekstai, nuotraukos, grafiniai elementai ir kita medžiaga yra saugomi autorinių teisių. Bet
kokiam informacijos panaudojimui privaloma gauti UAB Aista sutikimą. Iliustracijos, maketo grafiniai elementai © Bejo Zaden B.V.
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Bejo Zaden BV atstovė Lietuvoje UAB "Aista"
Jonavos g. 6-1, Kaunas 44269
Mob: 8 689 73688. Tel/Faks: 8 37 332122
El.p. info@aista.lt. www.aista.lt

