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Įžanga
Prekyba sėklomis tapo labai specializuota ir daug reikalavimų kelianti veikla. Dėl nuolat kylančių reikalavimų daržovių kokybei augintojams reikia vis geresnės pradinės medžiagos, t.y. sėklų. Įvairios sėklų
pateikimo formos ir tikslesnė informacija apie jų kokybę atvėrė platesnes galimybes daryti įtaką augalų augimui ir pageidaujamam jų skaičiui
lauke.

Dygimo energija yra per tam tikrą laiką sudygusių sėklų kiekis,
pateiktas procentas. Sėklų dygimo energija būna mažesnė negu sėklų
daigumas. Geresnės tos sėklos, kurių dygimo energija nedaug skiriasi
nuo daigumo.
Sėklų amžius – tai sėklų daigumo išsilaikymo trukmė.

Apibrėžimai, aprašantys augalų reakciją į kenkėjus ir ligas

Bendrieji apibrėžimai vartojami sėklų prekyboje
Standartinės sėklos (angl. Normal seeds). Standartinės sėklos
nėra apdorotos jokiais specialiaisiais procesais. Šios sėklos parduodamos sveriamos ir/arba vienetais, priklausomai nuo produkto.
Tikslaus sėjimo sėklos (angl. Precision seeds). Tikslaus sėjimo
sėklos papildomo proceso metu suskirstomos į grupes pagal tam tikrą
dydžio intervalą (pvz. morkų sėklos gali būti 1,6–1,8 mm ir 1,8–2,0 mm
dydžio). Joms būdingas vienodas dydis ir labai geras daigumas. Tikslaus sėjimo sėklos parduodamos vienetais.
Paskatinto daigumo sėklos (angl. Primed). Paskatintas daigumas
reiškia dygimo proceso stimuliavimą siekiant, kad sėklos sudygtų greičiau arba tolygiau. Paskatinto daigumo sėklos parduodamos vienetais.
Granuliuotos sėklos (angl. Pellets). Granuliavimas reiškia sėklos
formos pakeitimą padengiant ją tam tikra medžiaga. To pagrindinis
tikslas – koreguoti sėklos dydžio ir formos tolygumą, o tai savo ruožtu
pagerina sėjimo procesą. Granulėje gali būti pridėta ir papildomų sudėtinių dalių. Granuliuotos sėklos parduodamos vienetais.
Sėklų apdorojimas (angl. Basic coat). Standartinės ir tikslaus sėjimo sėklos padengiamos žalios spalvos apvalkalu, kuriame yra standartinis fungicidų mišinys. Apvalkalo dėka fungicidai tolygiai paskirstomi ant
visų sėklų. Liečiant tokias sėklas ar dirbant su jomis, fungicidai beveik nepatenka ant rankų, todėl pavojus žmogaus sveikatai yra daug mažesnis.
Daigumas – tai sudygusių sėklų kiekis, išreikštas procentais. Būna
laboratorinis ir lauko daigumas. Laboratorinis sėklų daigumas – tai optimaliomis, standartų nustatytomis sąlygomis sudygusių sėklų kiekis.
Lauko daigumas išreiškiamas procentais nuo pasėtų daigių sėklų skaičiaus. Lauko daigumas visada mažesnis už laboratorinį daigumą. Daigumas yra svarbiausias sėklos kokybės rodiklis.

Atsparumas: augalo gebėjimas apriboti tam tikro kenkėjo ar ligos
neigiamą įtaką visą augimo laikotarpį arba tam tikrą jo dalį.
Tolerantiškumas: augalo gebėjimas atspariai reaguoti į kenkėjo ar
ligos pasireiškimą, patiriant sutrikimų, kurie nesukelia rimtų pasekmių jo
augimui, išvaizdai ar derlingumui.
Polinkis (imlumas): augalas visiškai neatsparus tokiam kenkėjui
arba ligas sukeliančiam veiksniui.
Sėklos yra natūralus produktas. Todėl ir natūralių sąlygų skirtumai daro įtaką galutiniam auginimo rezultatui. Tokie veiksniai, kaip
klimatas, dienos ilgumas, dirvožemio tipas, oro kaita bei naudojamos agrotechnikos priemonės, gali daryti esminę įtaką galutiniam
rezultatui.
Kataloge pateikta medžiaga yra rekomendacinio pobūdžio,
todėl kiekvienas augintojas turi naudoti šią informaciją atsižvelgdamas į esamas sąlygas ir savo patirtį. Ryšium su kataloge pateikta
informacija mes nesame atsakingi už blogus auginimo rezultatus.

Deklaracija dėl genetiškai modifikuotų
organizmų (GMO)
Visos veislės ir hibridai paminėti šiame kataloge buvo
išvesti taikant tradicinius augalų selekcijos metodus. Genetiškai modifikuotomis daržovių sėklomis firma Bejo
Zaden neprekiauja.

Olandų firma Bejo Zaden yra viena iš daržovių sėklų gamybos, ruošimo
ir prekybos lyderių pasaulyje. Asortimentą sudaro daugiau kaip 800 veislių
apimančių 45 daržovių rūšis. Kompanijoje dirba daugiau kaip 650 žmonių.
Bejo Zaden specializuojasi lauko daržininkystėje, selekcijos stotys įkurtos įvairiose pasaulio vietose, siekiant išvesti ir išbandyti konkretaus regiono klimato
sąlygoms pritaikytas veisles. Visos Bejo Zaden veislės yra išvestos natūraliu
būdu. Įmonė taiko labai aukštus sėklų daigumo, švarumo, dygimo energijos
reikalavimus, viršijančius standartinius. Sėklos beicuojamos atskirai daržovių
rūšiai pritaikytu fungicidų mišiniu, saugančiu sėklas nuo ligų tiek prieš, tiek
po sėjos. Bejo Zaden asortimente taip pat yra ir ekologiniams ūkiams skirtų
sertifikuotų ekologiškų, nebeicuotų daržovių sėklų. Bejo Zaden sandėliuose
palaikoma reikiama oro temperatūra ir drėgnumas, sėklos pereina daugybę
valymo, rūšiavimo, paruošimo, tyrimo procedūrų. Ir tik tuomet, kai yra garantuota sėklų kokybė, jos sufasuojamos į hermetiškas pakuotes ir realizuojamos
daugiau nei 100 pasaulio šalių, tarp jų ir Lietuvoje. Jau keliolika metų vienintelė
oficiali ir įgaliota Bejo Zaden atstovė Lietuvoje UAB „Aista“ aprūpina Lietuvos
ūkininkus kokybiškomis Bejo Zaden daržovių sėklomis.
Ilgametė UAB „Aista“ praktika, daugybė atliktų bandymų Lietuvoje bei
profesionalių Lietuvos daržininkų patirtis suteikė galimybes iš gausaus Bejo
Zaden asortimento atrinkti pačias geriausias veisles, labiausiai tinkamas auginti Lietuvoje, pritaikytas mūsų klimato sąlygoms, reikalavimams skoniui, sandėliavimo kokybei ir prekinei išvaizdai.
UAB „Aista“, Jonavos g. 260, Kaunas
Tel. / faksas: (8 37) 332 122
Mob. tel.: 8 689 73 688, 8 687 45176
El.paštas: info@aista.lt
www.bejo.lt
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Baltieji gūžiniai kopūstai
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

Baltieji gūžiniai kopūstai yra viena pagrindinių Bejo Zaden specializacijų. Šiame kataloge rasite daug įvairių tipų ir įvairios paskirties
hibridų, sudarančių galimybę išauginti gerą derlių pagal jūsų poreikius, atsižvelgiant į ankstyvumą, skonines savybes, gūžių dydį bei formą,
jų vidinę struktūrą ir naudojimo paskirtį.
Pastaba: augimo trukmė skaičiuojama dienomis nuo daigų pasodinimo iki derliaus ėmimo pradžios. Augimo trukmei įtakos turi klimato
sąlygos ir sodinimo tankumas.

Labai ankstyvi ir vidutinio ankstyvumo kopūstai
Augimo
trukmė

Aprašymas

55

Itin ankstyvas hibridas, skirtas auginti po plėvele ir priedangomis. Labai atsparus gūžių trūkinėjimams. Intensyvus, greitas augimas. Kopūstai ne itin jautrūs stresiniams temperatūros pokyčiams po priedangomis. Dėl kompaktiškos formos rekomenduojama
sodinti tankiai – 55–60 tūkst. vnt./ha tankumu. Gūžės apvalios, šviesiai žalios spalvos, 0,8–1,4 kg svorio. Dėmesio: atsižvelgiant
į ankstyvumą, šį hibridą rekomenduojama auginti po plėvele ar priedangomis.

Parel F1

60

Jau seniai žinomas, patikimas hibridas, skirtas auginti po plėvele ir atvirame grunte. Labai derlingas, gūžės gali užaugti iki 2 kg
svorio. Ryški, skaidri spalva mėgiama rinkoje. Graži vidinė gūžių struktūra, baltai gelsvos spalvos. Rekomenduojama sodinti
55–60 tūkst. vnt./ha tankumu. Dėmesio: Parel F1 stresinėmis sąlygomis, kokios būna ankstyvą pavasarį auginant po priedangomis (dideli dienos ir nakties temperatūrų skirtumai), linkęs formuoti šiek tiek smailėjančias gūžes. Vėliau augdamos gūžės
suapvalėja.

Farao F1

63

Ankstyvas hibridas, skirtas auginti po priedangomis ir atvirame grunte. Gūžės ryškios žalios spalvos, tankios, 1,5–3 kg svorio.
Kopūstai ilgai išlaiko prekinę išvaizdą, netrūkinėja. Rekomenduojama sodinti 45–55 tūkst. vnt./ha tankumu.

Cambria F1

64

Derlingas hibridas atsparus fuzariozei ir pakantus karščiui. Gūžės apvalios, tankios, 1,5–2,5 kg svorio, saldaus skonio. Rekomenduojama sodinti 48–52 tūkst. vnt./ha tankumu.

66

Ankstyvas hibridas, rekomenduojamas auginti po agroplėvele ir atvirame grunte, siekiant gauti derlių birželio mėnesį. Augalai
kompaktiškos formos, atsparūs ligoms. Apvalios, kietos gūžės išsiskiria puikia vidine struktūra, plonais, traškiais lapais, užauga
iki 3 kg svorio. Puikaus skonio, tinka šviežių daržovių salotoms ir balandėliams gaminti. Pasodinus tankiau, galima išauginti
prekybos centrams tinkamas mažesnio dydžio, kompaktiškas gūžes. Iš kitų ankstyvų hibridų Gazelle F1 išsiskiria itin vienodomis
gūžėmis.

68

Ankstyvas, labai derlingas hibridas, skirtas ankstyvos vasaros derliui. Pasodinus apie 30 tūkst. vnt./ha tankumu, gūžės užauga
iki 3 kg svorio. Gūžės, kaip ir ankstyvųjų veislių, turi ilgesnį kotą, gerokai palengvinantį derliaus nuėmimą. Tinka auginti po
priedangomis ir lauke. Auginant tuneliuose po plėvele pradeda derėti jau antrojoje gegužės pusėje, tačiau geriausia auginti po
horizontalia agroplėvelės priedanga. Taip galima išauginti puikios kokybės gūžių, kurios parduodamos birželio mėnesį. Augalų
forma kompaktiška, todėl galima sodinti tankiai. Gūžės vidutinio didumo, apvalios, labai kietos, sunkios, trumpu vidiniu kotu ir
gera vidine struktūra. Gūžių spalva skaidriai žalia. Kiti privalumai – stipri šaknų sistema ir atsparumas fuzariozei – užtikrina stabilų derlingumą sausros ir aukštos temperatūros sąlygomis. Kopūstai puikiai tinka balandėliams, šviežioms salotoms, taip pat
ankstyvajam raugimui, jeigu rinkoje trūksta raugintų kopūstų. Vegetacijos laikotarpis auginant po priedangomis trunka apie 58
dienas, lauke – 68 dienas. Derlius gali būti nuimamas pagal šviežių daržovių rinkos poreikius birželį – liepos pradžioje, nes gūžės
nelinkę trūkinėti.

68

Seniai žinomas ir populiarus, labai derlingas hibridas, skirtas ankstyvos vasaros derliui. Gūžės būna 1,5–3 kg svorio, palankiomis
sąlygomis gali užaugti ir iki 3,5 kg svorio. Išskirtinis šio hibrido bruožas tas, kad net ir labai nepalankiomis sąlygomis užauga
didelė prekinės produkcijos dalis bendrajame derliuje. Veislė atspari fuzariozei. Gerai pakelia karštas oro sąlygas ir drėgmės
trūkumą. Galima sodinti tankiau.

Gazebo F1

73

Šis hibridas labai panašus į buvusį populiarųjį hibridą Alladin F1. Gūžės itin vienodo dydžio. Vidutinis jų svoris 2,5–3,5 kg. Gūžės
gražios ryškiai žalios spalvos, trumpu vidiniu kotu, tankia vidine struktūra primena vėlyvesnes veisles. Rekomenduojamas auginti
šviežių daržovių rinkai liepos mėnesį, nes tiek savo išvaizda, tiek skonio savybėmis, patenkina pačių reikliausių vartotojų poreikius. Tinka ankstyvam raugimui.

Amazon F1

76

Vidutinio ankstyvumo hibridas, skirtas šviežių daržovių rinkai ir ankstyvam raugimui. Gūžės apvalios, apie 3 kg svorio, netrūkinėja, galima ilgai palikti lauke nesibaiminant, kad praras prekinę išvaizdą. Atsparus fuzariozei. Rekomenduojama sodinti 45–50
tūkst. vnt./ha tankumu.

Pavadinimas

Surprise F1

Gazelle F1

Artost F1

Morris F1

Farao F1
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Cambria F1

Baltieji gūžiniai kopūstai
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

Va s a r o s i r r u d e n s k o p ū s t a i
Augimo
Pavadinimas
trukmė

Aprašymas

Bronco F1

82

Derlingas hibridas labai atsparus nepalankioms augimo sąlygoms. Stipri šaknų sistema, iki dviejų mėnesių išsaugo prekinę išvaizdą lauke, netgi esant drėgmės trūkumui. Brandos fazėje galima ilgam palikti lauke, nesibaiminant, jog kopūstai sutrūkinės ar
pradės pūti. Gūžės apvalios, kietos, 3–4 kg svorio, trumpu vidiniu kotu. Hibridas atsparus fuzariozei, kopūstų gyslų bakteriozei
(juodajam puviniui). Tinka ankstyvam raugimui. Rekomenduojama sodinti 40-45 tūkst. vnt./ha tankumu.

Thomas F1

83

Derlingas hibridas, skirtas šviežių daržovių rinkai. Gūžės kietos, apvalios, 3-3,5 kg svorio. Lapai su melsvu atspalviu. Atsparus
fuzariozei. Rekomenduojama sodinti 40–45 tūkst. vnt./ha tankumu. Puikus pasiūlymas prekybos centrams.

Ramada F1

85

Vidutinio ankstyvumo hibridas, skirtas šviežių daržovių rinkai ir ankstyvam rauginimui. Gūžės kietos, apvalios, 3–3,5 kg svorio,
puikios vidinės struktūros. Atsparus fuzariozei, tolerantiškas kopūstų gyslų bakteriozei (juodajam puviniui). Rekomenduojama sodinti 40 tūkst. vnt./ha tankumu.

Leopold F1

87

Labai kokybiškas rudeninis hibridas atsparus fuzariozei. Lauke kopūstai ilgai išlaiko prekinę išvaizdą, netrūkinėja. Gūžės apvalios, 2,5–3,5 kg svorio. Kopūstus galima sandėliuoti 3–4 mėnesius. Rekomenduojama sodinti 35–45 tūkst. vnt./ha tankumu.

Alfredo F1

90

Ilgesniam sandėliavimui skirtas hibridas, kurio vegetacijos laikotarpis trumpas. Kopūstus galima auginti, pasodinus pavasarį
(derliaus nuėmimui vasarą) arba vasarą (derliaus nuėmimui rudenį). Trumpas vegetacijos laikotarpis sumažina išlaidas augalų
apsaugai ir bakterinių ligų plitimo riziką. Labai sunkių (svoris 3–4 kg), kietų gūžių kokybė panaši į žieminių, ilgam sandėliavimui
skirtų hibridų. Gūžes galima sandėliuoti 3–4 mėnesius. Auginant vasaros derliui, galima ilgam palikti lauke, nesibaiminant, kad
gūžės sutrūkinės arba pradės pūti.

Eton F1

95

Seniai žinomas ir populiarus hibridas, kuris išsiskiria iš kitų kopūstų tuo, kad jo vegetacija palyginti trumpa, tačiau gūžės tinka
gana ilgam sandėliavimui. Augalai auga sparčiai, greitai suformuoja gūžes. Gūžės apvalios, 3–3,5 kg svorio. Kopūstai puikiai
sandėliuojasi iki balandžio mėn. Rekomenduojama sodinti 40–45 tūkst. vnt./ha tankumu.

Hurricane F1

98

Hibridas skirtas derliaus nuėmimui rugpjūčio mėnesį, šviežių daržovių rinkos poreikiams. Sparčiai augantys ir gerai šviežumą
išsaugantys augalai suformuoja labai kietas, apvalias ir sunkias, 3–4 kg svorio gūžes. Taip pat tinka auginti kaip antrąjį derlių,
sodinant paskutinę birželio dekadą. Atsparus fuzariozei. Puikiai sandėliuojasi apie 5 mėnesius, o geromis sąlygomis ir ilgiau.
Sandėliuojant išsaugo gražią, gyvą spalvą.

Kopūstai perdirbimui (raugimui)
Augimo
trukmė

Aprašymas

90

Vasarinis, raugimui skirtas hibridas. Labai derlingas, vienodomis gūžėmis. Kopūstai sveiki, nelinkę į gūžių puvimą aukštos temperatūros sąlygomis. Atsparūs fuzariozei, tampančiai vis didesne vasarinių kultūrų problema. Priklausomai nuo sodinimo tankumo
ir dirvos ypatumų gūžės užauga iki 3–5 kg svorio, apvalios formos, iš viršaus šiek tiek suplotos. Jas lengva nuimti, valyti, gūžės
netrūkinėja. Išoriniai lapai šviesūs, skaidriai žali. Gūžių vidus gražiai baltas, lapai ir gyslos plonos, nekietos. Tai puiki žaliava salotoms ir raugimui liepos–rugpjūčio mėnesiais. Rekomenduojama sodinti 30–35 tūkst. vnt./ha tankumu.

90

Vidutinio ankstyvumo hibridas, skirtas raugti vasarą. Labai derlingas. Didelės kompaktiškos gūžės turi trumpą vidinį kotą, lapų
gyslos plonos. Ploni, lygiai susukti gūžių lapai – puikios kokybės žaliava raugimui. Didelis sausųjų medžiagų kiekis užtikrina gerą
raugimo produkto išeigą. Dėmesio: Almanac F1 reikėtų naudoti einamajam raugimui. Užraugtus kopūstus nerekomenduojama
laikyti ilgiau kaip 3 mėnesius.

Krautman F1

100

Seniai žinomas, universalios paskirties hibridas. Gausus kompaktiškų apvalių gūžių derlius tinka ir raugimui, ir šviežių daržovių
rinkai. Tvirti, statūs lapai gerai apsaugo gūžes nuo ligų ir kenkėjų. Derliaus nuėmimo laikotarpis ilgas. Šviežių daržovių rinkos
poreikiams galima sodinti ir tankiau. Raugintus kopūstus galima laikyti ilgai. Pasodinus pavasarį, derlių galima imti rugpjūčio
pabaigoje, rugsėjo pradžioje. Vėlyvesniam rudens derliui galima sodinti paskutinį birželio dešimtadienį.

Megaton F1

102

Itin derlingas vėlyvos vasaros hibridas, skirtas raugimui. Kopūstai labai intensyviai auga. Gūžės didelės, 5–7 kg svorio, tankios,
puiki vidinė struktūra ir trumpas vidinis kotas. Kopūstai puikaus saldaus skonio, turi daug vitamino C. Sodinti reikia retai (25–30
tūkst. vnt./ha), tręšti intensyviau nei kitų veislių kopūstus. Atsparus fuzariozei.

Pavadinimas

Padoc F1
naujiena

Almanac F1

Alfredo F1

Megaton F 1
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Baltieji gūžiniai kopūstai
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

Kopūstai perdirbimui (raugimui) žiemos metu (sandėliuojami iki 4 mėn.)
Augimo
trukmė

Aprašymas

Mentor F1

120

Hibridas atsparus fuzariozei. Nereiklus tręšimui ir dirvožemiui. Gūžės didelės, 4–5 kg svorio. Rekomenduojama sodinti 25–40
tūkst. vnt./ha tankumu. Bandymų metu kopūstai išsiskyrė puikia kokybe ir ilgalaikiu šviežumu.

Score F1

122

Hibridas atsparus fuzariozei. Sveikos, sunkios gūžės yra puikios vidinės struktūros, užauga iki 4–6 kg svorio. Kopūstai gali ilgai
išbūti lauke nenuimti ir neprarasti kokybės. Rekomenduojama sodinti 28–40 tūkst. vnt./ha tankumu.

127

Hibridas, skirtas raugti rudenį, tinka labai reikliems augintojams bei vartotojams. Energingas ir greitas augimas lemia gausius
derlius. Stipri šaknų sistema net sausą vasarą leidžia pasiekti gerų rezultatų. Gūžės didelės, kietos, turinčios puikią vidinę
struktūrą, 4–6 kg svorio. Vidinis kotas trumpas. Rauginti kopūstai būna puikios kokybės ir skonio, turi daug vitamino C. Būdinga
skaidri, šiek tiek gelsva spalva.

127

Naujas labai derlingas hibridas, skirtas raugimui rudenį ir žiemą, panašus į populiarų, jau daug metų auginamą Jaguar F1. Idealiai tinka neilgam laikymui ir perdirbimui gruodžio mėnesį į paraugintus kopūstus. Todėl šiam tikslui rekomenduojama sodinti
birželio viduryje. Žinoma, galima auginti ir anksčiau pasodinus, o raugti vėlai vasarą. Gūžės labai sunkios, ant vidutinio ilgumo
tvirto koto, nelinkusios į išvirtimą. Tai gerokai palengvina derliaus nuėmimą. Kopūstai turi trumpą vidinį kotą, o perpjauti yra gražios baltos spalvos. Augalai auga greitai, net ir per sausras, nes turi stiprią šaknų sistemą bei yra visiškai atsparūs fuzariozei.

Krautkaiser F1

139

Puikus, jau keliolika metų populiarus hibridas, skirtas raugti rudenį. Išauginamas labai geras šiek tiek suplotų gūžių, išsiskiriančių pavyzdine vidine struktūra, derlius. Beveik nematomos gyslos ir trumpas vidinis kotas. Idealiai balta spalva ir ploni vidiniai
lapai – puiki medžiaga pjaustymui. Didelis sausųjų medžiagų kiekis lemia tai, jog raugimo procesas atneša gerą naudą. Šis
hibridas yra raugimui skirtų kopūstų standartas daugelyje šalių.

Discover F1

140

Labai derlingas hibridas, skirtas raugti rudenį. Didelės, sunkios (4–6 kg) gūžės pasižymi puikia vidine struktūra. Gūžę dengiantys
išoriniai lapai užkloja vienas kitą. Lengva valyti nuėmus derlių. Veislė atspari grybinėms ir bakterinėms ligoms. Didelis sausųjų
medžiagų kiekis lemia puikią raugintų kopūstų kokybę. Rekomenduojama sodinti iki gegužės 20 d.

145

Vėlyvas rudeninis hibridas, skirtas rauginimui ir šviežių daržovių rinkai. Sunkių (4–5 kg), tankių gūžių forma apvali, šiek tiek
suplota. Puiki vidinė gūžių struktūra užtikrina gerą žaliavą raugimui. Labai stipri šaknų sistema lemia gerus derlius net sausais
metais. Po derliaus nuėmimo gūžes galima sandėliuoti 3–4 mėnesius. Veislė atspari fuzariozei. Dėmesio: veislės Transam F1
vegetacijos laikotarpis ilgas, rekomenduojama sodinti gegužės 10–20 dienomis.

149

Vėlyvas rudeninis hibridas, skirtas rauginti rudenį arba sandėliuoti ir raugti žiemą. Kopūstus reikia sodinti anksčiau, geriausia
iki gegužės 15 d., nes vegetacijos laikotarpis ilgas. Gūžės labai didelės, apvalios, vidinis kotas trumpas, gyslos švelnios. Stipri
šaknų sistema ir augalo sveikumas leidžia išauginti gausų derlių sausą vasarą. Lapai padengti storu vaško sluoksniu, puikiai
apsaugo nuo ligų bei tokių kenkėjų kaip amarai ir tripsai. Ši veislė – puikiausia žaliava raugimui žiemą, nes gūžes puikiai sandėliuojasi 4–5 mėnesius. Didelis sausųjų medžiagų kiekis lemia didelę raugimo produkto išeigą.

155

Vėlyvas hibridas, išvestas specialiai raugimui žiemą. Jame sujungti skirtų raugimui ir tipinių ilgam sandėliavimui skirtų veislių
bruožai. Išoriškai gūžės atrodo tarsi “viduriukas” tarp aukščiau minėtų kopūstų. Vidinė struktūra panaši į tipinių raugimui skirtų
veislių. Taisyklingai sandėliuojant, sveikas gūžes galima išlaikyti iki pavasario. Kaip itin derlingus laikymui skirtus kopūstus, gali
sodinti tie augintojai, kurie turi galimybę parduoti dideles gūžes. Vis dėlto pagrindinė šios hibrido paskirtis – raugimas žiemą,
kad būtent tuo metu nepritrūktų gaivių, šiek tiek paraugintų kopūstų. Dėmesio: Masada F1 kopūstus reikia sodinti iki gegužės
15 dienos.

Pavadinimas

Jaguar F1

Cabton F1
naujiena

Transam F1

Jubilee F1
naujiena

Masada F1

Mentor F1

6

Baltieji gūžiniai kopūstai
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

Ilgam sandėliavimui skirti kopūstai
Augimo
trukmė

Aprašymas

Reaction F1
naujiena

118

Tankiam sodinimui skirtas hibridas. Atsparus fuzariozei, tolerantiškas kopūstų gyslų bakteriozei (juodajam puviniui). Gūžės
apvalios, 2–2,5 kg svorio. Nors vegetacija palyginti trumpa, tačiau kopūstai puikiai sandėliuojasi. Rekomenduojama sodinti
37–45 tūkst. vnt./ha tankumu.

Candela F1
naujiena

120

Vidutinio vėlyvumo hibridas, skirtas ilgam laikymui. Puikiai sandėliuojasi iki kovo mėnesio, o geromis sąlygomis ir ilgiau. Auga
intensyviai, gūžės apvalios, viršuje šiek tiek priplotos, labai tankios, 2,5–3,5 kg svorio. Kopūstai labai atsparūs tripsams, atsparūs
fuzariozei. Jei reikia išauginti mažesnių gūžių – sodinama tankiau.

140

Jau seniai žinomas ir populiarus hibridas, skirtas ilgesniam sandėliavimui. Gūžės gan didelės, kompaktiškos, žieminėms veislėms būdingos formos, 3–5 kg svorio. Stipri šaknų sistema leidžia net sausomis vasaromis išauginti gausų derlių. Dėl puikaus
saldoko skonio puikiai tinka salotoms, taip pat žieminiam raugimui. Tačiau dėl saldaus skonio šiuos kopūstus labiau puola
tripsai, todėl rekomenduojame intensyvesnę priežiūrą. Rekomenduojama sodinti 30–40 tūkst. vnt./ha tankumu, priklausomai
nuo to, kokio dydžio gūžių labiau pageidauja rinka.

141

Naujas labai derlingas hibridas, skirtas ilgam sandėliavimui. Gūžės apvalios, šiek tiek suplotos iš viršaus, esant standartiniam
sodinimo tankumui užauga iki 4 kg svorio. Augalai padengti storu vaško sluoksniu, todėl juos sunkiau įveikia ligos ir kenkėjai.
Dar vienas privalumas yra atsparumas fuzariozei. Augintojus džiugina tai, kad po ilgesnio laikymo gūžes lengva nuvalyti, o vartotojus - puikus skonis. Rekomenduojama auginti ir tiems augintojams, kurie kopūstų raugimu užsiima žiemą.

145

Seniai žinomas ir populiarus hibridas, atsparus fuzariozei. Tinka auginti įvairiose dirvose. Stipri šaknų sistema leidžia net sausomis vasaromis išauginti gausų derlių. Gūžės apvalios, 3–5 kg svorio, puikios vidinės struktūros. Sandėliavimo metu išsaugo
ryškią, skaidriai žalią spalvą, lengvai valosi. Kopūstai gali būti naudojami žieminiam raugimui. Rekomenduojama sodinti 25–40
tūkst. vnt./ha tankumu.

Counter F1

145

Derlingas naujos kartos hibridas, skirtas labai ilgam sandėliavimui. Gūžės apvalios, tankios, 3,5–5,5 kg svorio, plonais vidiniais
lapais, gera vidaus struktūra. Labai stiprus ir sveikas hibridas, atsparus fuzariozei, bakterinėms ligoms bei galvų rudavimui iš
vidaus. Storu vaško sluoksniu padengti lapai labai gerai apsaugo augalus nuo grybinių ligų ir tripsų. Net esant nepalankioms
rudens sąlygoms, gūžės išlieka labai kokybiškos.

Impala F1

145

Hibridas tankiam sodinimui, skirtas auginti tuose rajonuose, kuriuose auginama daug kopūstų. Geras atsparumas bakterinėms
ligoms. Augalų forma kompaktiška, išoriniai lapai nedideli. Geras derlius išauginamas tik tankiai susodinus kopūstus. Gūžės
gerai sandėliuojasi. Hibridas atsparus nepalankioms auginimo sąlygoms. Dėmesio: retam sodinimui netinka. Rekomenduojama sodinti 40–50 tūkst. vnt./ha tankumu.

Bently F1

148

Vėlyvas hibridas, tinkantis labai ilgam laikymui. Kadangi augalų forma kompaktiška, galima sodinti tankiai. Kopūstai gerai toleruoja nepalankias augimo sąlygas. Ilgą laiką sandėliuojamos gūžės išsaugo ryškią, skaidriai žalią spalvą. Gūžės užauga 3–4 kg
svorio. Rekomenduojama sodinti 40–50 tūkst. vnt./ha tankumu.

Pavadinimas

Lennox F1

Paradox F1
naujiena

Amtrak F1

Counter F1

P aradox F 1
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Baltieji gūžiniai kopūstai
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

Patarimai augintojams
Dirva. Baltiesiems gūžiniams kopūstams auginti tinka daugelis
dirvų, svarbu, kad jos neperdžiūtų ir neužmirktų, o taip pat, kad jose
būtų pakankamai augalams reikiamų maisto medžiagų. Paprastai
ankstyvosioms veislėms auginti geresnės yra greičiau pavasarį įšylančios priesmėlio ir lengvo priemolio dirvos. Vėlyvesnėms veislėms
ir sandėliavimui skirtiems kopūstams geriausiai tinka laidžios vandeniui lengvo ir vidutinio sunkumo priemolio dirvos. Dirvoje pH turi būti
6–7,5, o esant rūgščioms dirvoms – būtina kalkinti. Sandėliavimui
skirti kopūstai turi augti iš lėto ir tolygiai.
Tręšimas. Azotu (N) ankstyvi kopūstai tręšiami 140–170 kg/ha
norma, o vėlyvi ir skirti perdirbimui – 170–240 kg/ha. Apie 50–60
proc. azoto normos išberiama prieš sodinimą, likusi dalis papildomai per 1–2 kartus augalų augimo metu. Ankstyvus kopūstus gūžių
formavimosi metu tręšti didesne azoto norma nerekomenduojama,
nes gali trūkinėti gūžės. Fosforo (P2O5) trąšų norma kopūstams yra
50–70 kg/ha, kalio (K2O) – 180–280 kg/ha. Trąšų normos koreguojamos pagal dirvožemio analizes. Dalį mineralinių trąšų galima pakeisti
organinėmis, o lengvose dirvose bei esant pH daugiau 7,0 augalams
gali trūkti mikroelementų, todėl jų turi būti tręšimui naudojamų mineralinių trąšų sudėtyje.
Primename, kad teisingai tręšti galima tik remiantis dirvos analize.
Sėjimas tiesiai į lauką. Daugelį kopūstų veislių, nuo vidutinio ankstyvumo iki vėlyvųjų, galima auginti, pasėjus tiesiai į lauką.
Tuomet vegetacijos laikotarpis nuo sėjos iki derliaus nuėmimo sutrumpėja 2–3 savaitėmis. Šis metodas leidžia išauginti gausesnius
derlius, ypač karštomis vasaromis bei sumažinti sąnaudas ir darbo
jėgos poreikį sodinimui. Tačiau reikia susitaikyti su tuo, kad daugiau
teks išleisti sėkloms, augalų retinimui, apsaugos priemonėms (herbicidams, insekticidams). Būtina labai gerai išdirbti dirvą, o sėjai tinka-

A m t r a k F1 pas ûkininkà Vidmantà Kvedarà
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miausia būtų pneumatinė sėjamoji. Vis dėlto Lietuvos sąlygomis tai
yra gana daug rūpesčių keliantis ir rizikingas auginimo metodas.
Daigų auginimas. Daigų labai ankstyviems auginimams reikia
išsiauginti šiltnamyje, geriausiai durpių puodeliuose arba kubeliuose. Daigus balandžio – gegužės mėnesio sodinimui irgi rekomenduojama išsiauginti kubeliuose, tačiau mažesnių išmatavimų, pvz.,
¨ 3–4 cm. Tai palengvina augalų prigijimą, o vėliau jie auga lygesni,
sumažėja nuostoliai po pasodinimo. Daigus birželio mėnesio sodinimui galima auginti daigyne be priedangų. Tačiau reikėtų atkreipti
dėmesį į tai, kad negalima to nuolat daryti toje pačioje vietoje, nes
augalus gali pažeisti kopūstų šaknų gumbas.
Apsauga nuo kenkėjų, ligų ir piktžolių. Rekomenduojame
konsultuotis su savo regiono augalų apsaugos specialistais. Geras
pagalbininkas gali būti internetinis augalų apsaugos vadovas
http://aav.vaat.lt
Derliaus nuėmimas ir sandėliavimas. Sandėliavimui skirtų kopūstų gūžes reikia nuimti labai atsargiai. Neleistinas bet koks, net
menkiausias jų mėtymas. Gūžes geriausia sandėliuoti saugykloje
arba šaldytuve, sudėtas į dėžes – konteinerius. Temperatūra saugykloje turėtų būti nuo 0oC iki +1oC, o drėgmė apie 95 %. Pirmuoju
atvėsinimo laikotarpiu temperatūros skirtumas tarp kopūstų ir vėsinančio oro (paduodamo per vėsinančią įrangą ar tiesiog paimamo iš
lauko) neturėtų būti didesnis nei 5 laipsniai, priešingu atveju produkcija neteks drėgmės. Oro apykaita pirmuoju atvėsinimo laikotarpiu
turi būti sparti, mažiausiai 25 m³ oro per valandą vienam kubiniam
metrui produkcijos. Sandėliavimo laikotarpiu oro apykaita turi vykti
iki 10 valandų per dieną, siekiant palaikyti tolygią temperatūrą. Esant
poreikiui, kopūstus galima sandėliuoti vienoje patalpoje su kitomis
lapinėmis ar šakniavaisinėmis daržovėmis. Tačiau kopūstų negalima
sandėliuoti su vaisiais (pvz.: obuoliais ar kriaušėmis), nes vaisių išskiriamos etileno dujos gali pakenkti kopūstų kokybei.

Baltieji gūžiniai kopūstai
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

Rekomenduojami sėjos ir sodinimo terminai
Auginimo rūšys
Labai ankstyvas po plėvele ir nešildomuose šiltnamiuose
Surprise F1, Parel F1
Labai ankstyvas po priedangomis
Surprise F1, Parel F1, Farao F1, Gazelle F1, Artost F1

Sėja

Sodinimas

Atstumas tarp
augalų cm

Augalų kiekis
1 ha

Derliaus nuėmimo
terminai

02 20 – 03 01

04 01 – 04 15

40 x 40

apie 55 000

06 01-15

03 01-10

04 10-30

40 x 40

apie 55 000

06 10-30

55 000
50 000

06 20-07 10

Labai ankstyvas be priedangų
Parel F1, Farao F1, Gazelle F1, Artost F1, Morris F1

03 10-20

04 20 – 05 05

45 x 40
67 x 30

Ankstyvas lauke
Gazebo F1, Gazelle F1, Morris F1, Amazon F1

03 10-20

04 20 – 05 05

67 x 40

40 000

07 01- 20

Vidutinio ankstyvumo šviežių daržovių rinkai
Thomas F1, Ramada F1, Leopold F1
Hurricane F1, Eton F1, Alfredo F1, Almanac F1

03 10-20
03 20-30

04 20-05 05
05 01-10

67 x 40
67 x 40

40 000
40 000

07 10-30
08 01-30

Vidutinio ankstyvumo vasariniam raugimui
Padoc F1, Almanac F1, Krautman F1, Megaton F1

03 01-20

05 10-30

67 x 50

30 000

08 01-30

Vėlyvajam vasariniam raugimui
Megaton F1, Krautman F1

04 01-10

05 10-20

67 x 50

30 000

09 01-30

Rudeniniam raugimui
Mentor F1, Score F1, Milestone F1, Jaguar F1, Cabton F1
Krautkaiser F1, Discover F1

04 20-30
04 01-20

05 20-30
05 01-20

67 x 50
67 x 50

30 000
30 000

10 01-31
10 01-31

Sandėliavimui ir raugimui žiemos metu
Jubilee F1, Masada F1, Transam F1

04 01-20

05 01-20

67 x 50

30 000

10 10-31

04 20-30
04 01-20

05 20-30
05 01-20

67 x 40
67 x 50

40 000
30 000

10 01-31
10 10-31

04 01-20
05 10-20

05 01-20
06 10-20

67 x 40
67 x 40

40 000
40 000

10 10-31
10 01-31

Sandėliavimui
Candela F1, Hurricane F1
Lennox F1, Impala F1, Counter F1, Paradox F1, Amtrak F1,
Bently F1
Sandėliavimui, tankesnis sodinimas
Impala F1, Bently F1
Hurricane F1
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Raudonieji gūžiniai kopūstai
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC.

Paprastai raudonieji gūžiniai kopūstai auginami kaip priedas prie baltųjų gūžinių kopūstų norint praplėsti ūkio asortimentą. Siūlome
pasirinkti tokius hibridus, kuriuos būtų galima tiekti rinkai nuolat nedideliais kiekiais, nesibaiminant dėl realizacijos terminų.

Primero F1

Autoro F1

Augimo
trukmė

Aprašymas

Primero F1

80

Ankstyvas hibridas, auginamas ankstyviausiam derliui ir tiekiamas šviežių daržovių rinkai. Augalų forma kompaktiška, tad galima
sodinti tankiau. Kaip tokio ankstyvumo veislė labai derlinga. Gūžės labai gražios spalvos ir struktūros. Derlių galima nuimti ilgai,
nesibaiminant, kad gūžės sutrūkinės. Vidutiniškai gūžės sveria apie 2 kg. Dėmesio: ankstyvajam sodinimui rekomenduojama
sodinti 40–60 tūkst. vnt./ha tankumu.

Maestro F1

90

Šviežiam vartojimui skirtas hibridas. Gūžės kiek pailgai apvalios, jas galima sandėliuoti kelis mėnesius. Tipiškas vasaros laikotarpio kopūstas.

Integro F1

95

Derlingas, vasarinis hibridas, skirtas šviežių daržovių rinkai. Jei sodinama pirmąjį liepos dešimtadienį, derlių galima išlaikyti 2–3
mėnesius. Šiek tiek ovalios, labai vienodo dydžio gūžės pasižymi gražia vidaus ir išorės spalva. Jei norima išauginti prekybos
centrams tinkamas 1–1,5 kg svorio gūžes, rekomenduojama sodinti tankiau (50–60 tūkst. vnt./ha).

Autoro F1

115

Labai derlingas hibridas, skirtas perdirbimui. Suformuoja dideles, 4–5 kg svorio, šiek tiek ovalios formos gūžes, pasižyminčias
labai gražia vidaus ir išorės spalva. Auginant rudeniniam perdirbimui skirtam derliui, rekomenduojama sodinti birželio mėnesį.

Lectro F1

122

Vidutinio vėlyvumo labai derlingas hibridas, skirtas parduoti žiemą. Taip pat tinka ir šviežių daržovių rinkai, ir perdirbimui. Gūžės
didelės, šiek tiek ovalios formos, gražios sodrios spalvos. Palyginti trumpas vidinis kotas ir plonos lapų gyslos. Galima išlaikyti iki
pavasario. Lapus dengia storas vaško sluoksnis, gerai apsaugantis nuo infekcijų. Rekomenduojama sodinti antrojoje gegužės
pusėje 40–60 tūkst. vnt./ha tankumu.

Subaro F1

135

Labai intensyviai augantis, stiprius sveikus lapus išauginantis hibridas. Suformuoja apvalias, kietas gūžes, viliojančias puikia
vidaus ir išorės spalva, kurios būna padengtos storu vaško sluoksniu, sveria 2,5–3 kg. Tinka ilgam sandėliavimui. Galima sodinti
tankiau, sodinama iki gegužės 25 d.

Pavadinimas

Integro F1

10

Smailiagūžiai kopūstai
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

Šie kopūstai dėka savo formos ir švelnaus, malonaus skonio
išskiriami į atskirą kopūstinių daržovių grupę. Smailiagūžiai kopūstai
puikiai tinka salotoms ir jų mišiniams gaminti.

Caramba F1
Šis hibridas rekomenduojamas labai gardžioms salotoms gaminti. Išauginami labai gausūs vienodo dydžio kūgiškų gūžių derliai.
Galima auginti ir vasaros, ir rudens derliui. Vegetacijos laikotarpis
trunka nuo 70 iki 80 dienų. Rudeninio derliaus gūžes galima išlaikyti
apie 2 mėnesius. Gūžės vidutinio dydžio, sveria 1–2 kg. Lapai gūžėse švelnūs, ploni. Vidinis kotas trumpas, lapų gyslos plonos. Puikus
saldžiai pikantiškas skonis. Rekomenduojama sodinti 45–55 tūkst.
vnt./ha tankumu.

Caramba F 1

Lapiniai kopūstai
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. sabellica L.

Vakarų ir Šiaurės Europoje lapiniai kopūstai yra populiari žieminė daržovė. Lapiniai kopūstai dažniausiai vartojami virti, paruošti pagal
vietinius receptus, pvz.: Olandijoje su lapiniais kopūstais maišoma bulvių košė. Lietuvoje lapinius kopūstus restoranų virtuvės dažniausiai
naudoja patiekalų papuošimui.
Pavadinimas

Augimo
trukmė

Aprašymas

Reflex F1

120

Auginamas rinkos poreikiams tenkinti, derlių nuimant daug kartų. Lapai žali, atsparūs geltimui. Gausus smulkiai garbanotų lapų
derlius. Sodinti galima nedideliais kiekiais kas 7–10 dienų. Kopūstus skirtus sandėliavimui rekomenduojama sodinti birželio
viduryje, o derlius imamas vėliausiai iš visų daržovių.

Redbor F1

125

Gražūs, tamsiai raudonos–violetinės spalvos, švelnūs lapai puikiai tinka užšaldymui, patiekalų, vitrinų ir gėlių kompozicijų puošimui.

Redbor F1

Reflex F1

11

Garbanotieji gūžiniai (Savojos) kopūstai
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.

Gūžinių kopūstų tarpe ši grupė yra viena mažiausių. Šie kopūstai nėra plačiai vartojami. Garbanoti gūžiniai (Savojos) kopūstai auginami
taip kaip ir baltieji gūžiniai kopūstai. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad vėlyvieji Savojos kopūstai yra labai atsparūs žemoms temperatūroms,
gali ištverti šalčius iki - 6oC. Šie kopūstai geriausiai sandėliuojasi, kai saugykloje yra 0 oC arba -2 oC. Iš Garbanotųjų gūžinių (Savojos) kopūstų
gaminamos puikios šviežios salotos, taip pat jie vartojami pyragų įdarams, balandėliams gaminti.
Augimo
trukmė

Aprašymas

Famosa F1

70

Ankstyvas hibridas, skirtas vasaros derliui. Auga greitai, sparčiai suka gūžes. Gūžės apvalios, kietos, traškios, patrauklios sodriai
žalios spalvos. Tinka tankiam sodinimui. Rekomenduojama sodinti 40–50 tūkst. vnt./ha tankumu.

Melissa F1

80

Derlingas hibridas, skirtas vasaros ir rudens derliui. Atsparus fuzariozei. Gūžės 2–3,5 kg svorio, dėl puikaus skonio tinka salotoms gaminti. Tinka prekybos centrams skirtų kompaktiškų gūžių išauginimui. Rekomenduojama sodinti 35–40 tūkst. vnt./ha
tankumu.

Ovasa F1

100

Labai derlingas hibridas vėlyvos vasaros ir rudens derliui. Gūžės didelės, apvalios, puikios vidinės struktūros, tinka balandėliams
ir salotoms gaminti. Išoriniai lapai tamsiai žali, smulkiai raukšlėti. Rekomenduojama sodinti 40 tūkst. vnt./ha tankumu.

135

Naujas labai derlingas rudeninis hibridas. Barbosa F1 suformuoja labai kokybiškas gūžes, kurių gražią vidinę struktūrą dengia
keletas plonų lapų. Todėl gūžių lapus lengva išskirstyti ir gaminti salotas. Išoriniai lapai tamsiai žali, gražiai susiraukšlėję ir atsparūs infekcinėms ligoms. Barbosa F1 galima ilgam laikui palikti lauke, nesibaiminant, kad kopūstai pradės pūti ar sutrūkinės.
Veislė labai atspari šalčiui ir Vakarų Europos klimato sąlygomis gali būti auginama žiemos derliui. Tačiau taip auginti Lietuvos
klimato sąlygomis yra per daug rizikinga.

135

Hibridas dažniausiai auginamas rudens derliui ir ilgesniam laikymui. Dideles, apvalias gūžes supa tamsūs, gražiai garbanoti
lapai. Puikiai tinka salotoms, ir balandėliams. Augalai greitai išaugina didelius, plačius lapus. Derlių galima nuimti vėlai rudenį,
nes pakelia temperatūrą iki -8oC su sąlyga, kad gūžės dar ne visai subrendusios. Sandėliuojasi 4–5 mėnesius.

Pavadinimas

Barbosa F1

naujiena

Wirosa F1

Wirosa F1

12

Famosa F1

Briuselio kopūstai
Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.

Briuselio kopūstais vadinami ypatingos kopūstų rūšies šoniniai ūgliai. Gūželės tamsiai žalios spalvos, graikinio riešuto dydžio. Šios
daržovės skoniu bei maisto medžiagų sudėtimi panašios į baltuosius gūžinius kopūstus. Tačiau priešingai baltiesiems gūžiniams kopūstams,
kuriuos galima valgyti ir žalius, ir troškintus arba virtus, Briuselio kopūstai skanūs tik virti, o charakteringą skonį Briuselio kopūstai įgauna tik
užšaldžius gūželes. Briuselio kopūstų, palyginus su kitomis kopūstinėmis daržovėmis, auginama nedaug. Gūželės daugiausiai naudojamos
perdirbimo pramonėje – užšaldymui, kaip sudėtinė dalis šaldytų daržovių mišiniuose.
Auginami Briuselio kopūstai panašiai kaip baltieji gūžiniai kopūstai, tik skiriasi rekomenduojamos tręšimo azotu normos. Taip pat reikia
skirti daugiau dėmesio augalų apsaugai, ypač nuo kenkėjų. Vėlesnės kopūstinės musės kartos gali labai pakenkti Briuselio kopūstams.
Kokybės požiūriu daug rūpesčių gali pridaryti sraigės. Briuselio kopūstai išsiskiria ilgu vegetacijos periodu, yra hibridų augančių 190 ar net
200 dienų. Ankstyviesiems hibridams patariama nuskinti viršūnes, tuomet gūželės formuojasi sparčiau ir vienodžiau subręsta. Geriausia
gūželes nuskinti tuomet, kai gūželės vidutiniškai yra apie 1 cm dydžio. Geriausių rezultatų pasiekiama, atsargiai nulaužiant augimo kūgelį.
Derlius gali siekti 22 t/ha. Briuselio kopūstai gana gerai ištveria šalčius, o derliaus ėmimas rudenį gali trukti ilgiau nei baltųjų gūžinių kopūstų. Jei Briuselio kopūstai skirti laikymui, geriausia yra nupjauti visą augalą. Pašalinus viršūnes ir lapus, augalai gerai laikosi maždaug -1oC
temperatūroje.

Pavadinimas
Franklin F1

Diablo F1

Augimo
trukmė

Aprašymas

128

Pats ankstyviausias hibridas, skirtas šviežiam vartojimui ir perdirbimui. Augalai vidutinio didumo. Gūželės tankios, apvalios,
šviesiai žalios spalvos, vienodo didumo, lengvai valomos ir skinamos. Hibridas atsparus žyduolių formavimuisi ir ligoms. Rekomenduojama sodinti 25 tūkst. vnt./ha tankumu (70 x 55 cm).

155

Derlingas hibridas, suformuojantis labai kokybiškas, vienodo didumo gūželes. Atsparus fuzariozei. Augalai vidutinio dydžio,
stiebai tiesūs ir tvirti. Norint užauginti reikiamo aukščio stiebus, patartina papildomai patręšti azotu. Gūželės aplink stiebą išsidėsčiusios tankiai, yra apvalios, sodrios žalios spalvos, lengvai skinamos rankomis. Rekomenduojama sodinti 30 tūkst. vnt./ha
tankumu (70 x 45 cm).

Franklin F1

Diablo F1

13

Pekininiai kopūstai
Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.

Azijoje Pekininiai kopūstai buvo auginami jau V amžiuje. Europoje jie išplito tik XX amžiuje, bet per trumpą laiką tapo labai populiarūs. Iš
šių kopūstų daugiausiai gaminamos salotos, todėl kartais jie dar vadinami salotiniais kopūstais. Bejo Zaden siūlo nuo labai ankstyvų iki ilgam
sandėliavimui skirtų Pekininių kopūstų hibridų, kurie išsiskiria derlingumu, pakantumu žyduolių formavimuisi, atsparumu ligoms, patrauklia
gūžių išvaizda ir puikiu skoniu.
Pavadinimas

Starko F1

Kaboko F1
naujiena

Augimo
trukmė

48

49

Manoko F1

50

Mirako F1

52

Optiko F1

60

Emiko F1
naujiena

63

Bilko F1

67

Aprašymas

Itin ankstyvas hibridas, specialiai išvestas auginimui po priedangomis. Augalai užauga labai greitai. Augimo pobūdis
kompaktiškas, išoriniai lapai stiprūs ir prigludę, todėl galima sodinti tankiai. Gūžės pradeda formuotis anksti ir auga
kartu su augalu. Gūžės rinkoje mėgiamos cilindro formos, labai gražios vidinės struktūros, 0,8–1,2 kg svorio. Gūžes dengiantys lapai šviesiai žalios spalvos, gerai saugo jas nuo pažeidimų. Hibridas atsparus „lapų galiukų nudegimui“ (angl.
tipburn). Rekomenduojama auginti ankstyvajam derliui po priedangomis, taip pat pavasario derliui, auginant lauke. Rekomenduojama sodinti 65–80 tūkst. augalų/ha tankumu.
Labai ankstyvas, trūkinėjimui atsparus, universalus hibridas, tinkamas auginti ankstyviausiam derliui po priedangomis, o
taip pat auginti vasarą. Gūžės kompaktiškos, cilindriškos, standžiai ir tvirtai susuktos, kietos, 0,8-1,2 kg svorio. Išoriniai
lapai tamsiai žali. Pailgos formos gūžes labai patogu aptraukti polietileno plėvele. Hibridas atsparus „lapų galiukų nudegimui“ (angl. tipburn). Rekomenduojama sodinti 65–80 tūkst. augalų/ha tankumu, laikantis 35 x 35 cm atstumo.
Populiarus ankstyvas hibridas, suformuojantis rinkoje vertinamas cilindro formos, kokybiškas gūžes. Universalus – galima auginti ir ankstyvajam, ir vasaros derliui. Tinka sodinti anksti ir auginti plėvele dengtuose šildomuose šiltnamiuose.
Gūžės gražios, patrauklios spalvos, standžiai ir tvirtai susuktos, labai gerai užsidarę, 0,8–1,2 kg svorio. Labai geras pakantumas žyduolių formavimuisi. Hibridas atsparus „lapų galiukų nudegimui“ (angl. tipburn). Rekomenduojama sodinti
65–80 tūkst. augalų/ha tankumu, laikantis 35 x 35 cm atstumo.
Hibridas, išsiskiriantis trumpu vegetacijos laikotarpiu ir labai gera gūžių kokybe. Skirtas vasaros derliui, tačiau galima
auginti ir ankstyvajam derliui po priedangomis. Tinka trumpam laikymui. Augalų forma kompaktiška, leidžianti sodinti
tankiai ir išauginti 0,8-1 kg svorio gūžes, kurioms rinkoje teikiama pirmenybė. Gūžės cilindro formos, uždara viršūnėle,
vienodo dydžio, labai gražios ryškiai žalios spalvos. Bandymų metu Mirako F1 išsiskyrė atsparumu ligoms, ypač gūžių
puvimui. Gerai perneša vasaros karščius. Rekomenduojama sodinti 70 tūkst. augalų/ha tankumu.
Labai derlingas hibridas, atsparus fuzariozei. Puikus atsparumas žyduoliams leidžia auginti ankstyvam derliui lauke.
Gūžės cilindro formos, šiek tiek aukštesnės nei kitų hibridų, uždara viršūnėle, 1–1,2 kg svorio, šviesiai žalios spalvos.
Rekomenduojama sodinti 50–60 tūkst. augalų/ha tankumu, laikantis 45 x 35 cm atstumo.
Naujas, vidutinio ankstyvumo hibridas. Universalus – galima auginti ir ankstyvajam, ir vasaros bei rudens derliui. Rudeninis derlius tinka ilgesniam laikymui. Hibridas atsparus gūžių puviniui ir kopūstų šaknų gumbui. Gūžės kietos, gerai ir
standžiai susuktos, patrauklios cilindro formos, vidutinio dydžio, sveria 0,9–1,6 kg. Išoriniai lapai platūs, tankūs, pakilę,
tamsiai žalios spalvos. Norint užauginti smulkesnių gūžių, galima sodinti tankiai. Užaugusių gūžių derliaus nuėmimo
laikotarpis ilgas.
Vidutinio vėlyvumo hibridas, specialiai išvestas labai ilgam laikymui. Atsparus kopūstų šaknų gumbui. Tamsiai žali, šiek
tiek klostyti, atsikišę išoriniai lapai mažai jautrūs ligoms. Net labai ilgai išlaikytos gūžės išsaugo gražios, šviežios žalumos
spalvą. Gūžės cilindro formos, vidutinio didumo, standžiai susuktos, 1,2–1,6 kg svorio. Ilgam laikymui rekomenduojama
sodinti liepos antroje pusėje. Rekomenduojama sodinti 60–70 tūkst. augalų/ha tankumu.

Manoko F1
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Kaboko F1

Pekininiai kopūstai
Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.

Patarimai augintojams
Dirva. Pekininiams kopūstams reikia gerai sukultūrintų dirvų.
Geriausiai – priesmėlis arba lengvas bei vidutinio sunkumo priemolis. Dirvožemio reakcija turi būti 6,5–7,5. Dirvose, kurių pH žemesnis,
auga blogai, juos dažnai pažeidžia kopūstų šaknų gumbas. Labai
pageidautinas laistymas, ypač auginant vėlyvos vasaros derliui.
Sėjomaina. Atsižvelgiant į neatsparumą kopūstų šaknų gumbui, reikia vengti auginti po kryžmažiedžių augalų – rapsų, kopūstinių daržovių. Rekomenduojama auginti po javų, gerai auga po tokių
daržovių kaip svogūnai, agurkai, pomidorai, salierai, taip pat po bulvių ir burokėlių.
Tręšimas. Pekininių kopūstų poreikis trąšoms: 130–150 kg
azoto (N), 50–70 kg fosforo (P2O5), 150–200 kg kalio (K2O). Azoto
norma dalijama į dvi dalis. Pusė išberiama prieš sodinimą, kita
pusė – augalams turint 8–10 lapelių, t.y. maždaug 10–14 dienų po
sodinimo. Trąšų normos koreguojamos pagal dirvožemio analizes.
Pekininiai kopūstai mėšlu netręšiami, tuomet geriau tręšti prieš juos
auginamą priešsėlį. Reiklūs kalciui ir borui, ypač karštu oru. Gerus
rezultatus duoda šių elementų purškimas per lapus.
Daigų paruošimas. Pekininiai kopūstai – daržovė, kilusi iš Kinijos, gerokai toliau į pietus už Lietuvą nutolusios šalies. Vasarą ten
diena keliomis valandomis trumpesnė nei Lietuvoje. Atsižvelgiant į
tai, auginimas vidurvasarį, kai diena ilgiausia, yra rizikingas, nes per
anksti susidaro žiedpumpuris, o tai gali iššaukti žyduolių susidarymą. Kitas labai svarbus veiksnys – temperatūra. Palankiausios temperatūros sąlygos vyrauja rudeninio auginimo metu, kai daigai išauginami esant apie 20oC temperatūrai, o vėliau, augalams augant,
temperatūra nukrinta maždaug iki 10oC. Pavasarinio auginimo ciklų
metu temperatūros kaita yra atvirkščia, todėl reikia laikytis žemiau
išvardytų daigų išsiauginimo principų ir nepamiršti, kad kasetėse išauginti daigai geriausiai pakelia persodinimą.
Sėklas geriausia sėti šiltnamyje į kasetes, pripildytas durpių
substrato turinčio visas reikiamas maisto medžiagas. Po sėjos iki
dvejų tikrųjų lapų susiformavimo fazės dieną ir naktį palaikoma 20–
22oC temperatūra, vėliau ji palaipsniui mažinama taip, kad prieš pat
sodinimą temperatūra naktį būtų 8–10oC, o dieną 15–17oC. Daigų
visiškai nereikia grūdinti. Įsidėmėtina, kad Pekino kopūstai tik pavadinimu primena kopūstus, tad juos reikėtų vertinti kaip visai atskirą
daržovę, ypač daigų auginimo tarpsnyje.
Sodinimas. Dirva turi būti išdirbta puriai ir giliai bei suvoluota.
Sodinti reikia į šviežiai paruoštą dirvą iki dviejų trečdalių puodelio
aukščio. Pasodinus giliau, vėliau augalai pradeda pūti. Norint išauginti maždaug 1–1,5 kg gūžes, rekomenduojama sodinti lentelėje nurodytais atstumais, o jeigu vidutinis gūžių svoris turi būti 0,8–1,0 kg,

Bilko F1

rekomenduojama sodinti veislę Manoko F1, laikantis 25 x 30 cm
atstumo. Pavasarį Pekininiai kopūstai dažniausiai auginami po priedangomis. Tuneliuose po plėvele dažniausiai galima sodinti jau balandžio pabaigoje, o laukuose, kurie pridengti agroplėvele, – balandžio paskutinę dekadą arba gegužės pradžioje. Pekininius kopūstus,
kurie bus auginami be priedangų, galima sodinti tik gegužę. Tačiau
nereikia pamiršti, kad pavasarinė produkcija visuomet būna susijusi
su žyduolių rizika, o nuoseklus aukščiau išdėstytų rekomendacijų laikymasis šią riziką gerokai sumažina.
Auginimas pasėjus tiesiai į dirvą. Nors mūsų sąlygomis ir rizikinga, tačiau rudeniniam derliui galimas Pekininių kopūstų auginimas pasėjus tiesiai į dirvą. Tokiu atveju reikia labai gerai įdirbti žemę,
suvoluoti jos paviršių bei turėti tikslią taškinę sėjamąją, užtikrinančią
sėją pagal pateiktą schemą:

Tai leidžia vėliau lengvai supurenti tarpueilius mechaniniu būdu.
Sėjant tokia sistema, 1 ha lauko reikia apie 120–130 tūkst. sėklų.
Sėklos turi būti įterptos maždaug 1 cm gylyje.
Priežiūros darbai ir apsauga. Pekino kopūstų vegetacijos laikotarpis labai trumpas, todėl daugelis apsaugos priemonių apsiriboja
profilaktika, sėklų beicavimu. Kadangi augalai sodinami tankiai, priežiūros darbus galima atlikti tik lengvais mechaniniais padargais arba
rankiniu būdu. Dirbant priežiūros darbus, reikia stengtis nepriberti
žemių po augalais, nes dirvoje esantys patologiniai mikroorganizmai
sukelia infekcijas ir augalų puvimą. Pavasarinio auginimo metu didžiausią pavojų kelia kenkėjai, ypač spragės ir kopūstinės musės.
Auginant Pekininius kopūstus vėlyvos vasaros ir rudens derliui,
kopūstinės musės nėra tokios pavojingos, tačiau augalus dažniau
puola tokie kenkėjai kaip amarai, kopūstinio pelėdgalvio ir kopūstinio baltuko vikšrai bei tripsai. Vegetacijos metu, pradedant gūžių
formavimosi faze, lauke gali pradėti plisti ligos, pirmiausia kryžmažiedžių juodoji dėmėtligė (alternariozė) bei pilkasis puvinys.
Kai kritulių nepakanka, pageidautinas plantacijos laistymas. Tačiau laistyti reikia nedidelėmis vandens dozėmis (5–10 mm kritulių),
kas 3–4 dienas, kad nesuplaktume dirvos. Jeigu augalams trūksta
kalcio, ypač tuomet, kai augalai gauna nepakankamai vandens, gali
pradėti nykti lapų kraštai viršutinėje besiformuojančių gūžių dalyje.
Tai fiziologinė liga, vadinama „lapų galiukų nudegimu“ (angl. tipburn), kurią sukelia nepakankamas kalcio kiekis toliausiai nuo šaknų
nutolusiose augalo dalyse. Kelią šios ligos vystymuisi gerai užkerta
augalų purškimas jų intensyvaus vystymosi metu 1% kalcio salietros
tirpalu arba kalcio turinčiomis lapų trąšomis.
Derliaus nuėmimas ir sandėliavimas. Tiesioginiam pardavimui
Pekininių kopūstų gūžės nuimamos be šoninių lapų ir pakuojamos į
plėvelę, kuri puikiai apsaugo nuo greito vytimo ir perdžiūvimo. Geriausiai tinkamos nuėmimui taisyklingos formos ir kietos, bet neperaugusios gūžės. Rudenį sandėliavimui kopūstų derlius nuimamas
prieš šalnas, kai baigiasi vegetacija. Lietuvos sąlygomis tai dažniausiai rugsėjo pabaiga – spalio pradžia. Pekino kopūstams nebaisus
naktinis temperatūros nukritimas iki -5oC, tačiau po šalnų nuimtos
gūžės žymiai blogiau išsilaiko. Rekomenduojama derlių nuimti po
pietų, kai augalai šiek tiek apdžiūsta. Gūžes reikia kirsti su šoninių
lapų vainiku ir atsargiai sudėti į skylėtas plastmasines ar medines
dėžes. Rekomenduojama taip sudėti gūžes šaldytuve, kad prie jų prieitų oras. Rekomenduojama temperatūra 0–2oC bei 80–90% drėgmė.
Šaldytuvuose su reguliuojamu klimatu Pekininius kopūstus pavyks
išlaikyti iki kovo, o kitose patalpose ir šaldytuvuose – dažniausiai apie
2–4 mėnesius. Ilgiau išlaikytose gūžėse vyksta fiziologiniai pokyčiai,
gerokai pabloginantys jų kokybę ir tinkamumą vartojimui.
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Kaliaropės
Brassica oleracea L. convar. Acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L.

Kaliaropės, dar vadinamos ropiniais kopūstais, priklauso kopūstinių daržovių šeimai. Populiariausios yra kaliaropės baltai žalsvomis
roputėmis, tačiau firma Bejo Zaden siūlo ir tokių hibridų, kurių roputės violetinės. Bejo Zaden kaliaropių kolekcija garsėja sveikais, tvirtais,
stačiais lapais bei lygiomis, apvaliomis arba šiek tiek suplotomis baltai žalios spalvos roputėmis. Ropučių minkštimas tankus, sultingas,
švelnaus skonio. Jas ilgokai galima palikti lauke, nesibaiminant, kad sumedės. Dauguma firmos Bejo Zaden kaliaropių tinka užšaldymui, o
Kossak F1 išsiskiria rekordiškai gausiais derliais ir ropučių dydžiu.
Pavadinimas

Augimo
trukmė

Aprašymas

Korist F1

60

Greitai augantis hibridas, skirtas šviežiam vartojimui ir perdirbimui. Tinka visiems auginimo periodams, taip pat galima auginti
pavasarį po priedangomis ankstyvajam derliui. Roputės apvalios, šiek tiek suplotos, be sumedėjimų, 200–300 gramų svorio.
Minkštimas baltos spalvos, saldaus skonio. Rekomenduojama sodinti 60–80 tūkst. vnt./ha tankumu, priklausomai kokio dydžio ropučių norima užauginti.

Kanmar F1
naujiena

63

Vidutinio ankstyvumo hibridas, išauginantis gražius sveikus lapus, kurie auga glaustai aukštyn. Tai leidžia sodinti augalus
dideliu tankumu ir rišti juos į ryšelius. Roputės apvalios, šiek tiek suplotos, labai atsparios sumedėjimui. Puikus skonis, valgant
šviežias ir užšaldžius. Rekomenduojama auginti pavasarį šviežių daržovių rinkai, rudenį - perdirbimui.

Kompliment F1
65
naujiena

Vidutinio ankstyvumo, greitai ir intensyviai augantis hibridas. Vasaros derlius skirtas šviežių daržovių rinkai, rudens – puiki
žaliava perdirbimui užšaldant. Gražios, rutulio formos, šiek tiek suplotos roputės yra idealiai baltos spalvos, o skanus minkštimas nelinkęs sumedėti. Kaliaropes skirtas šviežių daržovių rinkai rekomenduojama sodinti apie 80 tūkst. vnt./ha tankumu, o
perdirbimui – 60 tūkst. vnt./ha tankumu. Užauga praėjus 60–70 dienų po pasodinimo.

Kolibri F1

70

Vidutinio ankstyvumo hibridas violetinėmis roputėmis, skirtas šviežių daržovių rinkai. Tinka visiems auginimo periodams. Ropučių odelė plona, gražios skaisčios spalvos. Roputės apvalios, šiek tiek suplotos, vidutinio dydžio, atsparios sumedėjimui,
užauga 200–300 gramų svorio. Minkštimas skanus, saldus, sultingas. Galima auginti po priedangomis ankstyvajam derliui.
Rekomenduojama sodinti 70–100 tūkst. vnt./ha tankumu, priklausomai nuo pageidaujamo ropučių dydžio.

Kossak F1

120

Vėlyvas, labai derlingas hibridas, užauginantis roputes nuo 800 gramų iki kelių kilogramų svorio. Roputės apvalios,
šviesiai žalios spalvos. Minkštimas baltas, nelinkęs sumedėti. Labai intensyviai auga. Rekomenduojama sodinti mažesniu, 30–50 tūkst. vnt./ha tankumu. Derlius siekia iki 100 t/ha. Puiki žaliava perdirbimui.

Dėmesio: augimo pradžioje roputėms turi užtekti vandens. Drėgmės pokyčiai sukelia ropučių įtrūkimus, ant jų atsiranda būdingų randų.

Korist F1
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Kossak F1

Kaliaropės
Brassica oleracea L. convar. Acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L.

Patarimai augintojams
Dirva. Kaliaropėms auginti geriausiai tinka ne itin sunkios, vandeniui pralaidžios, pakankamai drėgnos dirvos, kurių pH 6,5–7,5.
Nerekomenduojama, kad dirvoje būtų daug humuso, o ypač nesuirusio mėšlo ar šiaudų. Pakankamo vandens kiekio trūkumas ir aukšta temperatūra pagreitina audinių kietėjimą, o dirvos perdžiūvimas
ropelių augimo laikotarpiu yra labai pavojingas, nes net nestiprus
lietus gali paskatinti jų trūkinėjimą.
Sėjomaina. Ropiniams kopūstams galima taikyti panašią sėjomainą, kaip ir ankstyvųjų veislių kopūstams. Atsižvelgiant į trumpą
augalo vegetacijos laikotarpį, juos galima auginti kaip priešsėlį antrajai kultūrai.
Ankstyvąsias veisles, auginamas pavasarį, galima auginti (po
priedangomis ar be jų) prieš agurkus, burokėlius ar žiedinius kopūstus, skirtus derliaus nuėmimui rudenį, jeigu neiškyla kopūstų šaknų
gumbo grėsmė. Kopūstų šaknų gumbas yra pavojingiausia liga auginant ropinius kopūstus. Iki šiol jam atsparių veislių išvesti nepavyko.
Auginant vėlesniam derliui, pirmiausia perdirbimo poreikiams,
ropinius kopūstus galima sodinti po ankstyvųjų bulvių, ankstyvųjų
kopūstų ar žiedinių kopūstų, tačiau tik ten, kur nėra kopūstų šaknų
gumbo grėsmės. Auginant derlingas vėlyvąsias veisles perdirbimo
poreikiams, kurių derlius nuimamas vėlai vasarą, reikia vengti sodinti
juos po kopūstų, griežčių, t.y. po augalų, kurie yra kopūstų šaknų
gumbo maitintojai.
Tręšimas. Ropiniams kopūstams reikia 100–140 kg/ha azoto
(N), 30–50 kg/ha fosforo (P2O5) ir 140–180 kg/ha kalio (K2O). Geriau
naudoti kompleksines trąšas turinčias sieros, o lengvose dirvose ir
magnio. Pusė azoto trąšų išberiama prieš sodinimą, likusi dalis – daigams prigijus.
Dėmesio: jokiu būdu negalima berti trąšų ant pradėjusių for-

Kolibri F1

muotis stiebagumbių, nes nuo tirpstančios salietros lieka pilki pėdsakai ir išgraužos, paverčiantys niekais visą derlių!
Daigų auginimas. Kaliaropių daigų auginimas panašus kaip
baltųjų gūžinių ir žiedinių kopūstų. Sėklos sėjamos po kovo 15 d.
Ankstyvajam auginimui daigus reikia išsiauginti šiltnamyje, o baigiant juos auginti reikia apriboti laistymą ir užgrūdinti. Šviesos trūkumo ir žemos temperatūros derinys gali sukelti viršūnėlės nykimą.
Daigus, kurie bus sodinami vasarą, geriausia išsiauginti lauke, pasėjus sėklas 0,5–1 cm gylyje sklypeliuose patogioje vietoje, kad būtų
prieinamas vanduo laistymui. Svarbu, kad daigynui parinktoje vietoje visiškai nebūtų kopūstų šaknų gumbo sporų. Sudygusius ropinių
kopūstų sėjinukus reikia apsaugoti nuo spragių.
Sodinimas ir priežiūra. Augalai sodinami 40 x 30–40 cm atstumu, o hibridas Kossak F1 – 40 x 40–50 cm atstumu. Pasodinus rekomenduojama lauką ne itin gausiai palaistyti, o vėliau, augalų augimo
metu iki stiebagumbių formavimosi pradžios, geriau laikyti sausą,
kad augalai išsiaugintų tvirtą šaknų sistemą. Tuo metu, kai stiebagumbiai auga, augalai turi būti aprūpinti reikiamu drėgmės kiekiu,
tai yra, sausuoju metu jie turi būti laistomi. Jeigu šiuo augimo laikotarpiu nuolat kis drėgmės sąlygos, didelė dalis galvučių bus suskilinėjusios. Tai ypač pavojinga, kai stengiamasi išauginti vėlyvą vasarą
nuimamą derlių, nes stiebagumbių augimas prasideda rugpjūtį.
Derliaus nuėmimas ir sandėliavimas. Šviežių daržovių rinkai
kaliaropės išraunamos, pašalinami roputės šonuose išaugę lapai,
stiebas nupjaunamas prie roputės paliekant viršutinius lapus, o
paskui rišama į ryšelius arba dedama į dėžes su viršutiniais lapais.
Labiausiai pageidautinos ropelės, kurių skersmuo 5–7 cm. Perdirbimui dažniausiai auginami hibridai, suformuojantys didesnes, 8–12
cm skersmens ropeles, o Kossak F1 atveju – iki 15 cm skersmens.
Vertingiausi yra ropiniai kopūstai, kurie dar nespėjo visiškai subręsti, palikti lauke subrendę jie perauga ir kokybė gerokai suprastėja.

Kanmar F 1
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Žiediniai kopūstai
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.

Kopūstinių daržovių grupėje žiedinių kopūstų auginimas technologine prasme iš augintojo reikalauja daugiausia dėmesio ir žinių. Esant
nepalankioms sąlygoms žiediniai kopūstai gali suformuoti mažus, neturinčius prekinės vertės žiedynus, gali pakisti jų forma ir spalva. Pagrindiniai dalykai į kuriuos reikia atkreipti dėmesį yra tai, kad žiediniams kopūstams turi užtekti visų pagrindinių maisto medžiagų, o žiedynų
formavimosi fazėje turi pakakti azoto, taip pat būtina stebėti ar pakanka mikroelementų – boro ir molibdeno. Norint užtikrinti nepertraukiamą
žiedinių kopūstų auginimą, reikia turėti sąlygas lietinimui. Žiedinių kopūstų derliaus nuėmimo laikas yra trumpas, todėl reikia sukurti tokį veislių ir sodinimo laiko pasirinkimą, kad būtų galima planuotai kontroliuoti derliaus nuėmimą. Ypač vasarą, vienodas žiedinių kopūstų subrendimo laikas gali pridaryti nemažai bėdų derlių nuimant ir realizuojant. Norint to išvengti, reikia apsvarstyti visas galimas veislių ir sodinimo laiko
galimybes. Dauguma profesionalių žiedinių kopūstų augintojų pataria kiekvienais metais registruoti sodinimo ir derliaus nuėmimo laiką. Tai
būtų bene geriausias kelias, išsiaiškinti ir pasirinkti individualų, pritaikytą konkrečiam ūkiui, žiedinių kopūstų auginimo konvejerį.
Augimo
trukmė

Aprašymas

Oviedo F1
naujiena

59

Labai ankstyvas hibridas, skirtas paties ankstyviausio derliaus auginimui po priedangomis. Labai greitai ir tolygiai auga, išaugina
gana didelius baltus žiedynus, nelinkusius įgyti antocianinių atspalvių (antocianinas – pigmentas, nudažantis uogas ir vaisius
mėlyna ir raudona spalva). Augalai aukštoki, lapai gerai gaubia žiedyną. Stipri šankų sistema. Labai gerai toleruoja stresines
pavasario sąlygas ir temperatūros svyravimus. Rekomenduojama sodinti 30–35 tūkst. vnt./ha tankumu. Dėmesio: šio hibrido
nerekomenduojama auginti kitais auginimo laikotarpiais.

Stargate F1

70

Ankstyvas hibridas, kurį rekomenduojama auginti po priedangomis ir lauke. Žiedynai balti, be antocianinio atspalvio, o jų kokybė
prilygsta vėlyvųjų hibridų kokybei. Ypač rekomenduojama tiems augintojams, kurie siekia labai anksti išauginti pačios geriausios kokybės didelius žiedynus. Gali būti auginama ir kaip antrasis derlius, kai sodinama vėlai – liepos viduryje. Rekomenduojama sodinti 30–35 tūkst. vnt./ha tankumu.

Sevilla F1

73

Vidutinio ankstyvumo hibridas, rekomenduojamas auginti vėlai pavasarį ir pirmoje vasaros pusėje. Gerai pakelia aukštą temperatūrą ir sausros laikotarpius. Žiedynai vidutinio dydžio, labai gerai apgaubti lapais, ypač tinka šviežių daržovių rinkai. Išoriniai
lapai pakilę, tamsiai žali, atsparūs grybinėms ir bakterinėms ligoms. Rekomenduojama sodinti 30 tūkst. vnt./ha tankumu.

Goodman

75

Daugelį metų pasiteisinusi veislė, auginant po plėvelės ir pluošto priedangomis ar didesniais plotais lauke. Veislė gana ankstyva,
dera iškart po pačių ankstyviausių pavasarinių veislių. Didelių baltų žiedynų kokybė prilygsta vėlyvesnių veislių kokybei. Galima
auginti kaip antrąjį derlių pasodinus liepos viduryje. Rekomenduojama sodinti 30–35 tūkst. vnt./ha tankumu.

Flamenco F1

75

Hibridas, skirtas vasaros derliui. Turi stiprius, plačius lapus, kurie iki pat derliaus nuėmimo visiškai dengia žiedyną. Stipri šaknų
sistema leidžia auginti šiuos žiedinius kopūstus net trūkstant drėgmės. Žiedynai aukšti, vidutinio dydžio, visiškai balti, neturi
polinkio įgyti atspalvį. Rekomenduojama sodinti 25–30 tūkst. vnt./ha tankumu.

Jerez F1

80

Hibridas, skirtas vasaros ir ankstyvo rudens derliui. Gerai pakelia aukštą temperatūrą. Puikios kokybės, idealiai baltus, sunkius
žiedynus gerai gaubia platūs, dideli lapai. Hibridas atsparus bakterinėms ir grybinėms ligoms. Tinka šviežių daržovių rinkai ir perdirbimui užšaldant. Užšaldyti žiedynėliai išsaugo ryškią baltą spalvą. Rekomenduojama sodinti 25–30 tūkst. vnt./ha tankumu.

82

Vidutinio ankstyvumo veislė, skirta auginti nepalankiomis vasaros sąlygomis. Labai gerai toleruoja aukštą temperatūrą ir ilgą
vasaros dieną. Dėl stiprios šaknų sistemos galima auginti sausros sąlygomis ir blogesnėse vietose. Rekomenduojamas sodinimo laikas: nuo gegužės 1 iki birželio 15 d. Ši veislė atveria perdirbėjams galimybę pradėti žiedinių kopūstų užšaldymo sezoną
jau rugpjūčio 15 d. Pakilę, vidutinio vešlumo stiprūs lapai gerai dengia žiedynus. Rekomenduojama sodinti 30–35 tūkst. vnt./ha
tankumu. Dėmesio: šios veislės nerekomenduojama auginti kitais auginimo laikotarpiais.

Pavadinimas

Amazing

Jerez F1
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Flamenco F1

Žiediniai kopūstai
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.

Augimo
trukmė

Aprašymas

84

Vidutinio ankstyvumo hibridas, išauginantis puikios kokybės žiedynus. Galima auginti derliaus nuėmimui ilgos dienos laikotarpiu, bet geriausios kokybės žiedynai susiformuoja birželio mėnesį, kai sodinama anksti pavasarį, arba rugsėjo mėnesį, kai sodinama paskutinį birželio dešimtadienį. Žiedynai idealiai baltos spalvos, be kitos spalvos intarpų, apvalūs, sunkūs, plačiai augantys nuo pagrindo. Išoriniai lapai stambūs, pakilę, puikiai apsaugo žiedyną iki derliaus nuėmimo. Dar vienas privalumas – augalų
sveikumas, hibridas atsparus bakterinėms ir grybinėms ligoms. Tinka šviežiam vartojimui ir perdirbimui. Rekomenduojama
sodinti 25–30 tūkst. vnt./ha tankumu.

Altamira F1
naujiena

86

Vasarai ir rudeniui skirtas hibridas. Lapai labai vešlūs, stambūs ir stiprūs, iki derliaus nuėmimo visiškai dengia žiedynus. Ypatingą
atsparumą streso sąlygomis lemia stipri šaknų sistema. Jos dėka auginti šiuos žiedinius kopūstus galima sausesnėmis vasaromis. Žiedynai labai tankūs, sunkūs, visiškai balti, puikiai tinka smulkinimui ir užšaldymui, neturi polinkio į kitos spalvos intarpus.
Hibridas atsparus grybinėms ir bakterinėms ligoms. Rekomenduojama sodinti 25–30 tūkst. vnt./ha tankumu.

Balboa F1

89

Hibridas, skirtas rudens derliui. Žiedynai dideli, sniego baltumo, labai gerai apgaubti lapais. Tinka šviežiam vartojimui ir perdirbimui užšaldant. Hibridas labai atsparus bakterinėms ligoms. Rekomenduojama sodinti 25–30 tūkst. vnt./ha tankumu.

92

Derlingas rudeninis hibridas, skirtas šviežiam vartojimui ir perdirbimui. Tai vienas iš geriausių hibridų, skirtų užšaldymui. Žiedynai
dideli, sunkūs, gražios baltos spalvos, gerai uždengti ir apsaugoti stambių stačių lapų. Hibridas atsparus grybinėms ir bakterinėms ligoms. Rekomenduojama sodinti 30 tūkst. vnt./ha tankumu. Dėmesio: šios veislės nerekomenduojama auginti kitais
auginimo laikotarpiais.

96

Labai derlingas ir intensyviai augantis hibridas, skirtas rudeniniam derliui, pats vėlyviausias iš mūsų siūlomo asortimento. Rekomenduojama sodinti paskutinį birželio dešimtadienį, 25 tūkst. vnt./ha tankumu. Gerai pakelia nepalankias augimo sąlygas.
Hibridas atsparus grybinėms ir bakterinėms ligoms. Žiedynai dideli, visiškai balti, gerai apgaubti lapais, nelinkę įgyti atspalvį.
Didelė I klasės produkcijos išeiga. Tai ideali žaliava perdirbimo pramonei. Dėmesio: augintojams, neturintiems galimybių naudoti laistymą, iš mūsų siūlomo žiedinių kopūstų asortimento siūlome auginti Skywalker F1.

Pavadinimas

Sabadel F1
naujiena

Fargo F1

Skywalker F1

Balboa F1

Altamira F 1

Fargo F1

Skywalker F 1
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Žiediniai kopūstai
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.

Romanesco tipo žiediniai kopūstai
Šiuo metu pastebimas tiek šviežių daržovių pardavėjų, tiek ir
perdirbėjų susidomėjimas šio tipo žiediniais kopūstais. Tankūs gelsvai žali žiedynai sudaryti iš gražių kūgiškų, minareto formos žiedynėlių. Labai populiarūs užšaldyti. Lietuvos sąlygomis galima auginti
vėlyvos vasaros ir rudens derliui, nes žiedynų formavimosi ir augimo
laikotarpiu jiems reikia trumpesnės dienos.
Amfora F1
Pirmasis pasaulyje išvestas Romanesco tipo hibridas. Auginamas rudens derliui. Hibridas vidutinio ankstyvumo, jo augimo trukmė
apie 85–90 dienų, lapai vidutiniškai vešlūs. Sunkūs, kompaktiški
puikios kokybės žiedynai būna gelsvai žalios spalvos. Sodinamas
gegužės pabaigoje – birželio mėnesį, kad derlius būtų imamas rugsėjo–spalio mėnesiais. Sodinimo tankumas – apie 30 tūkst. augalų/ha. Tinka parduoti šviežių daržovių rinkoje ir perdirbti užšaldant.
Hibridas atsparus bakterinėms ir grybinėms ligoms.

Amfora F1

Patarimai augintojams
Dirva. Ji turi būti gerai sukultūrinta, su vidutiniu ar didesniu humuso kiekiu, turtinga maisto medžiagomis. Geriausia, kai yra lengvas ar vidutinio sunkumo priemolis. Ankstyvesniam auginimui tinka
priesmėlis, tačiau tuomet pageidautinas lietinimas. Žiediniai kopūstai nemėgsta užmirkusių dirvų.
Tręšimas. Ankstyvi žiediniai kopūstai tręšiami 160–200 kg/ha
azoto (N) normomis, vėlyvi ir skirti perdirbimui – 180–240 kg/ha.
Pusė azoto normos išberiama prieš sodinimą, kita dalis per du kartus
augalų augimo metu. Fosforo (P2O5) trąšų norma yra 50–80 kg/ha,
kalio (K2O) – 200–280 kg/ha. Pagrindiniam tręšimui naudojamų trąšų
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sudėtyje pageidautina siera, magnis, boras ir molibdenas. Tręšti rekomenduojama remiantis dirvožemio tyrimais.
Daigų auginimas. Patiems ankstyviausiems sodinimams daigus rekomenduojama užsiauginti durpių kubeliuose arba kasetėse,
naudojant nukalkintas ir maisto medžiagomis papildytas durpes. Vėlesniems sodinimams daigų galima išsiauginti lauke. Rekomenduojama sėti sėklas daigyne tikslia sėjamąja apie 1 cm gylyje; 400–500
sėklų/1 m2. Prieš sodinimą, ypač anksti pavasarį, daigai turi būti
užgrūdinti laipsniškai mažinant temperatūrą ir drėgmę. Netipiški,
nesveiki, deformuoti ir turintys sustorėjimų ties augimo viršūnėle augalai turi būti atmesti. Nepatartina sodinti peraugusių daigų.

Žiediniai kopūstai
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.

Lauko paruošimas ir sodinimas. Sodinimui skirta dirva turi būti
įdirbta puriai ir giliai, ji turi būti pakankamai drėgna. Geriausia įdirbti
ją prieš pat sodinimą ir suvoluoti. Paviršiaus volavimas apsaugo nuo
perdžiūvimo ir padidina herbicidų veiksmingumą. Reikia paruošti
tokį lauko plotą, kokį sugebėsite apsodinti per vieną dieną.
Laistymas. Žiediniai kopūstai – daug vandens reikalaujantys
augalai, ypač žiedynų formavimosi laikotarpiu. Norint užtikrinti taisyklingą augalų augimą, reikia laikytis šių laistymo taisyklių:
Pasodinus, jeigu dirva sausa, palaistyti nedideliu vandens kiekiu – apie 100 l/m2 norma;
Maždaug 4 savaites po pasodinimo geriau laikyti augalus šiek
tiek sausiau, kad jie stipriau įsišaknytų.
Formuojantis žiedynams, laistyti pagal poreikius, atkreipiant dėmesį į tai, kad vandens normos nebūtų per daug intensyvios ir nesukeltų dirvos suplakimo. Didelės reikšmės turi ir tinkamo laistytuvo parinkimas bei tai, jog laistyti reikia tada, kai nėra vėjo, geriausia naktį.
Derliaus nuėmimas. Priklausomai nuo paskirties, žiedinių
kopūstų derlių lauke reikia nuimti tiesiai į prekybines pakuotes,
stengiantis neliesti žiedynų. Nuimtas derlius saugyklose nedelsiant
atšaldomas, po to tiekiamas rinkai, sandėliuojamas arba perdirbamas. Perdirbimo įmonės paprastai kelia tam tikrų savų reikalavimų
ir pirmiausia pageidauja žiedinių kopūstų mažais žiedynėliais, dažniausiai 3–4 cm skersmens. Tokių žiedinių kopūstų galima išauginti
pasirinkus labai kompaktiškos formos veisles ir sodinant 40 tūkst.
augalų/ha tankumu. Tokiais atvejais irgi gaunamas gausus žiedynų
derlius, tačiau galima rinkti mažesnius žiedynus, iš kurių gaunami
geresnės kokybės maži žiedynėliai.

Rekomenduojami sėjos ir sodinimo terminai
Auginimo pobūdis

Sėja

Sodinimas

Atstumas, cm

Ankstyviausiam derliui po priedangomis

03 01 - 30

04 10 – 05 05

50 x 40

Oviedo F1, Stargate F1

Ankstyvajam derliui lauke

03 10 - 30

04 20 – 05 10

67 x 40

Stargate F1, Sevilla F1, Flamenco F1, Goodman

Derlius vasaros viduriui

03 20 – 04 10

05 01 - 20

67 x 50

Flamenco F1, Jerez F1, Amazing

Derlius vasaros antrai pusei

04 01 – 04 20

05 10 - 30

67 x 50

Sabadel F1, Jerez F1

Auginimas rudeniniam derliui

04 10 – 05 10

05 20 – 06 20

67 x 50

Skywalker F1, Balboa F1, Fargo F1, Altamira F1,
Sabadel F1

06 01 - 10

07 10 - 15

67 x 40

Sevilla F1, Flamenco F1, Stargate F1

Auginimas II ciklo rudeniniam derliaus
nuėmimui – šviežiam vartojimui,
perdirbimui

Rekomenduojami hibridai
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Brokoliai
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.

Brokoliai – itin vertinga daržovė, gimininga žiediniams kopūstams. Brokoliai labai maistingi, turi daug vitaminų A, B, kalcio ir riboflavino,
o koteliuose daug gynybines organizmo jėgas stiprinančio seleno. Valgomoji augalo dalis yra žiedynkotis ir ant jo augantys žiedynėliai,
susitelkę į 8–20 cm skersmens ir 100–500 g svorio galvutę. Nupjovus pagrindinį žiedyną, už poros savaičių iš pumpurų lapų pažastyse susiformuoja naujas derlius. Vertingiausi neišsiskleidę žiedynai. Laiku nenupjovus žiedyno, brokoliai pradeda žydėti.
Augimo
trukmė

Aprašymas

Batavia F1
naujiena

65

Greitai augantis hibridas, skirtas šviežių daržovių rinkai. Galima auginti po priedangomis ankstyvajam bei vasaros derliui. Augalai vienodo dydžio. Žiedynai rutuliški, sunkūs, vienodo didumo, nelinkę sužydėti. Koteliuose neatsiranda tuščių ertmių. Hibridas
atsparus netikrajai miltligei. Rekomenduojama sodinti 35–45 tūkst. vnt./ha tankumu.

Lucky F1

70

Derlingas hibridas, skirtas ankstyvos vasaros ir rudens derliui. Žiedynai kompaktiški, vienodo didumo, atsparūs sužydėjimui.
Neturi polinkio sudaryti tuščias žiedynkočio ertmes. Hibridas išsiskiria dideliu atsparumu grybinėms ligoms. Rekomenduojama
sodinti 30–40 tūkst. vnt./ha tankumu.

Belstar F1

73

Hibridas skirtas vasaros ir rudens derliui. Žiedynai dideli, sunkūs, labai vienodo dydžio, tamsiai žalios spalvos, atsparūs sužydėjimui. Puikus atsparumas ligoms. Didelė I klasės produkcijos išeiga. Rekomenduojama sodinti 30–40 tūkst. vnt./ha tankumu.

Fiesta F1

80

Derlingas hibridas, skirtas vasaros ir rudens derliui. Žiedynai stambūs, smulkiais pumpurais, tamsiai žalios spalvos, labai kokybiški. Augalai gerai pakelia prastas oro sąlygas. Aukšti rutuliški žiedynai, patogūs pakuoti plėvelėje. Rekomenduojama sodinti
30–40 tūkst. vnt./ha tankumu.

82

Šio hibrido derlius paprastai nuimamas vėlai vasarą ir rudenį. Žiedynai dideli, sunkūs, sudaryti iš mažų žiedynėlių, kurie yra puiki
žaliava perdirbimui užšaldant. Žiedynėliai smulkūs, vienodo didumo, ryškiai žalios spalvos, kuri išvirus ar užšaldžius nepasikeičia ir išlieka tokia pati. Augalai turi stiprią šaknų sistemą, greitai auga. Gerai auga ir prastesnėse dirvose, ir tuomet, kai šiek tiek
trūksta vandens. Lapus dengia storas vaško sluoksnis, gerai apsaugantis nuo bakterinių ir grybinių ligų.

87

Vėlyvas hibridas, rekomenduojamas šviežių daržovių rinkai ir perdirbimui. Žiedynai sunkūs, dideli, rutulio formos, tamsiai žalios
spalvos. Žiedynėliai vidutinio, labai vienodo didumo. Augalai auga greitai, o šoninių ūglių atsiranda labai vėlai ir nedaug. Dėl to
išauginamas labai vienodas ir didelis derlius. Geriausi rezultatai gaunami auginant šį hibridą vėlyvos vasaros ir rudens derliui.
Rekomenduojama sodinti 30–40 tūkst. vnt./ha tankumu.

90

Vėlyvas hibridas, skirtas šviežių daržovių rinkai ir perdirbimui. Galima sodinti pavasarį norint patenkinti antros vasaros pusės
šviežių daržovių rinkos poreikius. Rudens derliui rekomenduojama sodinti nuo birželio 20 d. iki liepos mėnesio. Žiedynai gražūs,
dideli, sunkūs, žiedynėliai sutelkti į tamsiai žalias su sidabro atspalviu puokšteles. Derlių galima imti ilgai, nesibaiminant, kad
žiedynai sužydės. Žiedynai puikiai atrodo susmulkinti žiedynėliais ir užšaldyti. Užšaldyti išlaiko žalią spalvą ir gerą skonį.

Pavadinimas

Tiburon F1
naujiena

Beaumont F1
naujiena

Coronado F1

Fiesta F1

22

Beaumont F1

Brokoliai
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.

Batavia F1

Lucky F1

Belstar F1

Patarimai augintojams
Dirva. Brokoliams auginti geriausiai tinka derlingos, humusingos, vidutinio sunkumo, vandeniui pralaidžios dirvos, kurių reakcija
6,5–7,5. Lengvose dirvose auginti galima tik su sąlyga, kad laukas
bus laistomas. Kaip ir kitiems kryžmažiedžių šeimos augalams, labai
svarbi sėjomaina. Tame pačiame lauke brokolių nereikėtų auginti
dažniau kaip kas 3–4 metus, o taip pat po kryžmažiedžių augalų.
Tręšimas. Brokoliai turi labai stiprią šaknų sistemą, todėl būtina
giliai ir puriai įdirbti žemę. Kadangi brokoliai išaugina daug žaliosios
masės, jie, panašiai kaip ir žiediniai kopūstai, labai reiklūs maisto
medžiagoms. Brokoliai gerai reaguoja į organines trąšas, pvz., rudenį tręšiant mėšlu 30–45 t/ha norma. Tręšti azotinėmis trąšomis,
įterpiant po 150–220 kg/ha grynojo azoto, rekomenduojama per tris
kartus. Pusę kiekio – prieš daigų sodinimą, kitą pusę – per du kartus
antrąją ir ketvirtąją savaitę po daigų pasodinimo. Rekomenduojamos brokolių tręšimo normos: fosforo (P2O5) – 50–70 kg/ha, kalio
(K2O) – 180–240 kg/ha, o magnio (Mg) – 20–40 kg/ha. Reikia at-

kreipti dėmesį į boro ir molibdeno kiekį. Jei jų dirvoje trūksta – tręšti
boro ir molibdeno turinčiomis kompleksinėmis trąšomis. Aukščiau
nurodytos trąšų normos yra orientacinės. Jas koreguoti reikia atlikus dirvos tyrimus.
Daigų auginimas. Daigų auginimas trunka 6–7 savaites. Optimali sėklų dygimo temperatūra yra 18–20oC. Daigų auginimo temperatūra yra 16–18oC saulėtomis ir 14–16oC apsiniaukusiomis dienomis. Šviesos trūkumas ir temperatūros svyravimai gali paskatinti
augimo viršūnėlės nykimą – tokius augalus reikia atmesti. Likus 10
dienų iki sodinimo, daigus reikia pradėti grūdinti. Geri daigai turi turėti 4–6 lapus ir stiprią šaknų sistemą.
Priežiūros darbai ir apsauga. Priežiūros darbus sudaro sistemingas laistymas, kova su piktžolėmis, augalų kenkėjais ir ligomis.
Tos pačios ligos ir kenkėjai pasireiškia daugeliui kopūstinių daržovių,
tame tarpe ir brokoliams. Tačiau šiems gali pasireikšti ir fiziologinės
ligos, pavyzdžiui, brokolių žiedyno rudavimas – žiedynėliai gelsta ir
ruduoja, vėliau sunyksta ir nukrenta. Tokį reiškinį sukelia aukšta temperatūra, esant dideliam dirvos drėgnumui, ir boro trūkumas. Koto
išretėjimą dažniausiai sukelia netolygus augimas, o tai laistymo ir
tręšimo azotinėmis trąšomis svyravimų pasekmė bei per mažas augalų sodinimo tankumas. Augimo viršūnėlės sunykimą daigų auginimo stadijoje sukelia per mažo apšvietimo ir per žemos temperatūros
(žemesnės nei 7–8oC) sąveika.
Derliaus nuėmimas ir paruošimas pardavimui. Kadangi ne
visi žiedynai užauga vienu metu, derlių tenka nuimti rankomis. Pirmiausia reikia nuimti jau susiformavusius, bet dar neperaugusius ir
kietus žiedynus. Žiedynai pjaunami kartu su mėsingu stiebu (apie
15–20 cm ilgio) ir iškart dedami į konteinerius, nes jie yra lengvai
pažeidžiami. Nuimtus žiedynus reikia kuo greičiau atšaldyti. Transportuojant svarbu žiedynų nesuspausti. Perdirbimui skirti žiedynai
dažnai smulkinami į žiedynėlius, be to, kiekvienoje rinkoje keliami
tam tikri reikalavimai žaliavos kokybei. Šviežių daržovių rinkai brokoliai dažniausiai pakuojami į susitraukiančią nuo temperatūros poveikio plėvelę arba į maišelius su mažomis skylutėmis (būtina dujų
apykaita). Tuomet gerokai pailgėja jų išsilaikymas, lyginant su 1 savaitę nesupakuotais brokoliais. Norint išsaugoti puikią kokybę, prekes reikia saugoti šaldytuvuose. Brokolių derlius siekia 8–15 t/ha,
o nusprendus šoninius žiedynus nuimti rankomis, jis padidėja dar
4 t/ha. Jei brokoliai gelstelėję – jie buvo per ilgai laikyti ir paseno,
prarado vertingas medžiagas, o jų skonis bus karstelėjęs.
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Morkos
Daucus carota L.

Bandymø laukas

Bejo Zaden yra morkų selekcijos lyderė pasaulyje. Hibridų išvedimas žymiai pagerino produkcijos kokybę - vienodumą, šakniavaisio formos tolygumą ir vientisumą, derlingumą, atsparumą ligoms ir kenkėjams. Bejo selekcininkai stengiasi išvesti kuo kokybiškesnius
šakniavaisius išauginančius hibridus, atsparius ligoms bei kenkėjams. Siūlomas morkų asortimentas yra tikrai platus - tai ne tik visiems
žinomos Nanto, bet ir Amsterdam, Imperator, Šantane (angl. Chantenay), Flake ar Berlikum tipo morkos. Kiekvieno tipo morkų hibridas yra
parenkamas pagal augintojo poreikius - sandėliavimui, perdirbimui ar šviežiam vartojimui. Morkų hibridai Nerac F1, Bangor F1, Nandrin F1,
Narbonne F1 yra gerai žinomi ir puikiai vertinami visame pasaulyje.
Visos Bejo Zaden morkų sėklos yra kalibruotos 0,2 mm tikslumu. Sėklos dydžio intervalas nurodytas ant pakuotės. Dėl panašaus sėklų
stambumo ir dygimo energijos jas žymiai lengviau sėti, pasėlio sudygimas yra daug vienodesnis nei sėjant nekalibruotas sėklas.
Pastaba: tinkamumas laikymui įvertintas pliusais, t.y. + trumpas laikymas, ++ vidutinės trukmės laikymas, +++ ilgas laikymas,
++++ labai ilgas laikymas.

Morkų tipai
Nanto tipo. Šakniavaisiai taisyklingai cilindriškos formos,
buku galu, 15–22 cm ilgio, 18–40 mm skersmens. Nanto tipo morkos auginamos visame pasaulyje, populiariausios Europoje.
Berlikum tipo. Šakniavaisiai cilindriški, nežymiai kūgiškos
(viršutinė dalis šiek tiek storesnė) formos, 20–35 cm ilgio, 25–45
mm skersmens. Berlikum tipo morkos auginamos visame pasaulyje.
Chantenay tipo. Šakniavaisiai kūgiškos (viršutinė dalis daug
storesnė nei apatinė) formos, buku galu, 10–25 cm ilgio, 25–60 mm
skersmens. Chantenay tipo morkos auginamos visame pasaulyje,
ypač populiarios Rytų Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Flake tipo. Šakniavaisiai kūgiškos formos, stambūs, 20–35
cm ilgio, 25–50 mm skersmens. Flake tipo morkos auginamos visame pasaulyje, daugiausiai perdirbimui.
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A - Nanto
B - Nanto / Berlikum
C - Berlikum

D - Flake
E - Šantane
F - Imperator

Morkos
Daucus carota L.

Ankstyvos Nanto tipo morkos
Pavadinimas

Napoli F1

Augimo
trukmė

90

Sėklų kiekis Tinkamumas
(mln./ha)
laikymui

0,7–1,4

Aprašymas

++

Ankstyvas hibridas, skirtas pačiam ankstyviausiam derliui lauke ir šiltnamiuose bei derliui parduodamam ryšeliais. Šios morkos dėl savo ankstyvumo ir skonio labai populiarios tarp daržininkų mėgėjų. Greitai auga ir esant žemesnei temperatūrai. Pirmąjį derlių galima pradėti rauti
jau po 60 dienų Šakniavaisiai anksti įgyja būdingą vidaus ir išorės spalvą, cilindrišką formą ir
saldų skonį. Dėl tvirtų, trumpų lapų lengva surišti į ryšelius. Dėka sveikos ir stiprios lapijos tinka
mechaniniam derliaus nuėmimui. Vasarą galima šakniavaisius parduoti nupjovus lapus. Ilgas
derliaus nuėmimo laikotarpis, šakniavaisiai nelinkę trūkinėti. Dėmesio: užsisakius iš anksto,
galima gauti paskatinto daigumo sėklų, užtikrinančių ankstyvesnį ir vienodesnio dydžio morkų
derlių.

Yaya F1

92

1–1,4

++

Ankstyvas universalus hibridas, skirtas ryšelių ir ankstyvajam šakniavaisių derliui. Ryšeliams
skirtas morkas galima pradėti rauti jau po 60 dienų. Cilindriniai, buki šakniavaisiai yra lygūs
ir labai vienodi. Subrendę morkos būna 15–18 cm ilgio, storos, išsiskiria traškumu ir saldžiu
skoniu. Derliaus nuėmimo laikotarpis gana ilgas, subrendę morkos kelias savaites gali stovėti
dirvoje neprarasdamos skonio ir išvaizdos. Derlių galima imti mechanizuotai.

Navarino F1

95

0,8–1

+++

Daug metų žinomas, populiarus ir augintojų vertinamas ankstyvas Nanto tipo hibridas. Šakniavaisiai vidutinio ilgumo, cilindro formos, buku galu, labai lygūs, lengvai valomi ir plaunami.
Pasėjus vėliau, birželio mėn., tinka ilgesniam laikymui.

Gausus morkø derlius pas ûkininkà Virgilijø Kuprevièi ø

25

Morkos
Daucus carota L.

Vidutinio ankstyvumo Nanto tipo morkos
Pavadinimas

Augimo
trukmė

Sėklų kiekis Tinkamumas
(mln./ha)
laikymui

Aprašymas

Namdal F1
naujiena

97

0,8–1,4

++

Naujas hibridas, kurį galima auginti ir po agroplėvele, ir lauke einamosioms reikmėms – plauti
ir pakuoti nupjovus lapus. Auginant derliui ryšeliais, pradeda derėti iškart po pačių ankstyviausių veislių, o produkcija būna puikios kokybės. Šakniavaisiai ilgi, lygūs, cilindro formos, buku
galu, sodrios spalvos. Lapai tvirti, pakilę, ne itin jautrūs grybinėms ir bakterinėms ligoms. Todėl
vasarą derlių galima nuimti mechanizuotai. Šakniavaisiai atsparūs trūkinėjimams. Rekomenduojame išbandyti šią veislę, auginant produkciją labai reikliems vartotojams.

News F1

99

0,8–1,2

++++

Dėl savo universalumo tai vienas perspektyviausių Bejo hibridų. Rekomenduojama auginti
pardavimui ryšeliais bei ankstyvos vasaros derliui. Taip pat tinka vėlyvai sėjai, o rudeninis derlius – ilgam sandėliavimui. Veislė išsiskiria intensyviu augimu ir stipriais, stačiais lapais. Morkos
vienodo dydžio, lygios, buku galu, nereiklios dirvožemiui. Tinka plovimui.

Nottingham F1

105

0,9–1,4

+++

Hibridas, išauginantis puikios spalvos ilgus, lygius šakniavaisius. Morkos atsparios įtrūkimams
ir mechaniniams pažeidimams. Pasėjus anksti, galima imti derlių pardavimui ryšeliais. Pasėjus
vėliau, morkos puikiai išsilaiko sandėliuojamos, tad galima parduoti žiemą.

+++

Hibridas išvestas, sukryžminus Nanto tipo liniją su amerikietiškąja Imperator. Šakniavaisiai cilindro formos, ilgi, intensyvios ir ryškios spalvos. Puikiai tinka pardavimui ryšeliais, taip pat galima
plauti ir pakuoti į polietileno maišelius. Morkos auginamos pagrindiniam derliui ir sandėliavimui.
Rekomenduojama sėti gegužės pabaigoje.

+++

Hibridas išvestas, sukryžminus Nanto tipo liniją su amerikietiškąja Imperator. Šakniavaisiai
gražios spalvos, lapai stiprūs ir sveiki. Tinka plauti ir pakuoti į polietileninius maišelius bei
perdirbimui riekelėmis. Gerai pakelia sausas ir karštas vasaras. Pasėjus vėliau, puikiai tinka
sandėliavimui.

+++

Vasaros ir rudens derliui skirtas hibridas. Gerai pakelia laikiną drėgmės trūkumą bei aukštą
temperatūrą. Šakniavaisiai cilindro formos, lygūs, gražios spalvos, jų viršus nepažaliuoja. Tinka
mechanizuotam derliaus nuėmimui. Lapai atsparūs grybinėms ir bakterinėms ligoms. Pasėjus
birželio pradžioje, derlių galima nuimti spalį ir išlaikyti visą žiemą.

++++

Vidutinio ankstyvumo hibridas, specialiai išvestas ilgam laikymui. Šakniavaisiai ilgi, cilindro formos, patrauklios spalvos, atsparūs trūkinėjimams. Tinka mechanizuotam derliaus nuėmimui,
nes lapai tvirti, stipriai laikosi prie šaknies. Nuplautos morkos ilgai išsaugo gražią blizgančią
spalvą. Rekomenduojama reikliems šviežių daržovių rinkos vartotojams, taip pat tinka perdirbimui užšaldant.

Napa F1

Nagadir F1

Negovia F1

Nigel F1

115

116

116

117

1,1–1,4

1–1,6

1–1,4

1–1,5

Nirim F1
naujiena

117

1–1,4

+++

Naujas labai derlingas hibridas ypač lygiais šakniavaisiais. Lapai sveiki, tvirti, derlių galima nuimti mechanizuotai. Šakniavaisiai ilgi, cilindro formos, sodrios išorinės ir vidinės spalvos, maža,
plona vidine šerdimi, sultingi ir skanūs. Tinka perdirbimui užšaldant. Anksti pasėjus galima
auginti ryšeliams. Rudeniniam derliui ir laikymui skirtas morkas rekomenduojama sėti gegužės
pabaigoje.

Nevis F1

118

1–1,5

+++

Rudens derliui skirtas hibridas. Šakniavaisiai labai kokybiški, ilgi, lygūs, ryškios vidinės ir išorinės spalvos. Tinka plovimui. Lapija vešli, atspari ligoms. Šio hibrido išskirtinis bruožas - didžiausia pirmos klasės morkų išeiga.

Negovia F1
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Nevis F1

Morkos
Daucus carota L.

Vėlyvos Nanto tipo morkos
Pavadinimas

Noveno F1

Nepal F1

Nipomo F1

Nerac F1

Narbonne F1

Augimo
trukmė

117

127

127

130

135

Sėklų kiekis Tinkamumas
(mln./ha)
laikymui

1–1,4

0,8–1,2

1–1,4

1–1,4

1,2–1,4

Aprašymas

++++

Ankstyvesnė Nerac F1 tipo morkų atmaina. Šakniavaisiai labai patrauklios išvaizdos, ilgi, lygūs,
cilindro formos, gražios spalvos, atsparūs skilinėjimui, skanūs, viršus nelinkęs pažaliuoti. Dėka
puikios išvaizdos, rekomenduojama šias morkas auginti tiems augintojams, kurie realizuoja
produkciją ypač reikliems vartotojams. Gerai dera įvairiose dirvose. Lapai tvirti ir sveiki, atsparūs bakterinėms ir grybelių sukeliamoms ligoms. Gerai pakelia sausas ir karštas vasaras.
Puikiai tinka mechanizuotam derliaus nuėmimui, plovimui ir pakavimui, taip pat ilgam laikymui
ir perdirbimui užšaldant. Laikymui skirtas morkas rekomenduojama sėti gegužės pabaigoje.

++++

Populiarus ilgam laikymui skirtas hibridas. Šakniavaisiai vienodo didumo, lygūs, cilindro formos, buku galu, patrauklios prekinės išvaizdos, skanūs. Auga giliai dirvoje, neturi polinkio
„išlipti“ į paviršių. Derlių galima nuimti mechanizuotai, nes šakniavaisiai atsparūs lūžinėjimui,
o lapai tvirtai prisitvirtinę prie šaknies. Kadangi šakniavaisiai atsparūs pažeidimams derliaus
nuėmimo metu, todėl gaunama didesnė bendros produkcijos išeiga ir po derliaus nuėmimo, ir
po plovimo. Nuplautos morkos ilgai išsaugo gražią blizgančią spalvą.

++++

Labai derlingas hibridas, kurio paskirtis panaši į Nerac F1. Firmai Bejo pavyko sutelkti šioje
veislėje daug teigiamų savybių, tokių kaip šakniavaisių lygumas, ryški spalva bei geresnis lapų
atsparumas grybinėms ir bakterinėms ligoms. Šakniavaisiai ypač atsparūs mechaniniams pažeidimams, puikiai atrodo nuplauti ir ilgai išsaugo gražią spalvą. Tinka ilgam laikymui. Rekomenduojama mechanizuotam derliaus nuėmimui, plovimui ir pakavimui.

++++

Hibridas rekomenduojamas augintojams, kurie nori patenkinti šviežių daržovių rinką žiemos
ir pavasario laikotarpiu. Šakniavaisiai gražios cilindro formos, vienodo didumo, ilgi, skanūs,
sultingi ir saldūs, ypač atsparūs pažeidimams mechaninio derliaus nuėmimo, morkų plovimo
ir pakavimo metu. Nuimant derlių mechanizuotai, nuostoliai būna minimalūs. Šakniavaisiai,
krisdami į dėžes nesutrūkinėja, o lapai yra pakankamai stiprūs, kad raunant neatitrūktų nuo
šakniavaisio. Puikiai sandėliuojasi. Ilgai sandėliuojamų morkų kokybė nepablogėja, jos išsaugo šviežumą, spalvą ir skonį. Morkos gražiai atrodo nuplautos, ilgai išsaugo gražią blizgančią
spalvą. Šis hibridas priskiriamas derlingiausiems Nanto grupėje. Nerac F1 jau daug metų Lietuvoje ir Vakarų Europos šalyse yra vienas populiariausių hibridų šviežių morkų rinkoje po ilgo
sandėliavimo.

++++

Labai populiarus, universalus hibridas, skirtas auginti šviežių daržovių rinkai, sandėliavimui ir
perdirbimui riekelėmis bei sultims. Šakniavaisiai lygūs, cilindro formos, labai atsparūs įtrūkimams, puikios išorinės ir vidinės spalvos, saldūs ir sultingi. Lapai prie pagrindo tvirti, kas svarbu derlių nuimant mechanizuotai.

Nepal F1 pas ûkininkà Linà Ðateikà

Nerac F1
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Morkos
Daucus carota L.

Nanto/Berlikum tipo morkos
Pavadinimas

Augimo
trukmė

Sėklų kiekis Tinkamumas
(mln./ha)
laikymui

Aprašymas

Niagara F1

100

0,8–1,2

+++

Labai derlingas Nanto/Berlikum tipo hibridas. Šakniavaisiai auga labai greitai, yra ilgi, stori,
cilindro formos, lygūs, 150–350 g svorio, sodrios spalvos. Tinka plovimui, ilgai išsaugo gražią blizgančią spalvą. Šakniavaisiai atsparūs lūžinėjimui mechaninio derliaus nuėmimo metu.
Kadangi šakniavaisiai susiformuoja ir auga labai greitai, todėl derlių galima pradėti rauti anksti
ir parduoti ryšeliais. Lapija tvirta, sveika. Gerai pakelia drėgmės trūkumą bei sausas, karštas
vasaras. Hibridas nereiklus dirvožemiui.

Nayarit F1
naujiena

101

1,0–1,2

+++

Naujas Nanto/Berlikum tipo hibridas. Populiaraus hibrido Nandrin F1 analogas. Gerai pakelia
laikiną drėgmės trūkumą bei aukštą oro temperatūrą. Šakniavaisiai cilindro formos, labai lygūs.
Lapija tvirta, stipri, atspari alternariozei ir cerkosporozei.

+++

Labai greitai augantis, derlingas Nanto/Berlikum tipo hibridas, rekomenduojamas auginti šviežių daržovių rinkai. Tai universalios, plačios paskirties morkos šviežių daržovių rinkos poreikiams. Labai anksti pasėtas morkas rekomenduojama parduoti ryšeliais ten, kur vartotojams
reikia didelių ryšelių. Gausus vasaros derlius parduodamas nupjautais lapais. Genetinę brandą
pasiekia gana vėlai, todėl derliaus nuėmimo laikotarpis labai ilgas. Pasėjus gegužės viduryje
(rekomenduojamas sėklų kiekis 1,2–1,4 mln./ha), derlius nuimamas rudenį ir skirtas ilgesniam
laikymui. Sultingi, cilindriški, dideli šakniavaisiai yra puikaus saldaus skonio, gražiai atrodo nuplauti.

+++

Naujas hibridas, tinkamas auginti sausomis, karštomis vasaromis. Labai derlingas. Labai geras
atsparumas grybelių sukeliamoms ligoms, alternariozei, taip pat Xantomonas rūšies bakterijoms. Atsižvelgiant į tokį atsparumą, rekomenduojama auginti ekologiniuose ūkiuose. Šakniavaisiai ilgi, stori, cilindro formos, sodrios spalvos, atsparūs skilinėjimams, labai saldūs ir sultingi. Rekomenduojama auginti šviežiam vartojimui ir laikymui, taip pat sultims spausti.

Nandrin F1

Nectar F1
naujiena

102

125

0,9–1,1

1,1–1,2

Nectar F1

Nandrin F1
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Nayarit F1

Morkos
Daucus carota L.

Berlikum tipo morkos
Pavadinimas

Augimo
trukmė

Sėklų kiekis Tinkamumas
(mln./ha)
laikymui

Aprašymas

Bersky F1

105

0,8–1,2

++++

Derlingas hibridas tamsiai žaliais, stipriais ir stačiais lapais. Šakniavaisiai ilgi, cilindriški, gražios
spalvos. Gerai pakelia sausas ir karštas vasaras. Labai gerai tinka mechanizuotam derliaus
nuėmimui. Morkos naudojamos šviežiam vartojimui ir perdirbimui. Tinka ilgam laikymui.

Basel F1
naujiena

108

0,8-1

+++

Šakniavaisiai labai greitai auga, yra ilgi, stambūs, cilindro formos, lygūs, atsparūs pažeidimams, kai derlius nuimamas mechanizuotai. Lapija vešli, tvirta, atspari ligoms.

+++

Universalios paskirties nepaprastai derlingas hibridas. Galima auginti ankstyvajam derliui, nes
auga labai greitai ir intensyviai. Auginant ankstyvajam derliui, rekomenduojama sumažinti sėklų
kiekį ir sėti rečiau. Ilgus, cilindro formos, gražios spalvos šakniavaisius galima naudoti sulčių
gamybai. Šakniavaisiai turi būdingą ilgą, vos įžiūrimą šerdį, yra atsparūs pažeidimams ir lūžinėjimui. Lapai vešlūs, tvirti, atsparūs ligoms. Daugelis morkų augintojų teikia šiam hibridui
pirmenybę, nes morkas galima auginti ir perdirbimui, ir šviežių daržovių rinkai, o derlius gali
viršyti 100 t/ha. Rudens derliui ir laikymui skirtas Bangor F1 morkas reikia sėti nuo gegužės 20
iki birželio 10 d. atitinkamai 0,9–1,4 mln./ha tankumu.

+++

Naujas hibridas, skirtas pramoniniam perdirbimui. Labai derlingas. Šakniavaisiai dideli, nuo
cilindro formos iki šiek tiek kūgiškų, puikios vidinės spalvos ir struktūros, skanūs. Auginant
perdirbimui, rekomenduojama sumažinti sėklų kiekį ir sėti rečiau, tada šakniavaisiai užauga
nuo 200 iki 500 g svorio. Lapai dideli, stiprūs, atsparūs grybinėms ligoms, tame tarpe tikrajai
miltligei. Tinka sėti anksti ir vasaros derlių naudoti sulčių gamybai. Pasėjus antrojoje gegužės
pusėje, derlių galima nuimti spalio mėnesį ir perdirbti žiemą.

Bangor F1

Bastia F1
naujiena

110

125

0,8–1,2

0,8–1

Bangor F1
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Morkos
Daucus carota L.

Šantane, Flake ir Imperator tipo morkos
Pavadinimas

Augimo
trukmė

Cupar F1

90–130

Canada F1

Florida F1

Kazan F1

Interceptor F1

110–135

130

155

122

Sėklų kiekis Tinkamumas
(mln./ha)
laikymui
0,7–1

0,8–0,9

0,8

0,8–1

1,2–2

Aprašymas

+++

Labai derlingas Šantane tipo hibridas. Šakniavaisiai vienodo didumo, lygūs, puikios vidinės
spalvos, skanūs. Sėjant tankiai, suformuoja smulkesnius šakniavaisius skirtus šviežiam vartojimui, o sumažinus sėklų kiekį ir sėjant retai, šakniavaisiai užauga dideli, skirti perdirbimui.

++++

Labai derlingas Šantane/Flake tipo hibridas storais, vidutinio ilgumo šakniavaisiais. Dėl puikaus
saldaus skonio rekomenduojama sulčių gamybai ir užšaldymui. Šakniavaisių spalva tolygi, o
viršus nelinkęs pažaliuoti. Kūginė forma leidžia iki minimumo sumažinti nuostolius, skutant mechaniniu būdu. Lapai stiprūs, vešlūs, atsparūs alternariozei. Nors tai vėlyvas hibridas, tačiau
pasėjus anksti pavasarį, derlių galima imti jau rugpjūčio pabaigoje.

+++

Labai derlingas Flake tipo hibridas, skirtas sulčių gamybai ir užšaldymui. Labai anksti pasėjus,
subręsta jau rugpjūčio mėnesį, o pasėjus gegužės viduryje - spalio mėnesį, tuomet morkas galima perdirbti žiemą, po sandėliavimo. Šakniavaisiai šiek tiek kūgiški, sodrios tolygios spalvos,
viršūnėlės nelinkę pažaliuoti. Puikaus skonio, kuris išlieka ir ilgiau sandėliuojant. Vešlūs lapai
atsparūs bakterinėms ir grybinėms ligoms.

+++

Vėlyvas Flake tipo hibridas. Tai firmos Bejo “topas” morkų perdirbimo pramonei. Puiki vidinė ir
išorinė spalva bei tai, jog morkos nelinkę kaupti nitratų, lemia idealų tinkamumą vaikams skirtų
sulčių ir tyrelių gamybai bei perdirbimui kubeliais. Dėl didelio sausosios masės kiekio taip pat
rekomenduojama džiovinti. Lapai vešlūs, stiprūs, tamsiai žali, labai atsparūs bakterinėms ir grybinėms ligoms. Ilgas vegetacijos laikotarpis, todėl rekomenduojama sėti kaip galima anksčiau.

+++

Imperator tipo hibridas, skirtas gaminti populiarioms Amerikoje “cut & pill” morkoms. Tai cilindriški morkų gabaliukai, kurių ilgis apie 5 cm, o skersmuo 1,5 cm, kurie Amerikoje bei Vakarų
Europoje parduodami ir švieži, ir šaldyti. Pjaustyti pradedama jau dirvoje, kasant morkas kasimo mašinomis, turinčiomis skirtinguose aukščiuose sumontuotus noragus. Reikia, kad šiam
tikslui skirtos morkas, nupjovus viršūnėlę, galima būtų supjaustyti į 3 vienodo ilgumo šaknies
galiukus. Šiuos reikalavimus atitinka hibridas Interceptor F1, užtikrinantis aukščiausios kokybės
ir puikaus skonio produkciją. Tačiau dirvą reikia labai kruopščiai ir giliai įdirbti, suformuoti vagas.
Dėl labai intensyvios spalvos ir gražios cilindriškos formos šį hibridą galima rekomenduoti ir
šaldytoms riekelėms gaminti, tačiau šiuo atveju sėjama rečiau (apie 1,5 mln. sėklų/ha).

Ve i s l ė s
Pavadinimas
Nanto 5 Samson

Augimo
trukmė
110

Sėklų kiekis Tinkamumas
(mln./ha)
laikymui
1,2–1,5

Aprašymas

+++

Patikima, gerai žinoma, derlinga, vidutinio ankstyvumo Nanto tipo veislė. Šakniavaisiai apie
16–20 cm ilgio, 100–160 g svorio, cilindrinės formos, buku galu, stambūs, saldūs, ryškios išorinės ir vidinės oranžinės spalvos, tinka šviežiam vartojimui, perdirbimui ir ilgam sandėliavimui.
Šerdis silpnai išreikšta, lapija vešli, atspari ligoms.

Berlicum 2 Romosa

125

1,2–1,5

+++

Labai derlinga, vidutinio vėlyvumo Berlikum tipo veislė skirta rudens derliui. Puiki ryškiai oranžinė vidinė ir išorės spalva, vešli lapija. Šakniavaisiai buki, stambūs, cilindro formos, lygūs,
saldūs. Morkos stambesnės ir tvirtesnės nei kitų veislių, netrūkinėja ir nelūžinėja. Auginamos
įvairiose dirvose. Šios veislės morkos tinka ilgam laikymui.

Yellowstone

135

0,8–1,2

++

Geltonos spalvos morkos. Paprastai šios spalvos morkos naudojamos perdirbimo pramonėje,
kaip sudėtinė daržovių mišinių dalis (spalviniam mišinio pagyvinimui). Kai kuriose šalyse geltonos morkos naudojamos šviežiam vartojimui. Šakniavaisiai ilgi, todėl šiai veislei reikia giliai
įdirbtų dirvožemių.

Canada F1
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Interceptor F 1

Morkos
Daucus carota L.

Morkos įvairių spalvų šakniavaisiais
Pavadinimas

Purple Haze F1

Augimo
trukmė

95

Sėklų kiekis Tinkamumas
(mln./ha)
laikymui

1–1,4

Aprašymas

++

Naujas Nanto tipo hibridas, kurio šakniavaisiai tamsios bordo spalvos su violetiniu atspalviu.
Šakniavaisiai ilgi, šiek tiek kūgiški, burokėlių spalvos. Šerdis oranžinė. Skonis būdingas morkoms. Tai gera žaliava natūralių dažiklių ir sulčių, ypač mišinių su kai kuriais vaisiais, gamybai.
Taip pat rekomenduojama užšaldymui riekelėmis ir salotų spalvos paįvairinimui. Dėmesio: šis
hibridas yra mažiau atsparus grybinėms ligoms, tad priežiūra turi būti gerokai intensyvesnė.

Rainbow F1

95

1–1,4

++

Naujas hibridas pereinančių spalvų šakniavaisiais. Šakniavaisiai lygūs, ilgi, šiek tiek kūgiški.
Jų spalva – tai visi atspalviai, nuo baltos spalvos pereinantys per geltoną iki tamsiai oranžinės.
Tvirtus, sveikus lapus lengva surišti į ryšelius. Rekomenduojama auginti derliui ryšeliais, siekiant paįvairinti labai reiklią rinką. Dėl gana trumpo vegetacijos laikotarpio galima auginti tiek
vasaros, tiek rudens derliui. Sandėliuojasi kelis mėnesius.

White Satin F1

95

1–1,4

++

Naujas, labai derlingas Nanto tipo hibridas. Šakniavaisiai baltos spalvos, ilgi, lygūs, cilindro
formos, labai skanūs ir sultingi. Dėka tvirtų, sveikų lapų, galima derlių parduoti ryšeliais.

++

Hibridas ilgais geltonais šakniavaisiais. Labai derlingas. Morkos šiek tiek kūgiškos, vienodo
didumo. Tvirti, vešlūs lapai atsparūs grybinėms ir bakterinėms ligoms. Pasėjus anksti, morkas
galima parduoti ryšeliais. Intensyvią geltoną spalvą šakniavaisiai įgyja rudenį. Pasėjus gegužės pabaigoje - birželio pradžioje apie 1,5 mln. sėklų/ha tankumu, tinka perdirbimui ritinėliais.
Priklausomai nuo sėjos tankumo, vegetacijos laikotarpis trunka 115–130 dienų.

Mello Yello F1

115

0,8–1,2

Purple Haze F1

White Satin F1

Rainbow F 1

Nerac F1 ir White Satin F1 pas ûkininkà Arnà Kveda r à
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Morkos
Daucus carota L.

Patarimai augintojams
Dirva. Morkoms tinka giliai ir puriai įdirbtos, lengvesnės dirvos,
geriausiai priesmėliai. Priemolio dirvos turi būti puriai sufrezuotos ir
jose suformuotos vagos. Dirvos turi būti nerūgščios, pageidautina su
didesniu judriojo fosforo, kalio ir humuso kiekiu, nors lengvesnėse dirvose didesni humuso kiekiai būna retai. Tinkamiausias gruntinio vandens lygis – ne sekliau kaip 1–1,5 m. Sunkiose dirvose morkos gali
blogiau sudygti, būti šakotos, suskilusios, ypač sausesniais metais.
Sėjomaina. Geras priešsėlis yra javai, svogūnai, porai, ankstyvosios bulvės. Nerekomenduojama sėti po burokėlių, salierų, petražolių, vėlyvųjų bulvių, kopūstų. Į tą pačią vietą morkas galima sėti ne
anksčiau kaip po 3–4 metų.
Tręšimas. Planuojant ne mažesnį kaip 70 t/ha šakniavaisių derlių, azoto (N) morkoms reikia 90–120 kg/ha, fosforo (P2O5) 50–70 kg/
ha ir kalio (K2O) 200–250 kg/ha. Daržininkai mėgėjai savo sklypuose
turėtų šias trąšų normas 20–30 % mažinti. Iki sėjos įterpiamos fosforo ir kalio trąšos bei pusė azoto normos, todėl geriausiai yra naudoti
kompleksines trąšas. Morkų nereikia pertręšti azoto trąšomis, nes
pablogėja jų skonis ir jos prasčiau sandėliuojasi. Lengvose dirvose
labai svarbus magnis ir mikroelementai, kurių turėtų būti kompleksinių trąšų sudėtyje. Tręšimas mikroelementais per lapus taip pat
duoda gerų rezultatų. Tačiau būtina trąšų normas koreguoti pagal
dirvožemio analizes.
Sėja. Sėklas reikia sėti į šviežiai paruoštas vagas, į šiek tiek drėgną dirvą, geriausia apniukusią dieną. Sėti į perdžiūvusią dirvą nerekomenduojama, nes atlikti bandymai parodė, jog morkos sudygsta,
o vėliau ir auga netolygiai, todėl galiausiai nuimamas nevienodo
dydžio morkų derlius. Planuojant auginti morkas, visuomet reikia
atsiminti, kad šakniavaisių ilgis ir lygumas pirmiausia priklauso
nuo dirvos sluoksnio supurenimo gylio ir kruopštaus grumstų
susmulkinimo, o labai geri derliai išauginami tik tuomet, kai šakniavaisiai būna ilgi. Horizontalus auginimas visiškai negarantuoja, kad
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bus išnaudotos galimybės, kurias suteikia hibridai. Derliai, auginant
horizontaliai, neformuojant vagų, paprastai būna 20–30% mažesni,
šakniavaisiai nebūna lygūs, o deformuoti sudaro didesnę jų dalį.
Rekomenduojama morkas sėti 1–2 cm gylyje, naudojant tikslias
sėjamąsias. Firma Bejo tiekia tikslaus sėjimo (surūšiuotas tam tikru
dydžio intervalu), beicuotas sėklas. Firma Bejo taip pat siūlo ir paskatinto daigumo sėklas, ypač ankstyviesiems auginimams. Jos visuomet gerokai anksčiau sudygsta (praėjus maždaug 7 dienoms po
sėjos), augalai būna vienodesni, o derlius – gausesnis ir geresnės
kokybės. Be to, sėklų normą galima sumažinti apie 10%.
Apsauga nuo kenkėjų, ligų ir piktžolių. Taisyklė, kurios reikia
griežtai laikytis: neleisti piktžolėms išsiauginti daugiau kaip 1–2 tikruosius lapus, nes vėlesnėse augimo tarpsniuose jas labai sunku
išnaikinti, reikia naudoti didesnes herbicidų dozes, tad apsaugos
nuo piktžolių kaštai būna gerokai didesni. Dėl platesnės informacijos
apsaugos klausimais rekomenduojame kreiptis į augalų apsaugos
konsultantus.

Svogūnai
Allium cepa L.

Kurdama svogūnų hibridus, Bejo Zaden glaudžiai bendradarbiauja su firma De Groot en Slot. Firmų Bejo Zaden ir De Groot en Slot pavadinimai trumpinami pagal pirmąsias raides į BGS. Šiuo pavadinimu yra koduojami visi firmų Bejo Zaden ir De Groot en Slot produktai. BGS
veislių tobulinimo programa apima beveik visus šiuo metu pasaulyje auginamų svogūnų tipus. Tarp jų paminėtini: japoniškasis tipas (angl.
Japanese type) (vidutinės trukmės dienos svogūnai), Grano tipas (trumpos dienos), ispaniškasis tipas (angl. Spanish type) (vidutiniškai ilgos
dienos), amerikietiškasis tipas (angl. American type) (ilgos dienos) bei Rijnsburger tipas (labai ilgos dienos). Renkantis svogūnus, reikia
atsižvelgti kokiai dienos trukmei jie yra skirti. Lietuva yra labai ilgos dienos regione, todėl tradiciškai auginami Rijnsburger tipo svogūnai.
BGS kolektyvo siekis – užtikrinti, kad būtų išvesti hibridai, kuriuos galima būtų auginti kiekvienoje klimato juostoje. Visi BGS svogūnų
hibridai tapo populiarūs dėl puikios kokybės ir vienodo dydžio ropelių. Jų asortimentas vis plečiamas, taip augintojams suteikiama galimybė
pasirinkti hibridą visoms auginimo sąlygoms.

Ropelių formos

Plokščia

Apvaliai plokščia

Apvali

Pailgai apvali

Apvaliai pailga

Pailga

Svogūnai geltonu lukštu
Pavadinimas

Corona F1

Musica F1

Hybing F1

Spirit F1

Mustang F1

Ankstyvumas

9,2

8,5

8,1

8,0

7,9

Ropelių
Sausų
Lukšto Polinkis
vienomedžiagų
kokybė atželti
dumas
kiekis, %

7

6

7

7

8

-

-

7

6

6

-

-

6

6

7

Aprašymas

10,1

Ankstyviausiam derliui skirtas hibridas. Sudygę augalai labai greitai auga. Šviesūs,
tvirtai styrantys laiškai. Ropelės susiformuoja greitai, todėl tinka auginti ankstyvajam
derliui ryšeliais. Ropelės vidutinio didumo, apvalios, plonu kakleliu. Lukštas tvirtai
prigludęs, rusvo atspalvio. Rekomenduojamas sėklų kiekis 0,8–1 mln./ha. Dėmesio:
sausomis vasaromis reikia laistyti. Lietingais ir šaltais metais pasižymi ankstyvumu, o
derlius beveik prilygsta vėlyvųjų hibridų derliui.

6,9

Ankstyvi, derlingi, salotinio tipo svogūnai. Ropelės apvalios, saldaus skonio, sultingos,
tinka mechaniniam lupimui. Stipri šaknų sistema užtikrina gerą derėjimą sausomis vasaromis. Tačiau lukštas nėra patvarus, todėl rekomenduojama realizuoti greitai. Sandėliavimui netinka. Svogūnai gali būti auginami derliui ryšeliais. Hibridas tolerantiškas
fuzariozei ir rausvajam puviniui.

11,1

Ankstyvas Rijnsburger tipo hibridas. Suformuoja dideles, apvalias ropeles. Lukštas šviesus, šiaudų atspalvio, gana tvirtas tokio ankstyvumo veislei. Rekomenduojama auginti
sunkesnėse, pakankamai drėgmės turinčiose dirvose. Nepaisant ankstyvumo, svogūnai
gerai sandėliuojasi. Europoje šie svogūnai plačiai naudojami luptų svogūnų rinkoje.

10,6

Labai derlingas ankstyvas hibridas. Ropelės apvalios, plonu kakleliu. Lukštas tvirtai
prigludęs, rusvo atspalvio. Sudygę augalai greitai auga, ropelės susiformuoja anksti,
todėl svogūnus galima parduoti rugpjūčio mėnesį. Nepaisant ankstyvumo, svogūnai
gana gerai sandėliuojasi. Rekomenduojamas sėklų kiekis 0,8 – 1 mln./ha. Šių svogūnų
išskirtinumas tas, jog tinka pardavimui rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais, kol vėlyvosios
veislės dar neturi tvirto, subrendusio lukšto.

10,6

Ankstyvas hibridas, tinkamas ilgesniam sandėliavimui. Ropelės didelės, apvalios, padengtos storu, gerai prigludusiu šiaudų spalvos su bronziniu atspalviu lukštu. Stipri
šaknų sistema užtikrina gerą derėjimą sausomis vasaromis. Užauginamas gausus
vienodo didumo svogūnų derlius, kurį galima sandėliuoti iki pavasario. Rekomenduojamas sėklų kiekis 1 mln./ha.

Hyfort F1

7,7

8

7

8

11,2

Vidutinio ankstyvumo Rijnsburger tipo hibridas, skirtas ilgam laikymui. Ropelės labai
vienodo dydžio, apvalios, derlius stabilus. Lukštas tvirtas, šviesiai rusvo atspalvio. Svogūnai labai kieti ir nelinkę atželti net ilgai sandėliuojant. Roputės turi stiprią šaknų sistemą, todėl gerai pakenčia sausas vasaras. Trumpesnis vegetacijos laikotarpis lemia
ankstyvesnį derlių ir suteikia daugiau galimybių, kad svogūnai bus tinkamai išdžiovinti.
Rekomenduojama rinkai žiemą, pavasarį bei parduoti nuluptus.

Alonso F1
naujiena

7,6

8

9

9

11,0

Derlingas hibridas, tinkamas ilgam sandėliavimui. Ropelės labai vienodo dydžio, apvalios, nesuplokštėja kai svogūnai užauga dideli. Labai stipri šaknų sistema. Lukštas
tvirtas, gerai prigludęs, šviesiai rusvo atspalvio.
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Pavadinimas

Ankstyvumas

Ropelių
Sausų
Lukšto Polinkis
vienomedžiagų
kokybė atželti
dumas
kiekis, %

Aprašymas

Sangro F1
naujiena

7,5

8

6

9

10,6

Naujas derlingas hibridas, panašus į populiarųjį Mustang F1. Priskiriamas vidutinio
ankstyvumo Rijnsburger tipo svogūnų grupei. Puikus derlius ir vienodo dydžio svogūnai. Ropelės apvalios, labai kietos, puikiai laikosi. Labai tvirtas rusvai geltonas lukštas.
Puikiai užsirekomendavo tuose regionuose, kuriuose vasaros laikotarpis trumpesnis.

Hypark F1
naujiena

7,1

8

9

8

11,5

Naujas Rijnsburger tipo hibridas, skirtas ilgam laikymui. Laiškai sveiki, tvirti, padengti
storu vaško sluoksniu. Ropelės apvalios, vienodo dydžio, patrauklios išvaizdos, su
stipria šaknų sistema. Lukštas tvirtas. Tinka ypač ilgam laikymui.

11,3

Vidutinio vėlyvumo Rijnsburger tipo hibridas, skirtas ypač ilgam laikymui. Labai stipri
šaknų sistema lemia gausų derlių net sausą vasarą. Tvirtus, styrančius laiškus dengia
storas vaško sluoksnis. Ropelės labai vienodo dydžio, apvalios, nelinkę suplokštėti,
kai svogūnai išauga dideli. Lukštas tvirtas, storas, šviesiai rusvo atspalvio. Gerai auga
sunkiose dirvose. Iš kitų Rijnsburger tipo hibridų išsiskiria itin dideliu derlingumu. Svogūnai po ilgo sandėliavimo nepraranda gražios, patrauklios išvaizdos. Rekomenduojama tiems augintojams, kurie parduoda svogūnus pavasarį ypač reikliems vartotojams.
Rekomenduojamas sėklų kiekis 0,8–1 mln./ha.

Hytech F1

7,0

8

9

8

Hyline F1

7,0

7

7

8

11,3

Vidutinio vėlyvumo Rijnsburger tipo hibridas, skirtas ilgam laikymui. Ropelės apvalios,
labai kietos. Lukštas šviesiai rusvo atspalvio, storas ir tvirtas. Svogūnai puikiai tinka
mechanizuotam derliaus nuėmimui ir laiškų nupjaustymui. Laiškai būdingi Rijnsburger
tipo svogūnams, padengti storu vaško sluoksniu. Dėl stiprios šaknų sistemos tinka
auginti sausomis vasaromis, nes derlius sumažėja labai nedaug.

Safrane F1
naujiena

6,9

8

6

8

11,4

Perspektyvus naujas hibridas. Ropelės apvalios, didelės, plonu kakleliu, vienodo dydžio. Lukštas tvirtas, rusvas su bronziniu atspalviu. Šaknų sistema gerai išvystyta, stipri. Tinka sandėliavimui. Išskirtinis šio hibrido bruožas – didelis derlingumas.

11,8

Vidutinio vėlyvumo, derlingas Rijnsburger tipo hibridas. Augintojai ir vartotojai labai
vertina svogūnų išvaizdą. Graži apvali forma ir šviesi lukštų spalva lemia, kad šiuos
svogūnus klientai visuomet perka mieliau nei kitus. Geriausiai dera sunkiose dirvose.
Tinka sandėliavimui.

11,7

Vidutinio vėlyvumo Rijnsburger tipo hibridas, auginamas ilgam sandėliavimui. Net po
ilgalaikio sandėliavimo svogūnai išlieka kieti, turi tvirtą, gerai prigludusį šviesų su bronziniu atspalviu lukštą. Rekomenduojama tiems augintojams, kurie svogūnus parduoda
praėjus ne mažiau kaip pusmečiui po derliaus nuėmimo.

11,5

Vienas populiariausių Vakarų Europoje ilgam sandėliavimui skirtų Rijnsburger tipo hibridų. Labai gausus derlius. Ropelės apvalios, labai vienodo dydžio. Šiaudų spalvos
lukštas yra tvirtas, gerai prigludęs. Vešlius, tamsiai žalius laiškus dengia storas vaško
sluoksnis. Dėl stiprios šaknų sistemos geras derlius būna ir sausomis vasaromis. Puikiai išsilaiko, po ilgo sandėliavimo nepraranda gražios išvaizdos.

10,3

Vėlyvas, labai derlingas Rijnsburger tipo hibridas. Roputės turi stiprią šaknų sistemą,
todėl gerai pakenčia drėgmės nepriteklių. Svogūnai kieti, prigludusiu plonu lukštu,
tinka ilgam sandėliavimui. Renate F1 jau daug metų Lietuvoje ir Vakarų Europos šalyse
yra vienas populiariausių hibridų šviežių svogūnų rinkoje po ilgo sandėliavimo. Rekomenduojamas sėklų kiekis 0,8–1 mln./ha.

Hyskin F1

Hybelle F1

Hyfield F1

Renate F1

6,8

6,7

6,7

6,3

8

8

7

7

6

7

7

8

8

8

8

7

Hyfield F1
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Ankstyvumas: santykinis palyginimas,
vienetu didesnis skaičius reiškia viena savaite
ankstyvesnį derlių.
Vienodumas: vertinimas balais nuo 1 iki
10, didesnis skaičius reiškia vienodesnes ropeles.
Lukšto kokybė: vertinama lukšto kokybė
sandėliuojant, vertinimas balais nuo 1 iki 10,
kokybė įvertinta balandžio mėnesį, didesnis
skaičius reiškia geresnę lukšto kokybę.
Polinkis atželti: vertinamas ropelių polinkis atželti sandėliavimo metu, vertinimas balais
nuo 1 iki 10, įvertinta balandžio mėnesį, didesnis skaičius reiškia mažesnį polinkį atželti.

Svogūnai baltu lukštu
Pavadinimas

Albion F1

Southport White
Globe – Stardust

Ropelių
Sausų
AnkstyLukšto
vienomedžiagų
vumas
kokybė
dumas
kiekis, %

6,3

6,2

-

8

-

-

Aprašymas

14,4

Vidutinio vėlyvumo hibridas baltais lukštais. Ropelės vienodos, ovalios, gana didelės, aštraus, pikantiško skonio. Sandėliuojasi 2–3 mėnesius. Tinka šviežiam vartojimui ir perdirbimui
(džiovintų svogūnų gamybai, konservavimui), nes pakliuvę į produkciją lukštai jos nesugadina. Dėmesio: reikalauja papildomos apsaugos nuo botritis sqamosa (juodos dėmės ant
lukštų).

21,0

Daug sausų medžiagų turintys balto lukšto svogūnai. Ropelės apvalios, labai gražios baltos
spalvos, aštraus skonio. Ši veislė išvesta perdirbimo pramonei, t.y. džiovintiems svogūnams
gaminti. Džiovinti svogūnai būna labai gražios baltos spalvos. Derlius apie 20–30% mažesnis
nei svogūnų geltonais lukštais, tačiau džiovintų svogūnų išeiga iš paviršiaus vieneto daug didesnė. Svogūnus galima išlaikyti 3 - 4 mėnesius. Taip pat šie svogūnai rinkoje plačiai naudojami ropelių atželdinimui žiemos metu. Atželdinant laiškai auga labai energingai, būna tiesūs,
nelinkę išvirsti ir išsikraipyti.

Albion F1

Renate F1
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Svogūnai raudonu lukštu
Pavadinimas

Ankstyvumas

Ropelių
Sausų
Lukšto
vienomedžiagų
kokybė
dumas
kiekis, %

Aprašymas

Redbeauty F1

8,6

9

-

10,5

Ankstyvas hibridas raudonais lukštais. Ropelės apvalios, labai vienodo dydžio. Skirta šviežiam vartojimui, sandėliuoti patartina ne ilgiau kaip pora mėnesių. Tinka skusti.

Redspark F1

6,6

6

7

13,0

Rijnsburger tipo hibridas. Ropelės apvalios, plonu kakleliu, tvirtu lukštu, intensyvios tamsiai
raudonos spalvos. Tinka sandėliuoti.

Redfort F1

6,4

7

8

11,9

Labai derlingas hibridas. Ropelės ovalios/apvalios, didelės, lukštas tamsiai raudonos, blizgančios spalvos. Tinka sandėliuoti. Sandėliavimo metu neturi polinkio atželti.

13,3

Plokščiai apvalūs, tamsiai raudono lukšto svogūnai. Ropelės gana stambios, vidutiniškai sveria 85–100 gramų, lukštas 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. Tikslinga atkreipti dėmesį į teisingą apsaugą nuo ligų, ypač jei svogūnai auginami ilgesniam sandėliavimui.

Red Baron

6,3

6

5

Redbeauty F1

Red Baron

Svogūnai milžinai
Pavadinimas

Exhibition

Sausų
Augimo
medžiagų
trukmė
kiekis, %

160

6,5

Aprašymas
Labai dideli, saldaus skonio, sultingi svogūnai. Gana ilga vegetacija, todėl auginami išsodinant daigais (kaip
porai). Ropelės ovalios, storais kakleliais, šviesiai geltonos spalvos. Vidutinis ropelių svoris 360 gramų, tačiau
gali užaugti ir iki 800 gramų. Svogūnai skirti šviežiam vartojimui, sandėliuose patartina laikyti ne ilgiau kaip pora
mėnesių. Dažnai šie svogūnai raunami dar žaliuojantys ir parduodami kartu su žaliais laiškais kaip salotiniai svogūnai. Dėmesio: šie svogūnai reiklūs drėgmei, patartina kas 8–10 dienų palaistyti.

Exhibition
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Patarimai apie svogūnų veislės Exhibition daigų auginimą.
Svogūnų daigai auginami iš sėklų šiltnamiuose arba šiltlysvėse. Naudojamos kasetės, durpių kubeliai, dėžutės arba sėjami tiesiog į gruntą. Kovo pradžioje svogūnų sėklos sėjamos į 1–1,5 cm gylio kas 5 cm
padarytus griovelius. Kasetėse arba durpių kubeliuose sėjama po 3–4
sėklas, o suaugus daigams, jie išsodinami atskirai. Pasirodžius pirmiesiems daigeliams, patręšti mineralinėmis trąšomis. Daigai iki 3–4
laiškų tarpsnio, kai jau būna tinkami sodinti, užauga per 45–60 dienų.
Likus savaitei iki sodinimo lauke, daigai grūdinami. Užgrūdinti daigai
geriau prigyja ir sparčiau auga. Prieš sodinimą, laiškai trumpinami iki
10–15 cm ilgio, patartina šiek tiek patrumpinti ir šakneles, kad neužsilenktų sodinant. Daigai sodinami eilėmis kas 6 cm, tarpueiliai apie 20
cm. Rekomenduojamas sodinimo tankumas 150 000 augalų/ha.

Svogūnai
Allium cepa L.

Patarimai augintojams auginantiems svogūnus
iš sėklų
Dirva. Svogūnų auginimui tinka priesmėliai, priemoliai, o esant
lietinimui net ir smėlingos dirvos. Dirva turi būti humusinga ir kartu
pralaidi vandeniui, pH reakcija didesnė nei 6,5. Svogūnams auginti
netinka labai sunkios, šaltos ir šlapios dirvos.
Sėjomaina. Svogūnai auginami po javų, bulvių, agurkų, pomidorų, morkų. Nepatartina auginti svogūnų po burokėlių ir cukrinių
runkelių, kopūstų, porų, kukurūzų bei kitų svogūninių augalų, pvz.,
tulpių, lelijų ir pan.
Naujame lauke svogūnus rekomenduojame auginti du kartus
(antraisiais metais paprastai gaunamas didesnis derlius). Po to rekomenduotume padaryti bent 3 metų pertrauką ir tame pačiame lauke
svogūnų neauginti. Bendras principas turėtų būti toks: auginimas
keturių metų ciklu (kartą per 4 metus). Tai leis išlaikyti gana nekenksmingą ligų populiacijos lygį ir užtikrins gausų gerai išsilaikančių svogūnų derlių.
Tręšimas. Intensyvios gamybos ūkiuose svogūnams reikia
90–120 kg/ha azoto (N), 40–60 kg/ha fosforo (P2O5), 120–160 kg/ha
kalio (K2O). Azoto trąšų norma dalijama į dvi dalis: pusė išberiama
prieš sėją, kita dalis – augalams turint 3–4 lapelius. Lengvose dirvose
svarbu naudoti trąšas su magniu ir mikroelementais.
Įsidėmėtina, kad tręšimą azotu geriausia baigti iki birželio vidurio, mat vėlesnis tręšimas azotu pablogina svogūnų kokybę sandėliavimo metu. Tręšti per lapus siūlome mikroelementų papildymui arba
tuo atveju, jei akivaizdžiai matyti, kad trūksta kurio nors elemento.
Dirvos paruošimas. Egzistuoja dvi dirvos paruošimo sėjai mokyklos:
 Gilus dirvos arimas, fosforo bei kalio trąšų išbėrimas ir kultivavimas iš rudens. Seklus beveik paviršinis dirvos dirbimas pavasarį ir sėjimas paviršiuje.
 Gilus arimas pavasarį išmaišant trąšas, paviršiaus privolavimas,
kreipiant dėmesį į tai, kad dirva neperdžiūtų.
Kiekvienas būdas turi savo privalumų ir trūkumų. Pirmuoju atveju svogūnai geriau sudygsta, ypač sausą pavasarį, ir geriau auga

pirmuosiuose augimo tarpsniuose. Tačiau vėliau, ypač jei prasideda
intensyvūs krituliai, dirva supuola, joje ima trūkti oro, ir dėl to sulėtėja
augimas liepos antrojoje pusėje ir rugpjūtį.
Antruoju atveju iškyla pavojus, kad dirva išdžius, ypač pavasarį,
o dėl to daigeliai gali būti prastesni. Augalai pradžioje auga blogiau,
tačiau vėliau, kai dirva suslūgsta, ima sparčiai augti ir paprastai sunkesnėse dirvose gaunamas gausesnis derlius. Tad rekomenduojame
dirbimo būdą pritaikyti prie jūsų dirvos sąlygų ir auginimo patirties.
Reikia atsiminti, kad supuolęs dirvos paviršius – didžiausias pavojus dygstantiems svogūnams, vadinasi, tai yra vienas iš svarbiausių
veiksnių, ribojančių derlių.
Žemiau esančiuose paveikslėliuose parodytas optimalus dirvos
paruošimas ir trys probleminiai atvejai:

A – optimali struktūra, dirvos paviršinis sluoksnis vidutiniškai
smulkus, sėklos tiesiogiai liečiasi su drėgnuoju sluoksniu.
B – dirvos paviršinis sluoksnis yra pernelyg gilus, sėklos yra per
toli nuo drėgnojo sluoksnio, atsiranda uždžiūvimo rizika.
C – dirvos paviršinis sluoksnis pernelyg smulkus, atsiranda rizika, jog po lietaus susidarys pluta, kuri trukdys daliai daigų pasiekti
paviršių.
D – dirvos paviršinis sluoksnis yra pernelyg rupus, jo dalelės
yra per kietos, daigai negali pasiekti paviršių vienu metu, to rezultatas – netolygus sudygimas; taip dažniausiai atsitinka įdirbant per
drėgną dirvą.
B ir C problemą galima dalinai išspręsti atsargaus lietinimo pagalba.
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Sėja. Rekomenduojama svogūnus sėti juostomis – lysvėmis,
nes taip galima mechanizuoti sėją, priežiūros darbus ir derliaus nuėmimą. Siūlome lysvėje sėti keturias eilutes pagal šią schemą:

Sėklų kiekis vienam eilutės ilgio metrui turi būti 25–35 vienetai,
o sėjimo gylis apie 2 cm. Pagal bendrąsias rekomendacijas sėjama 2–3 cm gylyje lengvose dirvose, 1–1,5 cm priesmėliuose, 0,5–1
cm priemolio dirvose. Daugumą veislių rekomenduojama sėti 30–35
sėklų viename eilutės ilgio metre tankumu. Norint užauginti didelius
svogūnus, lupamus iki baltumo, galima sėti apie 25 sėklas vienam
eilutės ilgio metrui.
Sėjos laikas. Svogūnų sėklos turi kietą apvalkalą, todėl labai
lėtai brinksta ir dygsta. Sėti reikia kuo anksčiau, kol dirvoje yra pakankamai drėgmės, nes svogūnų sėklos dygsta ilgai – apie 3–4 savaites (drėgnoj dirvoj sudygsta po 14–16 dienų, o sausesnėje – po
mėnesio). Taip pat svarbu, kad, dygstant ir sudygus sėkloms, lauko
temperatūra nebūtų žemesnė negu 2–4°C. Optimaliausias sėjos laikas yra balandžio mėnuo. Dirvos dirbimą ir sėją reikia pradėti tuomet, kai dirva pakankamai pradžius, geriausiai apsiniaukusiomis
ir nevėjuotomis dienomis. Sėjimas po gegužės 1 d. rizikingas tais
atvejais, kai augintojas neturi galimybės dirbtinai džiovinti svogūnus
po derliaus nuėmimo.
Derliaus nuėmimas. Derlių imti rekomenduojame tuo metu,
kai dauguma laiškų nulinkę, bet dar žali. Laukti, kol laiškai visiškai
išdžius, nepatartina, nes blogėja lukštų kokybė ir svogūnai prasčiau
laikosi sandėliuojant.
Olandijos augintojai nupjauna laiškus prieš kasimą, palikdami
apie 10 cm stagarus, o po to renka svogūnus į dėžes su skylėtu
dugnu ir džiovina dirbtinai. Ropelės rūšiuojamos ir valomos jas
ruošiant pardavimui. O kaimyninėje Lenkijoje dauguma augintojų
svogūnus kasa pritaikytomis bulviakasėmis ir palieka džiūti ant kartelių, supiltus iš keturių vagų. Po to svogūnai sandėliuojami palaidi
ar dėžėse–paletėse saugyklose arba pritaikytose patalpose, kuriose

įrengta atšaldymo ir vėdinimo išoriniu oru sistema. Kasant reikia atsiminti, kad svogūnų negalima per ilgai palikti ant drėgnos dirvos, nes
tuomet lukštai tamsėja, o svogūnai žymiai blogiau laikosi. Taip pat
negalima per trumpai nupjauti svogūnų laiškų, kol laiškai nėra gerai
išdžiūvę, nes tai sukelia infekcines ligas ir blogina ropelių laikymąsi.
Sandėliavimas. Yra keletas svogūnų laikymo būdų. Kokį būdą
pasirinkti, priklauso nuo ūkio galimybių, tradicijų bei rinkos poreikių.
l. Laikymas dëþëse–paletëse. Plačiausiai rekomenduojamas
būdas dideliuose ūkiuose, turinčiuose saugyklas. Laukuose apdžiovinti svogūnai supilami į tarpus tarp lentelių turinčias dėžes - paletes
ir baigiami džiovinti ventiliatoriais saugyklose arba natūraliomis sąlygomis pastogėse. Toks būdas įgalina sandėliuoti aukštomis stirtomis, mechanizuoti pakrovimą ir iškrovimą.
2. Laikymas palaidai. Svogūnai sandėliuojami palaidi 2–3,5 m
sluoksniu ant skylėtų grindų arba ventiliacijos kanalų. Apdžiovinti laukuose svogūnai sukraunami saugyklose ir vėdinami įpučiamu oru,
kol visiškai išdžiūsta. Vėsinimui galima panaudoti atvėsusį lauko orą.
Šis būdas nepatogus tuo, kad viršutiniuose sluoksniuose gali pradėti
kondensuotis vanduo, todėl reikia dažnai tikrinti laikymo sąlygas.
3. Laikymas dëþëse. Po pradinio apdžiovinimo svogūnai renkami į medines ar plastmasines dėžes, kurios sustatomos laukuose
viena ant kitos po 4 dėžes ir iš viršaus uždengiamos plėvele. Taip
svogūnai palaipsniui baigia džiūti, o po kelių savaičių, esant geram
orui, pervežami į saugyklas, kuriose, jeigu reikia, taikomas papildomas vėdinimas.
Negalima papildomai džiovinti karštesniu nei 27oC oru, o išdžiovinus temperatūrą reikia palaipsniui žeminti taip, kad gruodžio
viduryje ji būtų 3oC. Patalpa, kurioje laikomi svogūnai, turi būti gerai
vėdinama ir sausa (oro drėgnumas ne didesnis kaip 70%), o nuo
sausio mėnesio temperatūra turi būti apie 0oC.
Tinkamo hibrido pasirinkimas. Nusprendus auginti svogūnus ir
renkantis tinkamą hibridą, pirmiausia reikia atsakyti į šiuos klausimus:
1. Kam bus skirti svogūnai (pardavimui laiškais, šviežių daržovių
rinkai, laikymui, perdirbimui)?
2. Kokius laukus turi augintojas ir koks juose dirvožemis?
3. Koks turi būti auginamos veislės ankstyvumas?
4. Koks hibrido atsparumas ligoms ir jo šaknų sistema?
5. Ar siūlomas hibridas leis išauginti aukščiausios kokybės svogūnus, nes tik tokius apsimoka auginti pardavimui?

Ûkininko Lino Ðateikos uþauginti svogûna i
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Svogūnų sėjinukai
Allium cepa L.

Pradedant 2004/2005 metų prekybos sezonu, firma Bejo tiekia rinkai savo užaugintus svogūnų sėjinukus su etikete Quality inside („viduje – kokybė“). Sėjinukai
parduodami rūšiuoti pagal dydį: 10–14 mm, 14–17 mm ir 17–21 mm. Galima užsisakyti sėjinukus apdorotus fungicidais. Užsakymus svogūnų sėjinukams priimame
rudenį. Labai prašome nedelsti ir pagal galimybes svogūnų sėjinukus užsisakyti kuo
anksčiau. Taip mes galėsime įvykdyti Jūsų užsakymą nustatytu laiku.

Pavadinimas

Sausų
Augimo
medžiagų
trukmė
kiekis, %

Aprašymas

Forum F1

100

14,5

Ankstyvas hibridas, suformuojantis gražias apvalias ropeles su plonu kakleliu. Auga labai greitai. Atsparus žyduolių formavimuisi. Galima rauti dar žaliuojančius svogūnus ir parduoti kartu su laiškais kaip ryšelių derlių.

Troy F1

105

14,5

Labai derlingas, ankstyvas hibridas, ypač atsparus žyduolių formavimuisi. Ropelės vienodo dydžio, stambios,
plokščiai apvalios ir apvalios formos. Išsiskiria gera lukšto kokybe, kuris yra gražios, tamsiai auksinės spalvos.

Hercules F1

115

15,4

Vidutinio ankstyvumo hibridas, iš kitų svogūnų išsiskiriantis ropelių vienodumu ir atsparumu žyduolių formavimuisi. Šaknų sistema susiformuoja labai greitai, yra stipri ir užtikrina gerą derėjimą net ir sausomis vasaromis.
Ropelės apvalios, lukštas tvirtas, gražios geltonos spalvos. Svogūnai puikiai sandėliuojasi.

Patarimai augintojams, auginantiems svogūnus
iš sėjinukų
Sėjinukus reikia sodinti į gerai paruoštą, purią dirvą. Geriausia
sodinti balandžio pabaigoje – gegužės pradžioje, kai dirva dar būna
drėgna ir sušilusi iki 5–8°C temperatūros. Rekomenduojama sodinti

400 tūkst.vnt./ha tankumu. Tuomet reikėtų: kai sėjinukų dydis 10–14
mm - 580 kg/ha, kai 14–17 mm - 1000 kg/ha ir kai 17–21 mm – 1500
kg/ha. Svogūnų derlingumas priklauso nuo sėjinukų kokybės ir nuo
dydžio. Pastebėta, kad geriausias derlius gaunamas sodinant 10–14
mm svogūnų sėjinukus.

Svogûnø sëjinukai
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Šalot tipo svogūnai
Allium ascalonicum L.

Dažnai manoma, kad Šalot (angl. Shallot) yra svogūnų veislės
pavadinimas, bet iš tikrųjų tai yra atskira svogūnų (lot. Allium) rūšis.
Lietuvoje jie dar yra vadinami daugiagalviais arba daugializdžiais
svogūnais. Šalot tipo svogūnai į Europą buvo atgabenti 12 šimtmetyje kryžiuočių žygių metu iš Palestinos miesto Ascalon. Pagal miesto
pavadinimą ši svogūnų rūšis lotynų kalba ir buvo pavadinta – Allium ascalonicum L. Daugializdžiai svogūnai yra šiek tiek mažesni
nei įprastiniai svogūnai ir savo sandara panašūs į česnaką. Viduje,
daugializdžiai svogūnai neturi vienai ropelei būdingos struktūros,
bet yra sudaryti iš skiltelių kaip česnakas. O ir skonis dažniausiai
primena svogūną su lengvu česnako prieskoniu. Taip pat Šalot tipo
svogūnai, lyginant su įprastiniais svogūnais, turi didesnį sausųjų medžiagų kiekį.
Daugializdžiai svogūnai tradiciškai buvo auginami tik iš sėjinukų, todėl daugelis ligų plisdavo su sodinamąja medžiaga. Siekiant
užkirsti kelią tokiam ligų plitimui, buvo sukurta nauja auginimo technologija. Po daugelį metų trukusių eksperimentų ir bandymų Bejo
Zaden specialistams pavyko išauginti Šalot tipo svogūnų sėklas,
tinkamas komerciniam auginimui. Dabar galima užauginti Šalot tipo
svogūnus tiesiai iš sėklų.
Auginimo technologija panaši į įprastinių svogūnų, tik yra keli
skirtumai. Pirma, Šalot tipo svogūnams reikia mažiau azoto, maždaug 50–60 % įprastinių svogūnų vidutinio poreikio (apie 50–70 kg
N/ha). Antra, reikia atkreipti dėmesį į sėjimo tankumą. Vidutiniškai į
hektarą išsėjama 2 mln. sėklų. Sėjant tankiau, vystysis vienalizdžiai
Šalot tipo svogūnai, o sėjant rečiau, svogūnai bus daugializdžiai, tradiciniai Šalot tipo svogūnai.
Šalot tipo svogūnus, panašiai kaip ir česnakus, galima laikyti
labai ilgai net kambario temperatūroje. Nors užauginta produkcija
paprastai parduodama šviežiam vartojimui, bet ji taip pat tinka ir kaip

Shallot tipo svogûnai
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sodinamoji medžiaga kitam sezonui. Tik reikia atsiminti, kad sėklai
skirtas svogūnų ropeles žiemą reikia laikyti 17–20OC temperatūroje.
Žemesnėje kaip 10OC temperatūroje pabuvusios nors ir trumpą laiką
ropelės pasodintos pavasarį formuos žyduolius ir toliau dauginti bus
nebetinkamos.
Bejo Zaden siūlo įsigyti geriausių hibridinių veislių, leidžiančių
per trumpą laiką išauginti gausius ir puikios kokybės derlius.
Bonilla F1
Hibridas, kurio lukštas geltonas, skonis palyginti švelnus. Rekomenduojamas sėti tiesiai į lauką balandžio pabaigoje - gegužės
pradžioje. Agrotechnika panaši kaip kitų svogūnų, vis dėlto rekomenduojama auginti lysvėse po 6–8 eiles. Svogūnų skersmuo 3–4
cm, juos dengia tvirtas lukštas, tad galima daug mėnesių laikyti
normaliomis sąlygomis. Dėl saldžiai aštraus skonio šie svogūnai yra
puikus pikantiškas įvairių patiekalų prieskonis (taip pat tinka ir silkei,
totoriškam kepsniui, kiaušinienei pagardinti). Vegetacijos laikotarpis
beveik toks pat, kaip labai ankstyvų veislių svogūnų. Derlius nuimamas laiškams nulinkus, kol jie dar žali.
Ambition F1
Aštraus skonio hibridas skirtas ilgam laikymui. Svogūnai apvalūs, vienodo didumo, labai tvirti lukštai raudonai rudos spalvos.
Augalai labai atsparūs jarovizacijai, žiedynkočių išleidimui. Panašiai
kaip česnakus, galima laikyti kambario temperatūroje net 1 metus.
Pasėjus tiesiai į lauką balandžio antroje pusėje, vegetacijos laikotarpis trunka apie 115 dienų.
Dėmesio: Šalot tipo svogūnus rekomenduojama kasti, kol laiškai dar žali ir tik pusiau nulinkę!

Laiškiniai svogūnai
Allium fistulosum L.

Parade
Gerai žinoma, populiari, standartu tapusi veislė, leidžianti išauginti laiškus, sėklas sėjant tiesiai į dirvą. Neformuoja svogūno ropelės. Laiškai tamsiai žali, statūs ir standūs, puikios prekinės išvaizdos.
Rekomenduojame sėti ne taip tankiai, kad augalai būtų didesni, o
laiškai ilgesni. Derlius priklauso nuo auginimo laiko (1,6–2,8 kg/m²),
vieno svogūno su laiškais svoris apie 15–20 gramų. Vegetacijos trukmė 60–75 dienos.
Performer
Nauja laiškinių svogūnų veislė. Performer laiškai tamsesni ir
labiau iškilūs nei kitų veislių. Nėra sustorėjimo šaknies dalyje. Gražus kontrastas tarp idealiai baltos svogūninės dalies ir tamsiai žalių
lapų. Gali būti skinami vien laiškai (be baltosios dalies) ryšulėliams.
Tada nauji laiškai atauga labai greitai, duodami kelis derlius per sezoną. Pageidaujamą laiškų storį ir ilgį galima gauti, keičiant augalų
tankumą (sėjimo tankį). Ši rūšis taip pat rekomenduojama sėjimui
ankstyvą pavasarį šiltnamiuose, vazonėliuose vadinamiesiems „mažiesiems darželiams“ (parduodamiems vazonėliuose).

Patarimai augintojams
Dirva. Auginimui geriausiai tinka ne per daug sunkios, nerūgščios, humusingos dirvos.
Tręšimas. Taisyklingai tręšti galima tik tuomet, kai remiamasi
dirvožemio tyrimais. Vidutinė maisto medžiagų reikmė: azoto (N)
50–60 kg/ha prieš sėją, 30 kg/ha sudygus, t.y. praėjus maždaug
5–6 savaitėms po sėjos, fosforo (P2O5) apie 40–60 kg/ha, kalio (K2O)
100–160 kg/ha.
Auginimas. Priklausomai nuo svogūnų laiškų paskirties rekomenduojami tokie auginimo būdai:
1. Auginimas šiltnamiuose ankstyvajam derliui. Sėjama po
20–25 sėklas į 8 cm skersmens vazonėlius, pripildytus durpių
substrato. Geriausiai dygsta 20oC temperatūroje. Sudygus temperatūra sumažinama. Tad pasėjus svogūnus kovo pradžioje,
pardavimui tinkamus “mažuosius darželius” galima išauginti jau
gegužės viduryje. Jie pakuojami į skaidrią plėvelę (su vazonėliu)
ir tiekiami į prekybos centrus. Įsigijęs tokį vazonėlį žmogus gali
pastatyti jį ant palangės ir vis palaistyti – taip laikydamas daug
kartų galės pasiskinti šviežių svogūnų laiškų greitam vartojimui
(nupjauti prie pagrindo laiškai greitai atauga).
2. Auginimas po plėvelės priedangomis. Sėjama tiesiai į dirvą
ankstyvą pavasarį. Reikia sėti apie 800 sėklų į 1 m2. Tręšiama
taip pat, kaip auginant, pavyzdžiui, porų daigus. Derlius nuimamas, kai laiškų skersmuo būna apie 5 mm, o ilgis 20 cm.
3. Auginimas lauke. Rekomenduojama auginti 1,35 m pločio lysvėse, sėti 10–16 eilių. Dažniausiai rekomenduojama pasėti 5–8
mln. sėklų/ha, norint išauginti prekinio didumo svogūnų laiškus,
tinkamus rišti į ryšelius. Priklausomai nuo pageidaujamo derliaus nuėmimo laiko galima sėti įvairiais terminais, atsižvelgiant į
tai, jog vegetacijos laikotarpis gali trukti nuo 60 iki 90 dienų.
4. Auginimas lauke, norint išauginti didelius svogūnų laiškus.
Sėjama nuo balandžio iki birželio pabaigos 1,35 m pločio lysvėse keturių dvigubų eilučių sistema. Rekomenduojamas sėklų
kiekis yra 2–3 mln./ha. Agrotechnika tokia pat, kaip auginant
svogūnų ropeles. Derlius nuimamas, kai laiškų skersmuo būna
10–15 mm. Raunamas visas augalas, valoma panašiai kaip
porai ir surišama į ryšelius priklausomai nuo vartotojų poreikių.
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Porai
Allium porrum L.

Porai priskiriami svogūninėms daržovėms ir yra vertinami dėl švelnaus skonio bei malonaus aromato. Lyginant porų tipus, galima
pastebėti akivaizdų skirtumą tarp ankstyvų ir vėlyvų veislių. Ankstyvesnės veislės yra šviesesnės, dažniausiai porų stiebai būna ilgesni, tuo
tarpu vėlyvesnės veislės yra tamsesnės, o žieminės – melsvai žalios, trumpais stiebais. Bejo Zaden siūlo platų porų asortimentą - nuo pačių
ankstyviausių veislių iki vėlyvų, žieminių. Prieš dešimtmetį prasidėjusi porų hibridizacija yra iššūkis ne tik selekcininkams, bet ir augintojams.
Šiame kataloge, greta žinomų ir populiarių veislių, pristatome ir naujus porų hibridus, išsiskiriančius derlingumu, augalų vienodumu, atsparumu ligoms.
Augimo
trukmė

Aprašymas

Merlin

85

Labai derlinga, ankstyva veislė, skirta vasaros ir rudens derliui šviežių daržovių rinkai. Porai auga greitai ir intensyviai. Lapai
intensyvios žalios spalvos. Stiebas masyvus, storas, užaugantis iki 35–40 cm ilgio. Anksti pasodinus, derėti pradeda rugpjūčio
mėnesį. Ši veislė labai gerai užsirekomendavo Lietuvos sąlygomis.

Casino F1
naujiena

85

Labai ankstyvas hibridas, skirtas derliaus nuėmimui vasarą ir rudenį. Augalai labai greitai ir energingai auga. Lapai tamsiai žalios
spalvos. Stiebas storas, labai ilgas, be svogūninio sustorėjimo. Ankstyvajam derliui rekomenduojama auginti po priedangomis.

Lancia

90

Vasarinė – ankstyva rudeninė derlinga veislė. Labai energingai, greitai auga. Lapai sodrios žalios spalvos. Stiebas labai storas,
baltoji dalis ilga. Tinka ankstyvajam auginimui, taip pat auginimui po priedangomis. Stiprios šaknys leidžia sėkmingai auginti
sausais metais.

Columbus

95

Labai derlinga vidutinio ankstyvumo veislė, skirta auginti šviežių daržovių rinkai, perdirbimui, laikymui. Labai energingai ir greitai
auga. Lapai tamsiai žali. Stiebas labai storas, o ilga baltoji stiebo dalis išauga iki 35 cm. Saugyklose nuo 0 iki -20C temperatūroje
sandėliuojasi 2–3 mėnesius. Tai viena populiariausių veislių tiek Lietuvoje, tiek Vakarų Europoje.

Jolant

95

Plačiai žinoma derlinga veislė, kurios derlius nuimamas rudenį. Augalai greitai auga. Lapai sodrios žalios spalvos. Išaugina
30–35 cm ilgio baltą stiebą. Augalai pasižymi vienodumu. Auginama šviežių daržovių rinkai ir perdirbimui.

Striker F1
naujiena

95

Hibridas, skirtas auginti rudens derliui ir pramoniniam perdirbimui. Derlingas, išauginantis storus ilgus stiebus su tvirtais, stačiais,
tamsiai žalios spalvos lapais. Stiebas storas, baltoji jo dalis idealiai balta, 30–35 cm ilgio. Augalai sparčiai auga ir būna vienodo
dydžio. Subrendusius porus ilgam galima palikti lauke, nesibaiminant, kad stiebai sutrūkinės, juos pažeis alternariozė ir rūdys.
Tai puiki žaliava šaldytų daržovių pramonei. Pasodinus vėliau, šaldytuvuose ar kaupuose galima laikyti ir parduoti žiemą.

Lancelot

100

Greitai auganti ir labai derlinga rudeninė veislė, skirta auginti perdirbimo pramonei ir šviežių daržovių rinkai. Augalai greitai auga,
todėl derlių galima išauginti ir anksčiau. Ilgas derliaus nuėmimui laikotarpis, nes augalai puikiai laikosi lauke netgi esant blogoms
oro sąlygoms. Tamsiai žali lapai sudaro gražų kontrastą ilgai baltajai augalo daliai, kuri užauga iki 30–35 cm ilgio. Veislė atspari
alternariozei, rūdims. Nuėmus derlių vėlai rudenį, jį galima ilgai laikyti šaldytuvuose ar kaupuose.

Ginka

110

Derlinga rudeninė veislė. Tamsiai žali su melsvu atspalviu, statūs lapai. Išaugina 25–30 cm ilgio baltą, storą stiebą. Veislė labai
atspari rūdims bei pakanti nestipriems šalčiams.

Leroy F1
naujiena

120

Derlingas hibridas, skirtas vėlyvojo rudens derliui. Porai labai vienodo didumo ir kokybiški. Idealiai baltas, storas, 25–30 cm
stiebas sudaro gražų kontrastą su tamsiai žaliais su melsvu atspalviu tvirtais ir stačiais lapais. Skiriamasis bruožas yra tas, kad
stiebus labai lengva valyti, tad nuimant derlių būna didesnis darbo našumas bei gaunama geresnės prekinės išvaizdos produkcija. Hibridas atsparus alternariozei ir rūdims.

Bandit

140

Veislė, skirta derliaus nuėmimui vėlyvą rudenį ir žiemą. Tai žieminio tipo porai užauginantys storą, baltą, 15–20 cm stiebą. Lapai
melsvai žalios spalvos. Pietiniuose kaštuose peržiemoja lauke. Lietuvos klimato sąlygomis, mulčiuoti ir uždengti plėvele, gali
išbūti iki Naujųjų Metų, tačiau ilgesnio speigo neištveria.

Pavadinimas

Columbus
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Jolant

Porai
Allium porrum L.

Patarimai augintojams
Dirva. Porams auginti geriausiai tinka priesmėliai, lengvo ir vidutinio sunkumo priemoliai. Porai nemėgsta užmirkusių vietų, prastai auga ir smėlio dirvose. Dirva turi būti nerūgšti (jos pH turi būti
6,5–7,5), geriau deri humusingesnėse ir turtingesnėse maisto medžiagomis dirvose.
Tręšimas. Azoto (N) porams, kurių stiebas esti didesnis kaip
30 cm, reikia 200–240 kg/ha, o vėlyviems rudeniniams porams bei
skirtiems ilgam laikymui – 170–200 kg/ha. Reikiamas azoto kiekis
porams atiduodamas per tris kartus. Fosforo (P2O5) porams reikia
50–70 kg/ha, o kalio (K2O) – 180–220 kg/ha. Iš rudens porus galima
tręšti 20–35 t/ha mėšlo norma, tačiau tuomet mineralinių trąšų norma
20–30% mažinama. Primename, kad teisingai tręšti galima tiktai remiantis dirvos tyrimais.
Daigų išauginimas. Daigai auginami šiltnamiuose durpių kubeliuose arba kasetėse pasėjus apie 1200 sėklų į m2. Iš jų gaunama
apie 700 augalų. Optimalus porų sėjos laikas daigynuose nuo kovo
vidurio iki balandžio pradžios. Iki sudygimo reikia palaikyti apie 20°C
temperatūrą, vėliau sumažinti ją iki 15°C, o paskutines 2 savaites iki
10°C. Sudygusius augalus reikia daug ir dažnai vėdinti, kad daigai
neišstyptų. Firma Bejo pagal specialius užsakymus siūlo paskatinto
daigumo sėklas, kurios gerokai paspartina daigų išsiauginimo procesą. Taisyklingai išauginti daigai turi būti tvirti, stiebo storis 5–6 mm.
Kai kurie augintojai, norėdami sustiprinti daigus, o taip pat išvengti
lapų pagulimo, pakerpa lapus.
Sodinimas. Tiesiai į dirvą sėti galima tik auginant greitai augančių, aukštų veislių porus, kurių derlius nuimamas mechaniškai
(nupjaunamas) ir produkcija džiovinama. Kitais atvejais, ypač auginant rinkai, reikalaujančiai ilgos baltosios poro dalies, visiškai nerekomenduojama sėti tiesiai į dirvą. Vakarų ir Pietų Europos šalyse
paplitęs sodinimas į duobutes, nes atsižvelgiant į rinkos poreikius,
porai trumpais stiebais yra nepriimtini. Šiuo metu daugelis augintojų
sodinimui naudoja įvairias sodinamąsias mašinas, kuriomis, deja,
pasiekiama tik pusėtinų rezultatų. Sodinimui padaromi 5–7 cm gylio
tarpuvagiai, kuriuose sodinami daigai. Daigai užberiami vagos kauburėlio žeme. Porams auginti skirta dirva turi būti giliai įdirbta, privoluota lengvu volu. Taisyklingai išauginti porų daigai labai lengvai
prigyja, nes padarytų duobučių dugne žemė visada yra drėgna, o
duobutės dugne suspausta žemė palengvina drėgmės išsilaikymą.
Prigiję ir pradėję augti augalai pirmąsias energijos atsargas
sunaudoja stiebo auginimui ir lapų išleidimui virš dirvos paviršiaus
link šviesos. Dar viena taisyklė yra tokia, kad kuo didesni ir storesni

porų daigai, tuo geriau jie prigyja. Tad geriau luktelėti ir sodinti vėliau, negu per anksti pasodinti per mažus daigus. Priklausomai nuo
pasėlių priežiūros darbams turimos technikos, porai sodinami 45 x
10 cm arba 60 x 7 cm tankumu.
Apsauga nuo kenkėjų, ligų ir piktžolių. Rausvasis puvinys
(rausvos šaknys) – dirvoje esančių patogeninių mikroorganizmų sukeliama liga, pasireiškianti rausvais ruožais ant šaknų ir baltosios
stiebo dalies, o jos pasekmė – sulėtėjęs augalų augimas, šaknų nykimas, stiebą dengiančių lapų sutrūkinėjimas. Paprastai tokie pažeidimai labiau pastebimi karštą vasarą. Dažniausiai pasireiškia tuose
rajonuose, kuriuose auginama daug svogūnų. Šios ligos išvengti padeda sėjomaina: neauginti porų ten, kur pastaruosius 4 metus augo
svogūnai. Auginantiems porus ankstyvajam ir rudeniniam derliui,
kartais didelių problemų sukelia rūdys. Rūdis sukelia Basidiomycetes
šeimos grybas, kurio vystymasis apima dvi stadijas. Pirmoji stadija
dažniausiai išsivysto svogūnų, žieminių porų, česnakų plantacijose
arba ant kai kurių piktžolių. Labai geras jų maitintojas yra šparagai,
iš kurių infekcija plinta į porų plantaciją. Daugiau pažeidžiamos ankstyvosios veislės, nes jų lapus dengiantis vaško sluoksnis itin plonas.
Dėl platesnės informacijos apsaugos klausimais rekomenduojame
kreiptis į augalų apsaugos konsultantus.
Derliaus nuėmimas ir sandėliavimas. Nedidelės porų plantacijos dažniausiai nukasamos rankomis, o didesnėse augintojai porus
iškasa mechanizuotai, naudodami įvairių rūšių kasamąsias, o vėliau
surenka ir nuvalo augalus rankomis. Rudenį nukastus, laikymui rekomenduojamų veislių porus galima sudėti į šaldytuvą ir, sandėliavimui
skirtose dėžėse (porai turi būti sustatomi į dėžes), laikyti 0°C ar šiek
tiek žemesnėje temperatūroje, palaikant didelį oro drėgnumą. Derlių
nuimti reikia sausu oru, nes su augalais patekusi drėgmė skatina ligų
plitimą. Iš pradžių saugyklose porai ventiliuojami. Taip sumažinama
ant augalų esanti drėgmė, kiek apdžiūsta išoriniai lapai, kurie ruošiant produkciją pardavimui yra pašalinami.
Nemažai augintojų laiko porus atviruose kaupuose, sudėtus ant
šiaudų ryšulių pagrindo. Tokiu atveju, kaupo apačioje reikia pakloti
ploną palaidų šiaudų sluoksnį, o paskui kompaktiškai ir vertikaliai
sustatyti porus, nuo kurių nuvalytas žemių perteklius. Kaupo nereikia
uždengti, kol temperatūra gerokai nenukrenta ir augalai nepradeda
šalti. Geriausia priedanga – sniegas. Tačiau jeigu jo trūksta, rekomenduojama pridengti kaupą audeklu ir palaidų šiaudų sluoksniu.
Jei temperatūra pakyla aukščiau 0°C, kaupą reikia nedelsiant atidengti. Audeklas ir šiaudai leidžia netgi žiemą turėti švarių porų, parsigabenti jų į patalpą ir paruošti pardavimui. Tai sąlyginai paprastas ir
pigus sandėliavimo būdas, kuriuo naudojasi daugelis augintojų.
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Burokėliai
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.

Bejo Zaden burokėlių selekcininkai yra tikri profesionalai savo srityje. Išvesta daug hibridų išsiskiriančių iš kitų savo puikia vidine struktūra, spalva, šakniavaisių vienodumu, stipriais lapais ir puikiu skoniu, tinkamų tiek šviežiam vartojimui, tiek perdirbimui. Bejo Zaden burokėlių
hibridai yra puikiai vertinami ir auginami geriausių Lietuvos ir pasaulio ūkininkų.
Augimo
trukmė

Aprašymas

40–45

Labai ankstyva veislė, auginama lapams ir lapkočiams. Nesuformuoja šakniavaisių. Valgomoji dalis yra tik stiebai ir lapai. Labai
greitai auga. Rekomenduojama ankstyvajam auginimui po priedangomis ir sėjai tiesiai į dirvą. Labai graži, kontrastinga stiebų
ir lapų spalva. Veislė atspari žyduolių formavimuisi, tad galima sėti labai anksti. Rekomenduojama sėti 700–1500 tūkst. vnt./ha
tankumu.

90

Labai ankstyvas hibridas, skirtas auginti šviežių daržovių rinkai po priedangomis ir sėjant tiesiai į dirvą. Greitai auga ir anksti
suformuoja šakniavaisius. Lapai ne itin vešlūs, tad galima sėti tankiau. Ryšeliams skirtą brandą pasiekia per 40–50 dienų nuo
sudygimo. Šakniavaisiai apvalūs, gražios spalvos, puikaus skonio. Net anksti pasėjus, veislė neformuos žyduolių. Burokėliai
skirti vartoti vasaros ir rudens laikotarpiu, bet pasėjus birželio mėnesį ir derlių nuėmus rudenį, galima sandėliuoti ir parduoti
žiemą. Dėmesio: sėklos daugiadaigės, iš 100 pasėtų sėklų sudygsta apie 140 augalų.

Action F1

100

Ankstyvas, labai derlingas hibridas, skirtas auginti šviežių daržovių rinkai. Universalus – galima auginti ir po priedangomis
ankstyvamjam derliui, o taip pat galima sėti birželį bei derlių nuėmus rudenį – sandėliuoti ir burokėlius parduoti žiemą. Derliaus
nuėmimo laikotarpis gana ilgas. Apvalūs, gražios spalvos šakniavaisiai nelinkę formuoti šviesių sukietėjusio pluošto žiedų.
Puikaus skonio. Lapai ne itin vešlūs, tad galima sėti tankiau. Dėmesio: šios hibrido vegetacijos laikotarpis apie 75–100 dienų,
sėjama 400 tūkst. sėklų/ha. Pasėjus rečiau, vegetacijos laikotarpis sutrumpėja (iki 75 d.), pasėjus tankiai – pailgėja (iki 100 d.).
Auginant rudeniniam derliui, rekomenduojama sėti 500 tūkst. sėklų/ha birželio pradžioje.

Moneta

105

Genetiškai vienadaigės sėklos. Veislė ankstyva, derlių galima pradėti imti jau po 90 dienų. Šakniavaisiai apvalūs, labai lygia
odele. Tinka šviežiam vartojimui, perdirbimui ir sandėliavimui. Rekomenduojama sėti 400–600 tūkst. vnt./ha tankumu, priklausomai kokio dydžio šakniavaisių reikia.

115

Derlingas, vidutinio ankstyvumo hibridas, skirtas šviežių daržovių rinkai, perdirbimui ir sandėliavimui. Šakniavaisiai labai vienodi, apvalūs, geros prekinės išvaizdos. Minkštimas ryškiai raudonos spalvos, sultingas, neturi polinkio formuoti sukietėjusio
pluošto žiedinių intarpų. Vegetacijos laikotarpis trunka apie 3–3,5 mėnesius. Sėjama nuo gegužės pradžios iki birželio vidurio
(sėjant vėliau patartina mažinti sėjos tankumą). Rudeninį derlių galima panaudoti ilgesniam sandėliavimui ir pardavimui žiemą.
Per sausras patartina laistyti. Dėmesio: šakniavaisių dydį galima reguliuoti sėjos tankumu. Dažniausiai, norint išauginti 5–8 cm
skersmens šakniavaisius, sėjama 500–600 tūkst. sėklų/ha.

Boro F1

117

Vidutinio ankstyvumo hibridas, išsikovojęs rinką ir populiarumą. Gražūs, apvalūs šakniavaisiai panašūs į Pablo F1. Skirtingai
nei Pablo F1, šie burokėliai turi labai stambią ir vešlią lapiją. Šakniavaisiai gražios, tamsiai raudonos spalvos, nelinkę formuoti
sukietėjusio pluošto žiedų. Hibridas atsparus sausrai, grybinėms ligoms, lapų rudmargei (cerkosporozei) ir alternariozei. Rekomenduojama auginti vasaros ir rudens derliui sandėliavimui.

Rhonda F1
naujiena

119

Vienas iš naujausių hibridų. Labai derlingas. Šakniavaisiai apvalūs, lygia odele. Minkštimas panašus į populiariojo hibrido Pablo
F1, yra ryškiai raudonos spalvos, sultingas, nėra žiedinių intarpų. Gerai pakelia drėgmės trūkumą. Sėjant anksti, išsiskiria atsparumu žyduolių formavimuisi. Rekomenduojama ilgam sandėliavimui, minkštimas sandėliavimo metu neturi polinkio patamsėti.

Bikores

125

Šios veislės burokėliai pirmiausia skirti perdirbimui. Labai intensyvi, tamsi minkštimo spalva. Šakniavaisiuose nėra sukietėjusio pluošto žiedų. Burokėliuose yra daug betanino (pagrindinis raudonųjų burokėlių raudonasis pigmentas, naudojamas kaip
natūralus maistinis dažiklis). Nerekomenduojama anksti sėti, nes gali atsirasti žyduolių. Puikiai sandėliuojasi visą žiemą ir tinka
šviežių daržovių rinkai.

Rocket

125

Šakniavaisiai cilindro formos, minkštimas tolygios, intensyvios, tamsiai raudonos spalvos, be ryškių ruožų. Odelė lygi, plona.
Lapai statūs ir stiprūs, geras atsparumas žyduolių formavimuisi. Tinka šviežiam vartojimui, konservavimui ir sandėliavimui. Perdirbimo pramonėje burokėliai naudojami pjaustymui riekelėmis.

Alto F1
naujiena

125

Hibridas, išauginantis ilgus cilindriškus šakniavaisius. Labai derlingas. Rekomenduojama auginti šviežų daržovių rinkai bei
perdirbimui riekelėmis. Šakniavaisiai gražios tamsiai raudonos spalvos, puikaus skonio, juose nesusidaro sukietėjusio pluošto
žiedų. Lapai vešlūs, statūs, šaknys giliai įsišakniję, todėl sausros jiems nėra itin pavojingos.

Pavadinimas
Bulls‘s Blood Soldier

Wodan F1

Pablo F1

Alto F1
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Boro F1

Burokėliai
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.

Wodan F1

Patarimai augintojams
Dirva. Burokėliai nėra labai reiklūs dirvai, jie gali būti auginami daugelyje dirvų, nors geriausiai tinka vidutinio sunkumo, geros
struktūros ir humusingas priemolis. Sunkios dirvos gali lemti šakniavaisių deformavimąsi, o lengvose dirvose dažnai trūksta drėgmės.
Dirvos reakcija turi būti neutrali. Jeigu reakcija rūgšti, dirvą būtina
kalkinti. Rūgščiose dirvose burokėlių daigai suserga juodšakne, likusieji auga lėtai, lapai pasidaro dėmėti.
Sėjomaina. Nepatartina auginti burokėlių po kopūstinių augalų
(išskyrus labai ankstyvas veisles), bulvių, griežčių bei šakniavaisinių
daržovių, o ypač po pašarinių ir cukrinių runkelių. Labai geras priešsėlis yra javai, svogūnai, porai, agurkai ir pomidorai. Burokėlius į tą
pačią dirvą galima sėti po 3–4 metų.
Tręšimas. Priklausomai nuo planuojamo derliaus bei dirvos tyrimų rezultatų keisis ir trąšų normos. Intensyviai auginamiems
burokėliams reikia 140 kg/ha azoto (N), 70
kg/ha fosforo (P2O5), 220 kg/ha kalio (K2O).
Lengvose dirvose papildomai dar reikia 20
kg/ha magnio (Mg). Azoto normos didinimas
yra susijęs su ženkliu nitratų normos padidėjimu. Tai labai pastebima padidinus azoto
normą virš 100 kg/ha. Burokėlius netinka sėti
į šviežiu mėšlu tręštą dirvą, nes šakniavaisiai
išauga netaisyklingos formos, išsikraipę,
prasto skonio. Juos galima auginti po mėšlu
tręštų priešsėlių.
Dirvos paruošimas ir sėja. Svarbu
burokėlius pasėti į drėgną dirvą, nes perdžiūvusioje dirvoje sėklos ilgai dygsta, pa-

Bulls's Blood - Sold i e r

sėlyje augalai būna nevienodo dydžio ir tankumo. Burokėlių sėklos
pradeda dygti, kai dirvos temperatūra 4–5°C. Burokėliai sudygsta
per 15–20 dienų. Nuo sėklų sudygimo iki šakniavaisių formavimosi pradžios burokėliai geriausiai auga +15–18°C temperatūroje.
Daigai žūva, kai atšąla iki –3–4°C. Po užsitęsusių pavasario šalnų
burokėlių pasėlyje gali padaugėti žyduolių. Žyduoliškumą taip pat
skatina sausi karšti orai. Burokėliams reikia kruopščiai paruošti
dirvą, kad ji būtų puri ir nebūtų grumstų. Geriausia sėti sėjamąja,
užtikrinančia tikslų ir tolygų sėklų išbėrimą maždaug 3 cm gylyje.
Burokėlius ankstyvajam derliui galima sėti apie 2 cm gylyje. Cilindrinius burokėlius rekomenduojama auginti lysvėse. Priklausomai
nuo veislės ir auginimo būdo rekomenduojame burokėlių eilutes
išdėstyti pagal šias schemas:
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Burokėliai
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.

Auginimo pobūdis

Sėjos terminas

Auginimas po priedangomis ryšelių derliui

RekomenRekomenduojamas
duojama
sėklų kiekis vnt./ha
sėjos schema

balandžio pradžia

Sėklų kiekis
vnt. viename
bėginiame
metre vagos

Rekomenduojami hibridai

1

900 000

40

Wodan F1, Action F1

Be priedangų ankstyviausiam ryšelių derliui balandžio antra pusė

1

300 000 – 500 000

13–23

Wodan F1, Action F1

Ankstyvajam šakniavaisių derliui

gegužės pradžia

1

500 000

23

Wodan F1, Action F1

Vasariniam šakniavaisių derliui

gegužės 01–25

2

300 000 – 600 000

10–20

Action F1, Pablo F1, Boro F1

Auginimas rudens derliui ir sandėliavimui

gegužės 10–20

2

400 000 – 600 000

13–20

Action F1, Pablo F1, Boro
F1, Bikores, Rhonda F1

Auginimas rudens derliui perdirbimui

gegužės 10–20

2

300 000 – 500 000

10–17

Bikores, Rocket, Alto F1

Auginimas antrajam derliui

birželio 10–20

2

300 000 – 500 000

10–17

Wodan F1, Action F1

Lietuvos sąlygomis pirmieji sėjos terminai labai priklauso nuo
metų klimatinių sąlygų. Jei pavasario eiga bus lėta, šie terminai gali
vėluoti 2, o kai kada net 3 savaitėmis. Aukščiau pateiktos rekomendacijos taikomos vidutinio derlingumo dirvožemiui bei norint išauginti vidutinio didumo prekinius šakniavaisius, kurie priimtinesni rinkai. Jeigu
bus mažesnių šakniavaisių poreikis, tuomet teks atitinkamai padidinti
sėjos tankį ir turėti omenyje, kad vegetacijos laikotarpis bus ilgesnis.
Vidutinis burokėlio
skersmuo

Svoris

Sėklų kiekis (mln./ha)

25–40 mm

30–50 g

1,5

40–50 mm

50–100 g

1,0–1,1

50–80 mm

100–300 g

0,6–0,8

80–150 mm

300–500 g

0,4

Derliaus nuėmimas ir sandėliavimas. Trečdalis burokėlių šakniavaisio esti virš žemės, o lapija vegetacijos pabaigoje būna menka,
todėl šakniavaisiai šalnų metu gali greitai apšalti. Iš visų šakniavaisinių daržovių burokėliai raunami pirmiausia. Ilgesniam laikymui geriausiai tinka tokie burokėliai, kurie pasėti šiek tiek vėliau – gegužės
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antroje pusėje. Derlius tuomet gaunamas mažesnis, bet šakniavaisiai žymiai geriau išsilaiko. Sandėliuoti paliekami sveiki, nesuskilę,
mechaniškai nesužeisti, neapšalę, nesuvytę šakniavaisiai.
Augintojai dažniausiai sandėliuoja burokėlius kaupuose arba
saugyklose. Lauke kaupuose burokėliai gerai laikosi iki balandžio
vidurio. Pastebėta, kad mažesniuose kaupuose burokėliai laikosi
geriau. Rekomenduojami 1–2 m aukščio ir 2–4 m pločio kaupai. Jie
gali būti įvairaus ilgio, bet ilgesnių kaip 10–15 m nereikėtų pilti. Kaupai apdengiami 10–20 cm žemių ir 30–40 cm šiaudų sluoksniu, kas
5–6 m įrengiami kaminėliai. Rudenį ir pavasarį, kai nepastovūs orai,
kaupai nuolat tikrinami ir vėdinami.
Saugyklose burokėlius geriausia laikyti konteineriuose ar dėžėse skylėtais šonais, užtikrinančiais gerą vėdinimąsi. Konteineriai
ar dėžės 20 cm atitraukiamos nuo sienų ir pakeliamos nuo grindų.
Jeigu laikoma krūvose ar aruoduose, jų aukštis turėtų būti 1,5–2 m.
Reikia atsiminti, kad geriausios laikymo sąlygos yra 3–4oC temperatūra ir 95–98% santykinė drėgmė. Saugyklas reikia dažnai vėdinti,
bet neleisti, kad sumažėtų drėgmė.
Namų rūsiuose burokėlius patartina laikyti susluoksniuotus su
drėgnu smėliu arba durpėmis. Gerai laikosi supilti po 20–30 kg į atvirus ar perforuotus polietileno maišus.

Šakninės petražolės
Petroselium crispum (Miller.) Nyman ex. A. W. Hill

Firma Bejo Zaden siūlo šakninių petražolių veisles Eagle, Arat
bei Fakir. Jos turi šviesų Berliner tipo kūgio formos šakniavaisį. Tai
vėlyvos veislės, kurios Lietuvos sąlygomis, pilnai subręsta pasėtos
balandžio antrojoje pusėje arba gegužės pradžioje 0,8–1 mln./ha
(apie 1–1,5 kg/ha) tankumu. Reikia atsižvelgti į tai, kad sėjant didesniu tankumu pailgėja vegetacijos laikas, o retesnė sėja skatina greitesnį šaknų augimą.
Arat. Petražolės skirtos vėlyvo rudens derliui ir ilgam laikymui.
Šaknys sniego baltumo, šiek tiek kūgiškos, labai lygios. Būdingas
stiprus kvapas ir didelė prekinio derliaus dalis bendrajame derliuje.
Taip yra dėl to, kad šaknys retai išsikraipo. Puikiai atrodo nuplautos.
Vegetacijos laikotarpis trunka apie 150 dienų nuo sėjos.
Eagle. Šios veislės šaknys yra vidutinio ilgumo, sunkios, išsiskiriančios gera vidine kokybe. Dėl labai stipraus aromato ir lygių
baltų šaknų Eagle veislės petražolės labai tinka pardavimui šviežių
daržovių rinkoje net po ilgo laikymo. Vegetacijos laikotarpis trunka
apie 155 dienos nuo sėjos. Tai tinkamiausia veislė auginant šaknines
petražoles sunkesnėse dirvose.

Eagle

Fakir. Veislė atspari nepalankioms aplinkos sąlygoms tiek dygimo metu, tiek vegetacijos laikotarpiu. Šaknys yra vidutinio ilgumo,
lygia, balta odele, kietu ir baltu vidumi. Tinka ilgam sandėliavimui, o
taip pat perdirbimui džiovinant. Vegetacijos laikotarpis trunka apie
150 dienų nuo sėjos.

Patarimai augintojams

Šakninių petražolių reikmė dirvai ir daugelis auginimo technologijos priemonių yra analogiška morkoms.
Sėjomaina. Norint sėkmingai auginti petražoles, būtina parinkti
lauką be nematodų. Pavojingiausia auginti po augalų, kuriais maitinasi nematodai. Jų populiacija, ypač lengvose dirvose, išauga taip,
kad auginti darosi nenaudinga. Pavojingiausia auginti po salierų,
svogūnų ir porų. Po šių augalų, dažniausiai jau kitais metais, būna
padidėjusi stiebinių nematodų populiacija, kurie gali sukelti:
 esant mažai populiacijai – derliaus sumažėjimą ir blogą šaknų
laikymąsi (puvimą);
 esant vidutinei populiacijai – žymų derliaus sumažėjimą, išsišakojusias šaknis ir jų puvimą po derliaus nuėmimo;
 esant didelei populiacijai, ten, kur dažnai auginamos minėtos
daržovių rūšys, sukelia jaunų augalų iškritimą (dažniausiai ištisais
plotais), o likusieji augalai turi beformes šaknis ir greitai pūva.
Kitos nematodų rūšies, vadinamos paratylenchus bukowinensis, sukeliančios šaknų rūdijimą, maitintojai yra visi skėtinių šeimos
augalai – morkos, salierai, petražolės ir kai kurios piktžolės. Po šių
augalų auginamos petražolės silpniau auga, o šaknys aprūdija dažniausiai dėl antrinio užkrėtimo grybinėmis ligomis po nematodinių
pažeidimų. Dėl šių priežasčių reikėtų vengti anksčiau nei po 3 metų
sėti petražoles tuose laukuose, kuriose buvo auginami šie augalai.
Burokėlių, bulvių ir kopūstinių augalų pasėliuose plinta runkeliniai nematodai, kurie petražolėms mažiau kenkia. Todėl po šių rūšių
augalų petražoles auginti galima, tačiau tik sunkesnėse dirvose,
kuriose nematodų populiacija mažesnė. Rekomenduojama po šių
augalų petražoles sėti ne kitais metais, bet po 2 metų. Geriausias pe-

tražolių priešsėlis yra javai, agurkai, pomidorai. Ankstyvieji žiediniai
kopūstai paprastai gerokai sumažina nematodų populiaciją dirvožemyje. Todėl jie irgi yra geras priešsėlis.
Dirvožemį galima apvalyti nuo nematodų tokiu būdu: metai
prieš petražolių auginimą du kartus apsėti avižomis arba rugiais ir
kiekvieną kartą, kai išaugs iki 25–30 cm aukščio, – aparti. Dažniausiai apie 70 proc. nematodų pereina į rugių šaknis ir žūva nepalikę
kitų kartų, kadangi augalai sunaikinami anksčiau. Ypač rekomenduojame šį metodą, nes jis leidžia ne tik apvalyti dirvą, bet ir pagerinti jos struktūrą.
Tręšimas. Trąšų normos šakninėms petražolėms turi būti apie
30% mažesnės nei morkų. Teisingiausiai patręšti galima vadovaujantis dirvos tyrimais.
Dirvos paruošimas ir sėja. Dirva prieš sėją turi būti giliai ir puriai
įdirbta, suvoluota, drėgna. Vengti dirvų, kur po liūčių paviršiuje susidaro pluta, kuri trukdo dygstantiems augalams. Lauką reikia paruošti
prieš pat sėją, kad sėklos būtų pasėtos į šviežiai įdirbtą žemę. Reikia
laikytis taisyklės, kad žemė būtų ruošiama ir sėjama tą pačią dieną.
Jei planuojate auginti dideliame plote ir viso jo negalite apsėti per
dieną, siūloma tą daryti atskirais plotais (per vieną dieną paruošti ir
apsėti vieną plotą). Petražolių sėklos labai smulkios, todėl sėjos tikslumui reikia sutelkti ypatingą dėmesį. Tankiame pasėlyje petražolių
šaknys išaugs smulkios, bus daug nestandartinės produkcijos. Rekomenduojami atstumai tarp lysvių yra 67 arba 75 centimetrai, sėti kiekvienoje lysvėje dviem per 6–8 cm nutolusiomis eilėmis. Sėjimo gylis
apie 1 cm. Sėjimui naudojamos tikslios sėjamosios. Nevėluoti sėjos,
nes augalų vegetacija trunka 150–160 dienų. Tačiau reikia atminti,
kad pasėjus per anksti į nepakankamai įšilusią dirvą, pailgės sėklų
dygimo laikotarpis ir didės prasto bei netolygaus dygimo pavojus.
1998 metų kovo mėnesį firma Bejo Zaden pristatė paskatinto
daigumo petražolių sėklas, leidžiančias pasiekti greitesnį ir lygesnį
dygimą. Naudojant jas sėklų normą galima sumažinti 10–15 proc.
Sėklos dygsta žymiai greičiau ir išauga stipresni bei sveikesni augalai. Ruošti joms žemę ir sėti reikia kaip įprastas sėklas, atsimenant,
kad gebėjimą greičiau sudygti jos išlaiko pusmetį, o po to jį praranda. Augintojų prašytume tokias sėklas užsakyti anksčiau, geriausiai
gruodžio mėnesį, nes firmai reikia laiko jas paruošti.
Derliaus nuėmimas ir sandėliavimas. Į lysvės pasėtų petražolių derlius gali būti nuimamas mašinomis, skirtomis morkų derliui
nuimti. Tačiau dauguma augintojų petražoles renka rankomis. Tokiais atvejais reikia saugoti, kad nurinktos šaknys neperdžiūtų dar
prieš patekdamos į saugyklas. Tai labai nepageidautina, nes įtrūksta
šaknų odelė ir nuplovus jų išvaizda pablogėja. Petražolėms laikyti
reikia tokių pat sąlygų, kaip ir morkoms. Saugyklose reikia palaikyti
0–1°C temperatūrą ir didelę drėgmę.
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Lapinės petražolės
Petroselium crispum (Miller) Nyman ex. A. W. Hill

Comun 3 - Rialto
Nauja veislė lygiais, tamsiai žaliais lapais, skirta pardavimui ryšeliais ir džiovinimui. Lapai dideli, gražios ryškiai žalios spalvos, labai
atsparūs grybinėms ir bakterinėms ligoms bei geltimui iš apačios,
puikaus kvapo. Veislė nelinkusi į lapų susisukimą, auginant vėlyvojo
rudens derliui. Pasėjus anksti, per sezoną galima nuimti 2–3 derlius.
Titan
Petražolės lygiais lapais. Veislė ali būti naudojama auginimui vazonėliuose šiltnamiuose, bet visų pirma skirta auginimui lauke šviežiam vartojimui ir džiovinimui. Labai atspari geltonavimui ir grybinėms
ligoms, plonus, bet tvirtus lapkočius lengva rišti į ryšelius, nupjovus
greitai atželia, todėl per sezoną galima turėti kelis derlius. Puikus aromatas. Vegetacijos laikotarpis nuo sėjos trunka apie 95 dienas.
Favorit
Veislė tamsiai žaliais garbanotais, tankiais lapais, rekomenduojama patiekalams puošti ir džiovinti. Atspari apatinių lapų geltimui
bei grybinėms ligoms. Veislė nėra lepi, gerai auga nepalankiomis
sąlygomis. Koteliai tvirti, todėl galima rišti į ryšelius. Taip pat rekomenduojama auginti vazonėliuose kaip mažus darželius. Vegetacijos laikotarpis nuo sėjos trunka apie 95 dienas.

Titan
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Moss Curled 2 - Petra
Garbanotųjų petražolių veislė tamsiai žaliais, smulkiai, gražiai
susigarbanojusiais lapeliais, ilgai išlaikančiais šviežią išvaizdą. Neturi petražolėms būdingo kvapo. Puikus priedas į patiekalus ir kaip
vitaminų šaltinis, ir jų papuošimui. Gali būti nuimama keletą kartų per
sezoną, nes po kiekvieno nupjovimo greitai atauga. Noriai auginama
ne tik lauke, bet ir šiltnamiuose. Tinka auginti vazonėliuose. Vegetacijos laikotarpis nuo sėjos trunka apie 85 dienas.

Patarimai augintojams
Lapines petražoles rekomenduojama sėti tiesiai į lauką eilėmis
kas 25–40 cm ir kas 3–5 cm eilėje. Taip pat galima petražolių daigus
auginti durpių kubeliuose ar kasetėse, o po to sodinti lauke ar šiltnamyje 30–40 x 20–25 cm tankumu. Sėjant tiesiai į lauką, sėklos norma
yra 3–4 kg/ha, o išsodinant daigais, rekomenduojama 80–120 tūkst.
augalų/ha. Kitos agrotechninės rekomendacijos iš esmės nesiskiria
nuo šakninių petražolių. Lapines petražoles galima auginti ir kaip
“mažus darželius“, parduodamus vazonėliuose.

Moss Curled 2 - Petr a

Šakniniai salierai
Apium graveolens L. var. rapaceum

Ilona
Salierai stačiais lapais, rekomenduojami auginti po priedangomis ir lauke. Geras atsparumas žyduolių formavimuisi, todėl galima
sodinti anksčiau. Didelius, apvalius šakniavaisius dengia tvirta odelė,
baltas mėsingas minkštimas nelinkęs į tuščių ertmių susidarymą.
Vėlyvojo derliaus Ilona salierų šakniavaisius galima sandėliuoti ir
parduoti žiemą. Vegetacijos laikotarpis trunka apie 140 dienų nuo
pasodinimo.
Balena
Nauja veislė, kuriai būdingas intensyvus ir greitas augimas. Salierai po pasodinimo gerai toleruoja žemą temperatūrą, labai geras
atsparumas žyduolių susidarymui. Galima auginti ankstyvajam derliaus nuėmimui ryšeliais. Šakniavaisiai apvalūs, dideli ir sunkūs, nelinkę į tuščių ertmių susidarymą. Rudeninis derlius tinka sandėliavimui, taip pat gali būti naudojamas pramoniniam perdirbimui. Derlių
galima imti mechanizuotai. Vegetacijos laikotarpis trunka apie 142
dienas nuo pasodinimo.
Rowena
Puikios kokybės gumbus suformuojanti veislė skirta pagrindiniam derliui. Labai derlinga. Šakniavaisiai apvalūs, lygia odele,
išsiskiria vienodumu. Minkštimas baltas, nėra tuščių ertmių. Lapai
statūs, atsparūs septoriozei. Geras atsparumas žyduolių susidarymui. Tinka pramoniniam perdirbimui, taip pat sandėliuoti ir parduoti
žiemą šviežių daržovių rinkoje. Vegetacijos laikotarpis trunka apie
143 dienas nuo pasodinimo.

Brillant

Briliant
Derlinga veislė stačiais, tamsiai žalios spalvos lapais, pirmiausia
skirta perdirbimui, nes suformuoja kietus puikios kokybės šakniavaisius. Salierų šakniavaisius galima sandėliuoti, o vėliau parduoti
šviežių daržovių rinkoje. Veislė nelinkusi į tuščių ertmių susidarymą.
Vegetacijos laikotarpis trunka apie 145 dienas nuo pasodinimo.
Diamant
Veislė šviesesniais, labiau išsikerojusiais lapais. Stipri šaknų
sistema leidžia ir sausomis vasaromis išauginti gausų derlių. Šakniavaisiai susiformuoja virš žemės, o šaknų raizginys nukreiptas žemyn.
Tai labai palengvina derliaus nuėmimą ir šaknų pašalinimą. Veislė
nelinkusi į tuščių ertmių susidarymą, ilgai išsaugo idealiai baltą
minkštimo spalvą, gerai sandėliuojasi. Vegetacijos laikotarpis trunka
apie 150 dienų nuo pasodinimo.
Bandomuosiuose laukuose, ypač sausais metais, geriausių rezultatų pavykdavo pasiekti auginant Diamant veislės salierus. Jų išsikeroję ir laisvai augantys lapai netrukdo šviesai pasiekti dirvožemio,
todėl jis geriau įšyla ir augalai greičiau auga. Šios veislės privalumas
yra ir gili, žemyn nukreipta šaknų sistema, kuri gerai aprūpina augalus vandeniu, o nuėmus derlių šaknis lengva ir patogu nupjauti.
Diamant veislės salierai puikiai laikosi, neprarasdami idealiai baltos
vidaus spalvos. Perdirbimui ar pardavimui vėlyvą rudenį arba žiemą
rekomenduojama auginti Brilliant veislę. Ji garantuoja puikius derlius, geros kokybės žaliavą, kurią galima laikyti. Be to, lengvose
dirvose ji atsparesnė nematodams. Šviežių daržovių rinkai ir rudeniniam derliui rekomenduojamos greitai ir intensyviai augančios veisles Balena ir Ilona.

Ilona
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Šakniniai salierai
Apium graveolens L. var. rapaceum

Patarimai augintojams
Dirva. Salierams auginti tinka gerai sukultūrinti lengvo ir vidutinio sunkumo priemoliai. Sunkiose dirvose, nors jos ir tinka salierams
auginti, vėlų rudenį dažnai būna sunku nuimti derlių. Sveikesni ir tinkamesni ilgam laikymui būna sunkesnėse dirvose išauginti salierai.
Labai svarbu, kad dirva būtų nerūgšti (optimalus pH 6,5–7,5) ir joje
vasarą netrūktų vandens.
Sėjomaina. Auginant salierus, daugiausia problemų kelia nematodai ir grybinės ligos. Todėl salierams auginti reikia parinkti laukus po tokių augalų, kurie nemaitina pačių pavojingiausių salierams
nematodų rūšių. Netinkami priešsėliai – salierai, petražolės ir svogūnai. Paprastai kitais metais po šių augalų auginimo būna padidėjusi
stiebinių nematodų populiacija. Stiebiniai nematodai gali:
 esant mažai populiacijai – sumažinti derlių ir bloginti salierų laikymąsi (pūva šaknys);
 esant vidutinei populiacijai – žymiai sumažinti derlių, šaknys ima
pūti po derliaus nuėmimo;
 esant didelei populiacijai (ten, kur dažnai auginami svogūnai)
gali sukelti augalų puvimą dar lauke, pradedant nuo šaknų, o
vėliau ir visų augalų bei viso lauko; vegetacijos pabaigoje dirvoje, kurioje auginami salierai, nematodų koncentracija gali padidėti 700 kartų.
Kitos nematodų rūšies, vadinamojo paratylenchus bukowinensis, sukeliančio šaknų rūdijimą, maitintojai yra visi skėtinių šeimos
augalai (morkos, petražolės, salierai, pastarnokai ir kai kurios piktžolės). Auginami po šių augalų salierai žymiai silpniau auga, o šaknys
aprūdija dažniausiai dėl antrinio užkrėtimo grybinėmis ligomis po
nematodinių pažeidimų. Dėl šių priežasčių reikėtų vengti anksčiau
nei po 3 metų sėti salierus tuose laukuose, kuriose buvo auginami
šie augalai.
Burokėlių, bulvių ir kopūstinių daržovių pasėliuose plinta runkeliniai nematodai, kurie salierams nekenksmingi. Salierus auginti po
šių augalų galima, tačiau reikia pagerinti dirvos struktūrą. Geriausi
priešsėliai salierams – laukai po javų arba agurkų, pomidorų, pupelių, žirnių ar porų. Ankstyvieji žiediniai kopūstai ir kitos kopūstinės
daržovės paprastai žymiai sumažina nematodų populiaciją dirvoje,
tad irgi yra geras priešsėlis. Dirvą galima apvalyti nuo nematodų
tokiu būdu: metai prieš salierų auginimą du kartus apsėti avižomis
arba rugiais ir kiekvieną kartą, kol augalai ne aukštesni nei 30 cm,
aparti. Dažniausiai apie 70 proc. nematodų pereina į rugių šaknis ir
žūna nepalikę palikuonių, kadangi augalai sunaikinami anksčiau. Šis
metodas leidžia ne tik apvalyti dirvą nuo nematodų, bet ir pagerinti
jos struktūrą, praturtinti organinėmis medžiagomis.
Tręšimas. Geram salierų derliui išauginti reikia daug azoto (N)
– 170–220 kg/ha. Šis kiekis atiduodamas per tris kartus: prieš daigų
sodinimą, vešliai augant lapams ir šakniavaisių formavimosi pradžioje. Pagal kalendorių tai dažniausiai būna gegužės, birželio ir liepos
mėnesiai. Fosforo (P2O5) salierams reikia 40–60 kg/ha, o kalio (K2O) –
net 200–280 kg/ha. Šie maisto elementai į dirvą įterpiami prieš daigų
sodinimą. Iš kalio trąšų salierams geriau tinkamas yra kalio chloridas.
Taip pat salierai reiklūs kalciui (Ca), magniui (Mg) ir mikroelementams, ypač borui, todėl tręšimui patartina naudoti mikroelementus turinčias kompleksines trąšas. Gerai salierai dera po mėšlu tręštų priešsėlių, o taip pat iš rudens patręšti perpuvusiu mėšlu. Vasarą sausrų
metu salierus patartina patręšti borą ir kalcį turinčiomis lapų trąšomis.
Trąšų normos turi būti koreguojamos pagal dirvos tyrimų rezultatus.
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Sėja ir daigų paruošimas. Sėjai rekomenduojama naudoti
durpių substratą skirtą daigų auginimui. Sėti geriausiai į dezinfekuotas dėžutes, tolygiai paskleidžiant sėklas ant substrato. Vienu
pakeliu (10 000 sėklų) reikėtų apsėti apie 10 vidutinio dydžio dėžučių. Pasėjus sėklas, nestipriai įspausti į substratą, atsargiai palieti,
kad neišplauktų ir pridengti permatoma plėvele. Salierų sėklų jokiu
būdu neužberti, kadangi jų dygimui reikia šviesos. Sėkloms sudygus, reikia atsargiai nuimti plėvelę ir, jeigu reikia, laistyti dygstančius
augalus, kad pagrindas neišdžiūtų. Tam geriausiai naudoti drėkintuvus, kuriais galima vandenį purkšti. Laistymui naudoti tik 20–25°C
temperatūros vandenį. Laistymas šaltu vandeniu sumažina augalų
atsparumą puviniams.
Sėjos terminas. Auginant salierus po priedangomis ankstyvajam derliui pardavimui ryšulėliais, sėklas reikia pasėti pirmosiomis
vasario dienomis. Norint išauginti daigus gegužės 20 dienai, rekomenduojama sėti šiltnamyje kovo pradžioje. Pasėjus per anksti, o
po to mažinant temperatūrą, kad augalai lėčiau augtų, galima jiems
labai pakenkti, sukelti pavėluotą augimą ir žyduolių formavimąsi!
Pasėjus reikia palaikyti 20–25°C temperatūrą, o sudygus saulėtomis
dienomis dieną 22°C, naktį 20°C, o apsiniaukusiu oru ir dieną, ir naktį
apie 18–20°C temperatūrą. Negalima, kad temperatūra nukristų, nes
tai lemia jų augimą su pertraukomis. Augalus su 2–4 tikraisiais lapais
reikia perpikiuoti į paletes su 3,5 x 3,5 cm arba 4 x 4 cm dydžio
skiltimis, pripildytas geros kokybės substratu - geriausiai kokybiškų
durpių.
Sunkiose dirvose netikslinga salierų sodinti gegužės mėnesį,
kadangi dirva yra per šalta ir augalai sunkai auga. Tokiais atvejais
rekomenduojama sėklas pasėti šiltnamiuose balandžio pradžioje,
paruošti daigus po plėvele ir sodinti lauke gegužės paskutinėmis ir
birželio pirmosiomis dienomis.
Visuomet geriau laukuose sodinti jaunus, augančius daigus, nei
senus peraugusius. Firma Bejo Zaden siūlo ir paskatinto daigumo
sėklas. Daigų auginimas iš paskatinto daigumo sėklų sutrumpina
augimą pora savaičių. Tokiu būdu gaunami labai stiprūs, sveiki ir
lygūs daigai.
Dirvos paruošimas ir sodinimas. Intensyvios daržininkystės
rajonuose augintojai, neturėdami galimybės laikytis teisingos sėjomainos, ryžtasi pusinėms priemonėms, t.y. rudenį prieš auginimą
sėja rugius. Jei pavasaris labai ankstyvas, šiam tikslui galima naudoti avižas. Abiem atvejais ir rugiai, ir avižos yra augalai, gaudantys
nematodus, kurie sulenda į šaknis ir vėliau žūsta be palikuonių. Tokie
priešsėliai gali sunaikinti iki 70 proc. nematodų populiacijos. Tačiau
bet kokiu atveju reikia atminti, kad ir rugius, ir avižas, būtina nupjauti,
kai jie dar ne aukštesni kaip 30 cm, keletą dienų padžiovinti ir po
to aparti. Bendrame azoto balanse reikia neužmiršti apie 30 proc.
padidinti tręšimą azotu (prieš sėją), nes dalis azoto bus sunaudota
šiaudų suirimui. Šis metodas turi ir blogųjų pusių: pasunkėja sodinimas, ypač sauso oro laikotarpiais, nes dirvožemis perdžiūva. Taip
pat atkreiptinas dėmesys, kad sodinti salierus (ir ne tik juos) į dirvą,
kurioje yra apartų žaliųjų augalų liekanų, labai kenksminga, nes joms
yrant išsiskiria nuodingos medžiagos.
Geriausiai sodinti daigus apsiniaukusiu oru. Optimalus atstumas tarp eilių 45 cm (kad būtų patogu pravažiuoti traktoriams su
purkštuvu, galima daryti platesniu tarpus). Atstumas tarp augalų eilutėje turi būti 40 cm arba 30 cm, jei norime mažesnių šaknų. Jei
sodinama sausu ir karštu oru, po sodinimo lauką rekomenduojama
palaistyti (10 mm vandens).

Šakniniai salierai
Apium graveolens L. var. rapaceum

Priežiūra ir apsauga. Salierams labai svarbūs yra profilaktiniai
purškimai nuo septoriozės ir kenkėjų. Septoriozei plisti labai palankus šiltas ir drėgnas oras. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nesiėmus
apsaugos priemonių ir laukiant pirmųjų septoriozės požymių pasirodymo, galima netekti daug derliaus. Purškimus nuo ligų galima
derinti su purškimais nuo kenkėjų. Laukuose paprastai pasirodo šeriuotieji straubliukai, voratinklinės erkutės, salierinės margasparnės
minamusės ir amarai.
Sausais metais lengvesnėse dirvose gali pradėti džiūti jauniausi lapai, o vėliau pūti šaknys nuo viršaus. Tai fiziologinė liga, kurią
sukelia sausra ir kalcio trūkumas intensyvaus augimo metu. Tokiais
atvejais rekomenduojama salierų lauką nupurkšti 0,5 proc. koncentracijos kalcio salietros tirpalu, o jei kalcio labai trūksta, reikia naudoti

kalcio salietrą po 200 kg/ha, išbarstant trąšas tarpuvagiuose. Jei salierai skirti laikymui, jų negalima tręšti po rugpjūčio 10 dienos.
Dėl platesnės informacijos rekomenduojame kreiptis į augalų
apsaugos konsultantus.
Derliaus nuėmimas ir laikymas. Salierų derlių galima nuimti
ir rankomis, ir mechanizmais. Augintojai naudoja įvairius metodus,
netgi pritaiko šiam darbui bulvių ir cukrinių runkelių kasimo mašinas. Mechaninis šakniavaisių valymas jų nepažeidžiant ir nepatiriant
nuostolių sunkiai įmanomas, todėl dauguma augintojų pirmiausia
nupjauna lapus, o po to kasa šakniavaisius į priekabas, sandėliuose
juos valo ir apipjausto rankomis. Laikymui tinka tik sveiki, neparudavę šakniavaisiai, užauginti tinkamai prižiūrėtuose laukuose. Salierus
geriausia laikyti nuo 0°C iki +1°C temperatūroje ir labai drėgnai.

Lapiniai salierai
Apium graveolens L. var. secalinum

Valgomoji lapinių salierų dalis yra gausūs, stipriai kvepiantys
lapai, kurie naudojami džiovinimui, salotoms, patiekalų papuošimui
ir kaip gaminių prieskonis.

negalės vėl ataugti. Naudingiausia derlių nuimti anksti ryte ir iškart
gabenti į perdirbimo vietą. Jei tenka jį šiek tiek palaikyti ar vežti toliau, reikia užtikrinti apie 1oC temperatūrą ir 95% drėgnumą.

Safir
Veislė, kurios produkcija skirta džiovinimui. Auga intensyviai,
greitai, išaugina didelius tamsiai žalius puikaus kvapo lapus – tai
svarbiausi jos privalumai. Labai greitai atauga po nupjovimo. Galima
auginti iš daigų arba sėti tiesiai į dirvą tikslia sėjamąja. Safir veislė
labai atspari lapų ligoms, ją auginant nereikia naudoti jokių augalų
apsaugos priemonių nuo ligų kaip lapkotiniams ir šakniavaisiniams
salierams. Vegetacijos laikotarpis trunka apie 78 dienas nuo pasodinimo.

Patarimai augintojams
Dirva. Reikalavimai dirvai tokie pat kaip lapkotinių salierų.
Tręšimas. Tręšiama atsižvelgiant į dirvožemio tyrimus. Vešliam
pasėliui susidaryti vidutiniškai reikia 100–120 kg/ha azoto (N), apie
30–50 kg/ha fosforo (P2O5), 100–150 kg/ha kalio (K2O) ir 20–30 kg/ha
magnio. Azoto trąšų norma atiduodama per 2–3 kartus, o po lapų
nupjovimo augalai dar kartą papildomai patręšiami 50–60 kg/ha
azoto (N) norma.
Sėja. Daigų auginimas. Sėti rekomenduojama po 2–3 sėklas į
vieną durpių kubelio ar kasetės vietą. Daigų auginimas trunka apie
4–6 savaites. Dygstant reikia palaikyti apie 20oC temperatūrą, o salierams sudygus sumažinti ją iki 15oC. Į lauką galima sodinti balandžio
pabaigoje – gegužės pradžioje, nes jie ne tokie jautrūs šalčiui. Atstumas tarp eilių turėtų būti 15–25 cm, o daigų turėtų būti 200 tūkst./
ha. Galima sėti ir tiesiai į lauką naudojant tikslią sėjamąją. Tuomet
atstumas tarp eilių apie 15 cm, sėklų sąnaudos apie 15–25 kg/ha.
Retinti nebūtina.
Derliaus nuėmimas ir paruošimas parduoti. Derlius nuimamas kelis kartus, nupjaunamas visas augalas. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad augalai nebūtų nupjaunami per žemai, nes tuomet jie

Safir
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Lapkotiniai salierai
Apium graveolens L. var. dulce (Mill.)

Lietuvoje lapkotiniai salierai nėra populiarūs, nors daugumoje pasaulio šalių žinomas vien tik šis salierų tipas. Valgomoji dalis
yra stori mėsingi lapkočiai. Jie švelnaus skonio, gali būti vartojami
sriuboms, salotoms gaminti ar valgomi žali su alyvuogių aliejumi ir
druska. Šios rūšies salierai labai paplitę Europos vakariniuose ir pietiniuose regionuose. Auginantiems juos dideliais kiekiais reikia tokių
veislių, kurios duotų vienodo dydžio derlių, būtų atsparios ligoms.
Calypso
Nauja labai įdomi veislė, išsiskirianti gražia tamsiai žalia spalva.
Ilgi lygūs kotai gražios žalios spalvos. Augalų forma kompaktiška,
kotai statūs. Veislė labai atspari apatinių lapų geltimui, grybinėms
ligoms. Ilgas derliaus nuėmimo laikotarpis. Užauga per 90 dienų nuo
pasodinimo.
Tango
Veislė išauginanti ilgus, lygius, šviesiai žalios spalvos stiebus.
Augalai, pasodinti apie 150 tūkst. augalų/ha tankiu, užauga tiesūs ir
suformuoja gražią, ne itin didelę stiebų skrotelę. Veislė labai atspari
puviniams ir lapų ligoms. Paskirtis: šviežių daržovių rinka. Vegetacijos laikotarpis trunka apie 80 dienų nuo pasodinimo.

Tango
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Patarimai augintojams
Dirva. Lapkotiniams salierams auginti tinka humuso daugiau
turinčios priesmėlio ir lengvo priemolio dirvos. Netinka sunkios molėtos ar smėlingos dirvos. Lapkotinius salierus galima auginti ir durpinėse dirvose. Jiems reikia, kad pH būtų 6,0–7,0, tačiau nepakenčia
šviežio kalkinimo. Lapkotiniai salierai toje pačioje vietoje auginami
ne dažniau kaip kas 4–5 metus, geriau ne po šakniavaisinių bei svogūninių daržovių.
Tręšimas. Lapkotinių salierų vegetacijos laikotarpis kur kas
trumpesnis nei šakniavaisinių, tačiau ir jiems reikia daug maisto medžiagų. Šią daržovę geriausia auginti pirmaisiais metais po
mėšlu tręštų priešsėlių. Lapkotiniams salierams reikia daug azoto
(N) – 150–180 kg/ha. Fosforo (P2O5) ir kalio (K2O) jiems reikia trečdaliu mažiau nei šakniavaisiniams salierams. Lapkotiniai salierai
taip pat labai reiklūs magniui ir mikroelementams, kurių trūkumas
sukelia įvairių fiziologinių pokyčių (vidurinių lapkočių nykimą – kalcio
trūkumas, chlorozę – magnio, lapkočių įtrūkimus – boro, lapų susiraukšlėjimą ir nekrozines dėmes – molibdeno, šaknų augimo sulėtėjimą – vario trūkumas).
Daigų auginimas. Pirmieji sėjos terminai yra kovo pabaiga –
balandžio pradžia, paskutinieji – birželio pirmosios dienos. Toks
konvejeris leidžia lapkotinius salierus tiekti rinkai nuo liepos antros
pusės iki vėlyvo rudens. Daigų auginimas trunka 6–7 savaites. Tolygų ir greitą dygimą užtikrina apie 25oC temperatūra, o salierams
sudygus, reikia palaikyti 16–18oC ir, jokiu būdu, ne žemesnę kaip
14oC temperatūrą. Dirvos ir oro drėgnumas turi būti 80–85%. Kai pradeda formuotis pirmieji tikrieji lapai (po 4–5 savaičių), pikiuojama 4x4
cm atstumu, atkreipiant dėmesį į tai, kad augalai nebūtų pasodinti
per giliai. Keletą dienų prieš sodinimą daigai grūdinami. Į lauką sodinama, kai daigai turi 5 lapus, o temperatūra didesnė nei 12–14oC.
Daigai sodinami 25–30 x 25–30 cm atstumu, tuomet 1 ha būna apie
150 tūkst. augalų.
Priežiūros darbai. Kova su ligomis ir kenkėjais. Priežiūros
darbai yra susiję su apsauga nuo piktžolių pradiniuose augimo
tarpsniuose bei prevencijos priemonėmis nuo ligų, tuo siekiama išvengti salierų septoriozės iki derliaus nuėmimo. Jeigu liepos mėnesį
salierų lapija silpna, o lapai šviesūs ir pažeisti septoriozės, patartina
augalus patręšti kalcio salietra po 100 kg/ha. Dėl platesnės informacijos rekomenduojame kreiptis į augalų apsaugos konsultantus.
Derliaus nuėmimas ir prekinis paruošimas. Salierų derlių,
priklausomai nuo sodinimo laiko, galima imti nuo liepos mėnesio iki
vėlyvo rudens, tačiau reikia neleisti pašalti. Lapkotiniai salierai ilgai
nesilaiko. Juos galima laikyti tik šaldytuve esant 95% santykiniam
oro drėgnumui. Tuomet juos galima išlaikyti 5–7 savaites. Esant 5oC
temperatūrai salierus galima laikyti ne ilgiau kaip 2 savaites. Panaudojus perforuotą plėvelę, galima palaikyti didelį santykinį drėgnumą
ir sumažinti drėgmės išgarinimą nesukeliant pavojaus, kad padidės
anglies dvideginio koncentracija.

Špinatai
Spinacia oleracea L.

Ðpinatai – labai vertinga ankstyva vienmetė lapinė daržovė, turinti daug reikalingų vitaminų ir mineralų. Špinatai auginami visame pasaulyje, o maistui vartojami jauni špinatų lapai – iš jų ruošiamos salotos, sriubos, tyrės, apkepai, įdarai ir garnyrai. Augintojai špinatams kelia
daug reikalavimų – atsparumas tikrajai miltligei, greitas augimas, lapų spalva ir lygumas, optimalus lapelių dydžio ir kotelių ilgio santykis, o
taip pat, kad špinatai ilgai išliktų švieži ir nesuvytę. Bejo Zaden asortimente siūlomos įvairaus ankstyvumo špinatų veislės, tinkamos skirtingiems poreikiams tenkinti.
Pavadinimas

Augimo
trukmė

Aprašymas

Renegade F1
naujiena

40

Naujas hibridas, tinkamas pavasariniam ir rudeniniam auginimui. Lapai lygūs, stori, skaisčiai žalios spalvos, statūs. Veislė atspari
1–7 miltligės rasėms.

Spiros F1

44

Derlingas hibridas, skirtas auginti pavasarį ir rudenį. Lapai tamsiai žali, silpnai raukšlėti, statūs. Stiebai ilgi, ploni, lengva nuimti
derlių. Hibridas atsparus žyduolių formavimuisi ir 1–5 miltligės rasėms. Rekomenduojama sėti 1,5–2 mln. sėklų/ha tankumu.

Rendo F1
naujiena

45

Naujas hibridas, skirtas pavasario, ankstyvos vasaros ir rudens derliui. Lapai tamsiai žali, dideli, tvirti, statūs. Atsparus 1–7 miltligės rasėms.

Space F1

47

Vidutinio ankstyvumo, universalus, derlingas hibridas, skirtas auginti pavasarį, vasarą ir rudenį. Lapai lygūs, pailgai apvalūs, mėsingi, tamsiai žalios spalvos, trumpu koteliu. Šis hibridas yra ypač atsparus žyduolių formavimuisi, todėl užsiauginti kokybiškų
lapelių galimą visą sezoną. Hibridas atsparus 1–3 ir 5 miltligės rasėms.

Rembrandt F1
naujiena

47

Naujas hibridas, skirtas pavasario ir rudens derliui. Atsparus žyduolių formavimuisi. Lapai tamsiai žali, lygūs, ovalo formos.
Puikiai tinka pramoniniam perdirbimui ir užšaldymui. Hibridas atsparus 1–7 miltligės rasėms. Rekomenduojama sėti 1,3–1,8
mln. sėklų/ha tankumu.

Spinner F1

48

Hibridas šiek tiek raukšlėtais lapais, skirtas pardavimui šviežių daržovių rinkoje. Lapai tamsiai žali, truputį ovališki. Atsparus 1–5
miltligės rasėms. Rekomenduojama sėti 1,5–2 mln. sėklų/ha tankumu.

Rembrandt F1

Renegade F 1

Space F1

Spiros F1

53

Špinatai
Spinacia oleracea L.

Patarimai augintojams
Reikalavimai klimatui ir dirvožemiui. Špinatai yra šalto ir drėgno klimato augalai. Aukšta temperatūra ir ilgalaikės sausros skatina žiedynų formavimąsi. Optimali augimo temperatūra yra 15–18°C.
Aukštesnėje temperatūroje sulėtėja špinatų augimas ir vystymasis
pereina į generatyvinį augimo tarpsnį. Sėklos ima dygti jau 2–3°C
temperatūroje, bet silpnai dygsta esant 20°C ir aukštesnei temperatūrai. Ankstyvajame augimo tarpsnyje augalai gerai pakelia šalčius.
Gero ir tolygaus dygimo sąlyga – pakankamas vandens kiekis dirvožemyje, ypač tai svarbu auginant rudenį. Dėl trumpo vegetacijos
laikotarpio, greito augimo ir silpnos šaknų sistemos špinatai labai
reiklūs dirvožemiui. Geriausias derlius išauginamas derlingose, humusingose, vandeniui pralaidžiose, tačiau gana drėgnose dirvose.
Sėjomaina. Špinatai dažniausiai auginami kaip priešsėlis arba
posėlis. Geriausias priešsėlis rudeniniam auginimui yra žirniai, ankstyvieji kopūstai, ankstyvosios morkos, tačiau nerekomenduojama jų
auginti po salotų ir ridikų (dėl nematodų). Špinatai gali būti priešsėlis kopūstinėms daržovėms, auginamoms rudeniniam derliui, agurkams, salierams ir pomidorams.
Tręšimas. Špinatai jautrūs rūgščiai dirvožemio reakcijai, todėl
pH turi būti 6,5–7. Jiems nepatinka šviežias kalkinimas, tad jis turi
būti atliekamas ankstesniųjų metų pavasarį. Tręšti reikia remiantis
dirvožemio tyrimais, įvertinant tai, jog špinatuose kaupiasi nitratai, o
per didelės kalio dozės mažina vitamino A ir C kiekį.
Dirvos paruošimas, sėja ir priežiūra. Rekomenduojama dirvą
paruošti labai rūpestingai. Ją reikia puriai įdirbti, o paviršius turi būti
lygus, be jokių kupstų ir akmenų, nes derlius nuimamas mechanizuotai. Priežiūros darbas, kurį būtina atlikti, galvojant apie vėlesnį
mechanizuotą derliaus nuėmimą – volavimas po sėjos. Špinatai
auginami, sėjant juos tiesiai į dirvą eilėmis, tarp kurių yra 15–20 cm
atstumai. Sėjama 2–3 cm gylyje. Jei dirvoje trūksta vandens, rekomenduojama laistyti. Norint paankstinti špinatų derlių, augalus galima uždengti agroplėvele. Tokia priemonė paankstina derlių 7–10
dienomis ir padidina derlių iki 20%.
Kova su piktžolėmis, ligomis ir kenkėjais. Auginant špinatus,
svarbiausia, kad laukuose nebūtų piktžolių, nes jiems sudygus kova
su piktžolėmis neįmanoma. Todėl reikia tinkamai parinkti lauką, nai-
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kinti dygstančias piktžoles prižiūrint dirvą po pjūties ir prieš sėją bei
naudoti herbicidus prieš arba iškart po sėjos. Norint išvengti svarbiausios špinatų apsaugos problemos – netikrosios miltligės, reikia
auginti tas veisles ir hibridus, kurie atsparūs kelioms jos rasėms.
Augalų apsaugos klausimais rekomenduojame kreiptis į augalų apsaugos konsultantus.
Auginimas pramoniniams tikslams. Auginant rudenį, špinatuose padidėja sausosios masės, baltymų, geležies, kalcio kiekis,
o mažėja oksalatai, todėl žaliava rudeniniam perdirbimui yra vertingesnė. Špinatų derlių reikia nuimti iš laukų be piktžolių, rinkti tik
neišleidusius žiedynų. Derliaus nuėmimui tinkamą brandą špinatai
išlaiko keletą dienų. Nuimtus špinatus reikia kuo greičiau gabenti į
perdirbimo įmonę, pasirūpinus jų atšaldymu transportavimo metu.
Perdirbimo įmonėms labai svarbus mažas nitratų kiekis, todėl siekiant šių kokybės reikalavimų būtina laikytis šių sąlygų:
 Mažiau nitratų kaupiasi greitai augančiuose hibriduose;
 Rūgščiose dirvose kaupiasi daugiau nitratų, todėl jas reikia kalkinti
(ne vėliau kaip prieš metus);
 Maksimali azoto trąšų norma neturi būti didesnė kaip 80 kg N/ha;
 Špinatuose, tręštuose chloridus turinčiomis trąšomis, nitratų būna
mažiau nei tręštuose sulfatinėmis trąšomis;
 Špinatuose nitratų kiekį mažina laistymas ir krituliai;
 Siekiant išvengti nitritų kiekio padidėjimo, derlių reikia nuimti, kai
augalai sausi, pasirinkti vėsesnę dieną.
Derliaus nuėmimas ir laikymas. Derlius imamas, kai augalai
turi 6–7 lapus, prieš išleidžiant žiedynus. Nuimant vėliau, jie apkarsta, būna mažiau karotino ir vitamino C. Derlių reikia nuimti ryte arba
po vidurdienio, nelietingu, bet ir nekarštu oru, kad lapai nebūtų suvytę ir sukaitę. Lapus reikia pjauti 2–3 cm aukštyje nuo žemės. Nupjovus špinatus, reikia tuoj pat pristatyti į perdirbimo įmonę arba į
šaldytuvą, nes jie greitai vysta ir praranda vartojimo savybes. Jei špinatai bus laikomi trumpai, reikia pašalinti ligotus ir pažeistus lapus.
Špinatų lapus galima laikyti 7–10 dienų orui laidžiose talpose, esant
maždaug 0°C temperatūrai ir apie 90 proc. drėgmei. Pakuotėse iš
polietileninės plėvelės galima laikyti tik šaldytuvuose, nes išsiskiria
kenksmingi sveikatai azoto junginiai. Lapų derlius būna apie 15 tonų
iš hektaro, tačiau teisingai taikant agrotechnikos priemones galima
gauti net 25 t/ha.

Raudonosios gūžinės cikorijos - Radicchio rosso
Cichorium intybus L. (partim)

Radicchio rosso cikorijos auginamos beveik visame pasaulyje. Augalai panašūs į gūžines salotas ir auginami panašiai kaip salotos, tik
Redicchio rosso, kaip ir kitoms cikorijų rūšims, reikia aukštesnės temperatūros, ypač augimo pradžioje. Valgomoji dalis yra gūžės, kurios
užauga iki pusės kilogramo svorio. Pikantišku skoniu su švelniu kartumo prieskoniu jos primena ankstyvąsias cikorijas, bet išsiskiria dekoratyvumu. Ši cikorijų rūšis labiausiai paplitusi Pietų Europos šalyse, naudojama šviežioms salotoms gaminti. Aštuntajame dešimtmetyje
firmos Bejo augintojai išvedė pirmuosius hibridus. Taip gerokai buvo patobulintas augalų vienodumas, jų atsparumas žyduoliams ir gūžių
viršūnėlių puviniui.
Indigo
Greitai auganti veislė, kurios derlius imamas nuo vasaros pradžios iki rudens. Atspari žydėjimui ir gūžės puviniams. Cikorijos
vienodo didumo, įdomios gūžių spalvos. Išoriniai lapai tamsiai žali.
Gūžės apvalios. Dėmesio: cikorijos Radicchio auginamos panašiai
kaip Pekino kopūstai. Pradiniame etape reikia užtikrinti augalams ne
mažesnę kaip 18oC temperatūrą, siekiant išvengti jarovizacijos. Vegetacijos laikotarpis trunka apie 60–70 dienų nuo pasodinimo. Rekomenduojama sodinti 80–100 tūkst. vnt./ha tankumu.
Leonardo
Nauja derlinga veislė, skirta vasaros ir rudens derliui. Stori, sveiki išoriniai lapai sodriai žalios spalvos. Didelės tankios gūžės uždaros. Kadangi augalai labai vienodo dydžio, iškart galima nuimti visą
derlių. Atspari jarovizacijai. Vasaros pabaigoje, kai naktį temperatūra pradeda nukristi žemiau, gūžės įgauna sodrią skaisčiai raudoną
spalvą. Rekomenduojama sodinti apie 60 tūkst. augalų/ha. Vegetacijos laikotarpis trunka apie 80 dienų nuo pasodinimo.

Indigo

Fiero
Treviso tipo gūžinės cikorijos forma primenančios salotinės
cikorijos gūželes. Gūželės cilindro formos, vidutinio didumo, kietai
susuktos. Įspūdingas spalvų derinys – gūželių lapai balti, o lapų
pakraščiai tamsiai raudonos spalvos su ryškiai baltomis gyslomis.
Veislė skirta vasaros ir rudens derliui. Rekomenduojama sodinti apie
100 tūkst. augalų/ha. Vegetacijos laikotarpis trunka apie 112 dienų
nuo pasodinimo.

Patarimai augintojams
Dirva. Radicchio rosso auginti tinka nerūgščios, vidutinio sunkumo sukultūrintos dirvos. Norint išauginti sodriai raudonos spalvos
ir kokybiškas gūžes, dienos ir nakties temperatūrų skirtumas turėtų
būti 8–10oC. Nakties temperatūra gali svyruoti nuo 8 iki 15oC. Opti-

Leonardo

mali dienos temperatūra yra apie 25oC. Mažesnė nei 8oC temperatūra
gali sustabdyti augimą ir vystymąsi arba tapti išstypimo priežastimi.
Todėl labai ankstyvi sodinimai lauke ne visada pasiteisina.
Sėja ir sodinimas. Daigų auginimui minimali oro temperatūra
turi būti 20oC. Daigai auga 3–5 savaites. Ankstyvajam derliui augalai
negrūdinami, nes iškiltų išstypimo rizika.

Auginimo pobūdis

Sėja

Sodinimas

Sodinimo
atstumai

Augimo trukmė

Ankstyvasis derlius
(auginama šiltnamiuose)

Kovo vidurys – balandžio vidurys

Balandžio vidurys / gegužės vidurys

30 x 30 cm

apie 70–85

Vasarinis derlius

Balandžio vidurys – birželio vidurys

Gegužės vidurys / liepos vidurys

30 x 35 cm

apie 65–70

Rudeninis derlius

Birželio vidurys – liepos pradžia

Liepos vidurys / rugpjūčio pradžia

30 x 35 cm

apie 80–95

Pastaba: ypač karštomis augimo sąlygomis gūžės gali nesusiformuoti.
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Raudonosios gūžinės cikorijos - Radicchio rosso
Cichorium intybus L. (partim)

Apsauga nuo kenkėjų, ligų ir piktžolių. Norint išauginti puikios kokybės derlių, svarbu tinkamai ir laiku kovoti su kenkėjais
bei ligomis. Svarbu būti budriems ir pastebėjus pirmuosius ligos ar
kenkėjų požymius, nedelsiant imtis apsaugos priemonių. Reikia atsiminti, kad profilaktika yra geriau nei gydymas. Didelės žalos gali
pridaryti amarai. Pirmieji simptomai – mažos geltonos dėmelės ant
viršutinės lapų dalies, ten, kur apačioje įsikuria amaro kolonijos. Taip
pat produkcija praranda prekinę išvaizdą dėl pajuodusių gūžės galiukų. Norint to išvengti, reikia pasirūpinti, kad augalai augtų sklandžiai ir netrukdomai; patariama naudoti tinkamas veisles, nepadauginti azoto, laiku nuimti derlių, laistyti anksti iš ryto arba vėlai vakare.
Piktžolės iškart po pasodinimo gali būti ravimos rankomis. Daugumą
piktžolių galima sunaikinti herbicidais. Prieš herbicidų naudojimą reikia įsitikinti, kad augintojui žinomas jų poveikis piktžolėms ir cikorijoms, saugumo terminai, naudojimo metodas ir reikiamas kiekis. Dėl
platesnės informacijos rekomenduojame kreiptis į augalų apsaugos

konsultantus.
Sandėliavimas. Sandėliuojamos tik visiškai sveikos gūžės (tos,
kurios neužkrėstos amarais ir lapų galiukai nepatamsėję). Saugykloje palaikoma 0–1oC temperatūra ir didelė drėgmė. Tinkamiausia
šaltoje patalpoje laikyti sausas daržoves, nupjautas sausu peiliu.
Tinkamiausias gūžių svoris – daugiau nei 250 g, kad nuvalius būtų
mažiau nuostolių. Reikia palikti keletą išorinių lapų, taip apsaugant
sandėliuojamas gūžes. Jei gūžės laikomos dėžėse, jas reikia apvynioti orui laidžia plėvele. Sandėliavimo trukmė yra 4–6 savaitės. Po 6
savaičių salotos nebetinka vartoti.
Po sandėliavimo gūžės turi būti nuvalytos. Po valymo patamsėja lapai. Kartais prireikia dar vieno valymo po kelių dienų. Po
antrojo valymo kokybė tampa gan pastovi, tačiau trumpam laiko
tarpui. Po valymo galima kuriam laikui gūžes palikti vandenyje. Tai
nesustabdo tamsėjimo, tačiau turi teigiamos įtakos spalvos sodrumui ir šviežumui.

Salotinės cikorijos (paprastosios trūkažolės)
Cichorium intybus L. (partim)

Ši daržovė Vakarų Europoje turi senas auginimo tradicijas. Pamažu ji tampa populiaresnė ir mūsų šalyje. Auginimas susideda iš
dviejų etapų. Pirmajame užauginamos šaknys. Jos auginamos vidutinio sunkumo dirvožemiuose, tręšiant mažomis azoto normomis.
Imant derlių, lapai nupjaunami, nepažeidžiant augimo kūgelio. Šaknys laikomos šaltoje saugykloje. Želdinimui tinkamiausios 3–5 cm
skersmens šaknys. Mažesnės šaknys išaugina smulkias gūželes, o
didesnės – purias. Antrame etape šaknys želdinamos tamsiose, reguliuojamo mikroklimato patalpose. Šaknys sustatomos specialiose
negiliose dėžėse, prijungtose prie cirkuliacinės vandens tiekimo sis-

temos. Vandenyje šaknys suformuoja naujas šakneles, o po poros
savaičių užauga gražios gelsvai baltos gūželės. Į vandenį įmaišoma
trąšų. Gūželių skonis yra kiek kartokas. Jei jos laikomos šviesiai, pasidaro žalios, o skonis tampa kartus.
Totem
Vidutinio ankstyvumo veislė, skirta želdinimui nuo spalio iki kovo.
Didelis šaknų derlius. Gūželės vidutinio dydžio, baltos spalvos su
gelsvais lapų krašteliais, labai kokybiškos, mažai linkusios į šerdies
parudavimą. Veislė išsiskiria didele pirmos klasės produkcijos išeiga.

Salotinės žaliosios cikorijos (paprastosios trūkažolės)
Cichorium intybus L. (partim)

Šios cikorijos daugiausiai auginamos pietvakarių Europoje. Tai derlinga salotinio tipo cikorija. Gūžės pailgos
(primena pekininius kopūstus), žalios spalvos. Skonis gana
kartus. Daržovė naudojama salotoms su aliejaus arba acto
padažu.
Virtus
Veislė skirta vasaros ir rudens derliui. Gerai pakelia
sausas ir karštas vasaras. Gūžės cilindro formos, 35–40 cm
aukščio, patrauklios žalios spalvos. Vegetacijos laikotarpis
trunka apie 80 dienų nuo pasodinimo.
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Endivijos (salotinės trūkažolės)
Cichorium endivia L.

Salotinė trūkažolė arba endivija auginama panašiai kaip lapinė
cikorija, tačiau jos skonis aitresnis. Todėl endivijos kur kas rečiau
naudojamos salotoms, dažniausiai jomis pagardinami įvairūs apkepai. Skiriami du tipai: “crispa” – garbanotais lapais ir “latifolia” – lygiais lapais. Firma Bejo siūlo abiejų tipų veisles.
Eros
Greitai auganti veislė skirta vasaros ir rudens derliui. Gūžės gan
didelės, lygiais lapais, stataus augimo. Šerdis gražios gelsvos spalvos. Skrotelės plačios ir sunkios. Vegetacijos laikotarpis trunka apie
59 dienas nuo pasodinimo. Rekomenduojama sodinti 60–70 tūkst.
augalų/ha.
Davos
Veislė skirta ankstyvajam derliui. Labai atspari žyduolių formavimuisi. Gūžės garbanotais lapais, stataus augimo, šviesiai žalios
spalvos, gana sunkios. Šerdis standžiai susukta, šviesesnės spalvos. Vegetacijos laikotarpis trunka apie 52 dienas nuo pasodinimo.
Rekomenduojama sodinti 60 tūkst. augalų/ha.

Eros

Davos

Šakniniai pankoliai
Foeniculum vulgare Miller

Pankoliai yra stiebagumbinė krapų atmaina, turinti anyžių kvapą
ir skonį. Tinka kaip priedas į salotas ir mišraines, o pietų šalyse dažniausiai vartojami įvairiems apkepams gaminti. Devintojo dešimtmečio pradžioje buvo išvesti pirmieji pankolių hibridai. Tuomet gerokai
sumažėjo jų polinkis į jarovizaciją, išauginami vienodesnio dydžio
ir didesni derliai. Šakninius pankolius galima be problemų auginti
Lietuvoje vasaros ir ankstyvo rudens laikotarpiu.
Orion F1
Labai vienodo dydžio gumbais, gausiai derantis hibridas. Suformuoja plokščius, baltus, mėsingus gumbus, kurie išsiskiria kokybe ir yra atsparūs jarovizacijai. Vegetacijos laikotarpis trunka apie
85 dienas nuo pasodinimo. Rekomenduojamas tankumas apie 70
tūkst. augalų/ha.
Patarimai augintojams
Pankolių daigus geriausia auginti durpių puodeliuose, kasetėse.
Daigų nesodinti per giliai, geriausiai iki 2/3 žemių puodelio aukščio,
pasodinus palaistyti. Pankoliai geriausiai auga, kai diena trunka 12
valandų. Jei diena ilgesnė, susidaro daug žyduolių. Ypatingą dėmesį
atkreipti į apsaugą nuo kiškių ir kenkėjų. Pankolius galima 2–3 savaites laikyti šaldytuve.

Orion F1
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Pomidorai
Lycopersicon lycopersicum (L) Karsten ex Farw.

Bejo Zaden pomidorų asortimentą sudaro įvairių vaisiaus formų ir dydžių hibridai, tinkami auginti atvirame grunte arba šiltnamiuose.
Tai daugiausia šviežiam vartojimui skirti hibridai – nuo vyšnios dydžio pomidorų iki didelių ir stambių, mėsingų. Selekcininkų pasiekti puikūs rezultatai - ankstyvumas, derlingumas, gera vaisių išvaizda ir kokybė, tačiau pagrindinis selekcininkų darbo rezultatas – atsparumas
ligoms – ypač aktualus auginant pomidorus Lietuvos klimato sąlygoms. Visi Bejo Zaden pomidorų hibridai atsparūs verticiliozei, fuzariniam
vytuliui (1, 2 rasių), ypač atsparūs grybinėms ir bakterinėms ligoms, labai gerai mezga vaisius net ir vėsiu, drėgnu oru, kas labai svarbu
auginant Lietuvos klimato sąlygomis atvirame grunte arba po priedangomis.
Pastaba: augimo trukmė nurodoma dienomis po daigų pasodinimo.

Indeterminantinio tipo (aukštaūgiai) pomidorai
Pavadinimas

Augimo Vaisiaus
trukmė svoris, g

Aprašymas

Tolstoi F1

70

100–110

Žinomas ir populiarus indeterminantinio tipo hibridas. Vaisiai apvalūs, lengvai briaunoti, be žalios dėmelės prie
vaiskočio, tamsiai raudonos spalvos, labai skanūs. Transportabilūs, išlaiko kokybę iki 20 dienų po vaisių nuskynimo. Galima skinti kekėmis. Augalas sveikas, stipriai ir energingai auga. Hibridas atsparus ToMV, Ff (1,2,3), Va,
Fol:0,1. Tinka auginti lauke ir nešildomuose polietileniniuose šiltnamiuose.

Staccato F1

70

150

Vaisiai plokščiai apvalūs, be žalio apyvaisio, patrauklios raudonos spalvos, skirti šviežiam vartojimui, transportabilūs. Kekėje susiformuoja 5–7 vienodo dydžio pomidorai. Augalas sveikas, stiprus, atviro augimo tipo. Hibridas
atsparus ToMV, Va, Fol:0,1.

Tourist F1

70

140

Vaisiai apvaliai plokšti, vienodo dydžio, patrauklios raudonos spalvos, skirti šviežiam vartojimui. Hibridas atsparus
ToMV, Va, Fol:0,1. Tinka auginti lauke ir nešildomuose polietileniniuose šiltnamiuose.

Tourist F1

Staccato F1

Determinantinio tipo (žemaūgiai) pomidorai
Pavadinimas

Polfast F1

Polset F1

Polbig F1
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Augimo Vaisiaus
trukmė svoris, g
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60

65

Aprašymas

100–150

Labai ankstyvas, derlingas hibridas, skirtas ankstyviausiam derliui, tinkamas auginti lauke, po priedangomis ir
šiltnamiuose. Vaisiai vidutinio stambumo, apvaliai plokšti, be žalio apyvaisio, greitai įgaunantys ryškiai raudoną
vidinę ir išorinę spalvą, švelnaus skonio. Tinka šviežiam vartojimui ir konservavimui. Hibridas pakantus nepalankioms oro sąlygoms, gerai mezga vaisius net ir vėsią, drėgną vasarą. Atsparus Va, Fol:0,1.

100–150

Ankstyvas determinantinio tipo hibridas. Vidutinio didumo, apvalūs, labai kieti vaisiai gali neįtrūkdami visiškai
sunokti ant krūmo. Geras atsparumas ligoms leidžia sumažinti augalų apsaugos priemonių naudojimą ir pasiekti
gerų rezultatų, auginant vėsiais bei drėgnais metais. Rekomenduojami pramoniniam auginimui pomidorų koncentrato gamybai bei užšaldymui. Hibridas atsparus Va, Fol:0,1.

150–175

Labai derlingas, vidutinio ankstyvumo, savaime nustojantis augti hibridas su dideliais kietais vaisiais. Geras atsparumas grybinėms ir bakterinėms ligoms. Rekomenduojamas šviežių daržovių rinkai kaip salotiniai pomidorai,
taip pat pramoniniam perdirbimui – užšaldymui. Suspausto rutulio formos, ryškios, intensyvios spalvos vaisiai
yra mėsingi ir juos lengva rinkti. Žydint pirmajai kekei, rekomenduojama pašalinti šoninius ūglius, paliekant 2–3
stipriausius. Hibridas atsparus Va, Fol:0,1.

Pomidorai
Lycopersicon lycopersicum (L) Karsten ex Farw.

Polfast F1

Toyoto F1

Determinantinio tipo (žemaūgiai) pomidorai
Pavadinimas

Augimo Vaisiaus
trukmė svoris, g

Aprašymas

Benito F1

68

100–120

Derlingas hibridas, tinkamas auginti lauke, po priedangomis ir šiltnamiuose. Vaisiai vidutinio dydžio, pailgai ovalios formos, tvirta odele, be žalio apyvaisio, kietoki, gero skonio. Kekėje susiformuoja 7–9 vaisiai. Nuskinti pomidorai ilgai išsilaiko, atsparūs pažeidimams pervežimo metu. Turi daug sausosios masės ir ekstrakto, labai tinka
konservavimui. Augalas labai atsparus ligoms, gerai mezga vaisius šaltu, lietingu oru ir esant žemai temperatūrai.
Hibridas atsparus Va, Fol:0,1. Rekomenduojama nuskabyti šoninius ūglius pirmosios kekės žydėjimo metu.

Sultan F1

70

150–200

Labai derlingas hibridas, skirtas auginti atvirame grunte arba po priedangomis. Kekėje susiformuoja 5–7 stambūs, mėsingi, plokščiai apvalūs vaisiai tankiu minkštimu. Nuskinti vaisiai ilgai išlaiko kokybiška išvaizdą. Hibridas
pakantus stresinėms augimo sąlygoms, karščiui. Atsparus Va, Fol:0,1.

Torbay F1
naujiena

75

170–180

Hibridas, išsiskiriantis patrauklios rožinės spalvos vaisiais. Pomidorai plokščiai apvalūs, švelnaus skonio, ne rūgštūs. Vaisiai atsparūs įtrūkimams nokimo metu. Hibridas atsparus Va, Fol:0,1.

Toyoto F1
naujiena

70

100

Pusiau determinantinio tipo, vidutinio aukščio hibridas. Labai derlingas. Galima auginti lauke ir paprastų konstrukcijų nešildomuose šiltnamiuose. Vaisiai pailgi, savo forma panašūs į pomidorų Charm F1 vaisius, vienodo
dydžio, transportabilūs. Hibridas atsparus ToMV, Va, Fol:0,1.

Atsparumas: Ff – lapų rudajai dėmėtligei (Flavum fulvum (ex Cladosporium fulvum)); Fol:0,1–1,2 rasių fuzariniam vytuliui (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici race 1, 2); Va – verticiliozei (Verticilium albo – atrum); ToMV – pomidorų mozaikos virusui (Tomato Mosaic Virus).

Benito F1

Sultan F1
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Pomidorai
Lycopersicon lycopersicum (L) Karsten ex Farw.

Patarimai augintojams, auginantiems pomidorus lauke
Dirva. Pomidorams auginti tinka daugelis dirvų, tačiau su sąlyga, kad jos būtų pralaidžios vandeniui, nesupuolusios. Vis dėlto,
kiekviena dirva reikalauja savito požiūrio į auginimą ir kelia vienokių
ar kitokių problemų. Auginant lengvose, greitai išdžiūvančiose dirvose, augalus reikia sodinti tankiau, daugiau laistyti ir tręšti papildomai.
Sunkiose dirvose tarp augalų rekomenduojama palikti kiek didesnius atstumus arba juos intensyviau genėti. Pomidorai labai gerai
auga durpžemiuose ir humusinguose mineraliniuose dirvožemiuose. Dirvos pH turi būti 6–7,5. Galima auginti ir rūgštesnėse dirvose,
tačiau gali kilti problemų, susijusių su nepakankamu kalcio kiekiu.
Tuomet dažnai pasireiškia viršūninis vaisių puvinys.
Sėjomaina. Pomidorai nėra priešsėliui reiklūs augalai, todėl iš
esmės juos galima auginti po bet kurių kitų augalų. Vis dėlto, nerekomenduojama jų pakartotinai auginti toje pačioje vietoje, kurioje augo
pomidorai ar bulvės, nes tuomet kyla didesnė ligų, kurias sukelia dirvoje
esantys patogeniniai mikroorganizmai, grėsmė. Taip pat nerekomenduojama auginti pomidorų po intensyviai augančių augalų, smarkiai nualinančių dirvą, tokių kaip kukurūzai ir labai derlingos kopūstų veislės.
Tręšimas. Jeigu dirvoje yra mažai humuso, patartina tręšti organinėmis trąšomis – 40 t/ha mėšlo, kuriuo tręšiama prieš rudeninį
arimą. Lauko pomidorams reikia 130–150 kg/ha azoto (N), 60–80
kg/ha fosforo(P2O5) ir 180–200 kg/ha kalio (K2O). Tokia trąšų norma
leidžia iš kvadratinio metro išauginti 3–6 kg vaisių, kurie paprastai
išauga pirmose trijose – keturiose kekėse. Azoto trąšų norma atiduodama per kelis kartus. Kalio daug reikia vaisių formavimosi metu,
todėl dalį kalio reikia atiduoti šiuo laikotarpiu. Pomidorai labai reiklūs
magniui ir mikroelementams, todėl reikėtų naudoti šiuos elementus
turinčias kompleksines trąšas. Esant nepalankioms aplinkos sąlygoms, augalams įveikti stresus padeda lapų trąšos. Jose turi būti
azoto, magnio, mikroelementų, ypač boro.
Šiltnamiuose pomidorai tręšiami pagal grunto analizes. Čia
trąšų normos gali būti gerokai didesnės, nes augimo laikas yra ilgesnis, o ir derliai išauginami didesni.
Daigų auginimas. Pomidorus šiltnamyje sėti geriausia kovo
pabaigoje. Į dėžutes, pripiltas maisto medžiagų turinčio durpių substrato sėjama apie 7 g sėklų 1 m2 ploto. Sėklas reikia įspausti į substratą, palaistyti, o ant viršaus užberti apie 0,5 cm storio substrato ar
smėlio sluoksnį. Dėžutes papildomai pridengti daiginimui skirta plėvele. Dygimo metu palaikyti 20–27oC temperatūrą, neleisti jai nukristi
žemiau. Sudygus sumažinti temperatūrą iki 18–20oC naktį ir 20–22oC
dieną. Pirmą tikrąjį lapą išleidusius daigelius išpikiuoti į vazonėlius
ar inspektą arba šildomą plėvelinį tunelį, sodinant po 120–140 augalų 1 m2. Kol augalai prigis, geriausia juos laikyti šešėlyje, palaikant
22–25oC temperatūrą. Kai augalai prigyja, temperatūrą sumažinti iki
18oC naktį ir 20–22oC dieną. Labai saulėtomis dienomis temperatūrą
galima keliais laipsniais padidinti nesibaiminant, kad daigai išsikeros. Jokiu būdu negalima pamiršti gerai vėdinti daigyno patalpas.
Sodinimas lauke. Rekomenduojama juostinė sodinimo schema. Siekiant palengvinti tarpueilių priežiūrą, patariama sodinti dviejų
eilių juostomis pagal šią schemą:
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Augalų sodinimo eilėse tankumas turi būti parinktas, atsižvelgiant į veislę, dirvožemio tipą ir buvusį priešsėlį. Apskritai reikia laikytis tokios taisyklės: lengvose dirvose ankstyvajam derliui skirtus ir
genėjamus augalus sodinti kas 38 cm, o auginamus sunkiose dirvose ar negenėjamus augalus - kas 50–60 cm. Tačiau prieš imdamiesi
sodinimo turite labai kruopščiai paruošti dirvą. Ankstyvą pavasarį
išbarstytas trąšas reikia labai gerai įterpti į 10–15 cm gylį. Žemę išdirbti rekomenduojama prieš pat sodinimą arba iš vakaro, kad dirva
neperdžiūtų.
Priežiūros darbai. Augalų priežiūros darbai – tai tarpueilių purenimas bei šoninių ūglių genėjimas. Pomidorai auginami su 1 pagrindiniu stiebu prie kuolelio. Visus šoninius ūglius reikia pašalinti,
geriausia tada, kai jie būna 4–5 cm ilgio. Jeigu auginama norint viso
sezono derlių nuimti iškart, liepos pabaigoje reikia nugenėti viršūnę, paliekant 1–2 lapus virš paskutinės žydinčios kekės. Praktiškai
tai reiškia, kad per sezoną bus išaugintos 4–5 derančios kekės.
Dauguma augintojų, užsiimančių tokio tipo pomidorų auginimu,
sodina vieną šalia kito ir prie vieno kuolelio iškart augina 2 augalus.
Tuomet juos sodina kas 60–70 cm eilėje, o tarp eilių palieka apie 1
m atstumą. Naudojant tokią sodinimo schemą, didesnėse plantacijose lauke reikia palikti platesnes juostas traktoriui su purkštuvu
pravažiuoti.
Tarpueilių purenimą didesnėse plantacijose geriausia atlikti traktoriniais tarpueilių purentuvais. Dažniausiai tai būna pirmųjų kekių
žydėjimo metu. Taip pat tai ir gera proga patręšti augalus azotinėmis
trąšomis – šį darbą reikia atlikti prieš tarpueilių purenimą.
Laistymas. Sausomis vasaromis augalus, augančius lengvose
dirvose, būtina laistyti. Laistyti reikia anksti ryte, o vandenį imti iš natūralių talpų, kur vandens temperatūra aukštesnė. Šiuo metu rinkoje
yra įvairių tipų laistymo įrenginių, pavyzdžiui, lašelinio laistymo sistemų ir kt. Joms nereikia didelio vandens telkinio, o kartais gali būti
maitinamos iš vidutinio našumo ūkio vandentiekio. Siekiant išvengti
vandens nuostolių dėl intensyvaus garavimo, šiais įrengimais rekomenduojama laistyti naktį.
Apsauga nuo ligų. Mūsų klimato sąlygomis pomidorų auginimo sėkmė, ypač šaltomis ir lietingomis vasaromis, priklauso nuo
sistemingos kovos su augalų ligomis. Visuomet reikia atminti, kad
augalų apsaugos priemonės turi užkirsti kelią ligoms, o ne su jomis
kovoti. Jeigu augalus pradėsime purkšti tada, kai jau pastebėsime
pirmuosius ligos požymius, apsaugos rezultatai greičiausiai bus kuklūs. Tuomet teks panaudoti gerokai daugiau preparatų, o rezultatai
bus tik pusėtini. Dėl platesnės informacijos rekomenduojame kreiptis į augalų apsaugos konsultantus.
Derliaus nuėmimas. Lietuvoje mechanizuotas pomidorų derliaus nuėmimas nenaudojamas, o derliaus nuėmimas rankomis
sudaro didžiausią pomidorų auginimo sąnaudų dalį, todėl dar prieš
auginimą reikia apsispręsti, kokį hibridą rinktis - vaisius turi būti nesunku nuskinti, jie turi būti gana dideli, taip pat kieti ir tvirti, galintys
ilgą laiką būti lauke nesibaiminant, kad suminkštės. Labai sunku
rasti vieną hibridą, kuriam būtų būdingos visos šios augintojams
svarbios savybės, tad tenka priimti kompromisinį sprendimą. Ir kiekvienas augintojas turi pats apsispręsti, kurioms savybėms jis teikia
pirmenybę. Apskritai ankstyvųjų hibridų vaisius reikia skinti dažniau
ir ne visai prinokusius, praktiškai kas 4–5 dienas, o vėlyvesnių, tokių
kaip Benito F1, galima skinti visiškai sunokusius, netgi per karščius
tą reikia daryti kartą per savaitę ar net rečiau. Visi mūsų siūlomi hibridai neturi žalio apyvaisio, dėl kurio vaisiai dažnai traktuojami kaip
žaliava perdirbimui.
Nesvarbu, kur rengiatės auginti pomidorus – savom reikmėm ar
stambiame ūkyje – reikėtų rinktis įvairių tipų hibridus, užtikrinančius,
kad ir nepalankiais metais bus gautas geras derlius.

Agurkai
Cucumis sativus L.

Tai viena iš plačiausiai auginamų daržovių. Vakarų Europoje agurkai dažniausiai vartojami švieži, o Rytų Europos šalyse labai populiaru
trumpavaisius agurkus auginti perdirbimui – konservavimui ir rauginimui. Siekdama išvesti geriausiai šiame regione tinkamas agurkų veisles,
firma Bejo Zaden Lenkijoje įkūrė specialų lauko agurkų veislių ir hibridų tobulinimo padalinį. Pasiekti puikūs rezultatai – lauko agurkų hibridai
turi stiprią šaknų sistemą, augalai yra gyvybingi, pakankamai atsparūs netikrajai miltligei ir agurkų mozaikos virusui, miltligei ir rauplėms,
todėl gali ilgai derėti – net iki rudens šalnų. Ypač didelis dėmesys skiriamas agurkų paskirčiai - kuriami raugimui ir konservavimui tinkami hibridai. Kiekvienam iš šių procesų reikia vis kitomis savybėmis išsiskiriančių hibridų, nes ir vartotojų pageidavimai skirtingose šalyse iš esmės
skiriasi. Šiuo metu Bejo turi suformavusi kolekciją, galinčią patenkinti įvairius poreikius.

Agurkai partenokarpiniai (savidulkiai)
Pavadinimas

Adam F1

Aztec F1

Amant F1
naujiena

Amour F1

Asker F1
naujiena

Augimo
trukmė

Aprašymas

50–52

Labai ankstyvas hibridas. Vaisiai tamsiai žali, tolygios ir vienodos spalvos, labai gražios formos, cilindriški, smulkiai kauburiuoti, o ilgio ir storio santykis yra 3,1:1. Tai energingai augantis, antrojoje vasaros pusėje šiltnamiuose galintis augti
hibridas. Dera tolygiai, išaugina labai gausius derlius. Hibridas atsparus rauplėms, pakankamai atsparus agurkų mozaikos
virusui ir miltligei. Agurkai skirti konservavimui ir šviežiam vartojimui.

50–55

Ypač derlingas hibridas. Vaisiai tamsiai žali, smulkiai kauburiuoti, traškūs, užauga 80–100 g svorio. Ilgio ir storio santykis
3,2:1. Gerai auga atvirame grunte ir po priedangomis, durpių substrate ir mineralinėje vatoje. Išsiskiria gausiu derėjimu
visą vegetacijos laikotarpį. Dėl puikaus skonio ir spalvos šis hibridas yra vienas populiariausių perdirbimo pramonėje,
ypač tinka konservuoti, todėl jį siūlome išbandyti tiems, kas nori pasigaminti puikių marinuotų agurkų.

55–60

Labai ankstyvas, derlingas ir energingai augantis hibridas. Tinka pagreitintam augimui šiltnamiuose nuėmus žiemos–pavasario laikotarpiu augintus ilgavaisius agurkus ar daigus. Tinka auginti ir ankstyvą pavasarį, ir rudenį. Vaisiai stambiai
kauburiuoti, su šviesiomis juostelėmis iki 1/2 vaisiaus ilgio, labai grakštūs, cilindriški, iš kitų agurkų išsiskiria šviesia spalva. Ilgio ir storio santykis 3:1. Vaisiai labai skanūs, plona odele. Hibridas atsparus rauplėms, agurkų mozaikos virusui ir
miltligei, pakankamai geras atsparumas netikrajai miltligei. Rekomenduojama auginti šviežiam vartojimui, tinka mažai
įrūgusiems agurkams gaminti ir konservuoti.

60–65

Labai derlingas hibridas, skirtas auginti tuneliuose, po priedangomis ir šiltnamiuose. Vaisiai sodrios žalios spalvos, su
šviesiomis juostelėmis iki 1/3 vaisiaus ilgio, stambiai kauburiuoti. Ilgio ir storio santykis skinant 6–9 cm ilgio vaisius yra
3,3:1, o skinant 12–15 cm ilgio vaisius – 3:1. Peraugant vaisiai nelinkę sustorėti, išlaiko liekną formą. Hibridas atsparus
rauplėms, agurkų mozaikos virusui ir miltligei, pakankamai geras atsparumas netikrajai miltligei. Hibridas skirtas šviežių
daržovių rinkai, atsižvelgiant į tai, kad po augalų pasodinimo anksti pradeda derėti, o taip pat dėl itin saldaus ir subtilaus
vaisių skonio. Tinka ir vadinamiesiems mažai įrūgusiems agurkams gaminti bei konservavimui.

55–60

Ankstyvas, derlingas, greitai augantis, Slicer tipo hibridas, skirtas auginti polietileniniuose ir stikliniuose šiltnamiuose. Pakenčia šviesos trūkumą, todėl tinka auginti ir ankstyvą pavasarį, ir rudenį. Vaisiai vienodos formos, sodrios žalios spalvos,
kauburiuoti, 18–20 cm ilgio, gerai laikosi nuskinti, ilgai nevysta, skanūs. Hibridas atsparus rauplėms ir agurkų mozaikos
virusui, vidutinis atsparumas miltligei ir netikrajai miltligei.

Amour F1

Asker F1

61

Agurkai
Cucumis sativus L.

Agurkai moteriškais žiedais (apdulkinami vabzdžių)
Pavadinimas
Allianz F1
naujiena

Atlantis F1

Atomic F1
naujiena

Advance F1

Akord F1

Alibi F1

Augimo
trukmė

Aprašymas

61

Naujas ankstyvas ir derlingas Atlantis F1 tipo agurkų hibridas, skirtas konservavimui ir ilgalaikiam raugimui. Vaisiai su
stambiais kauburiukais, ryškiai žalios spalvos, su šviesiomis juostomis per 1/3 ilgio, saldūs ir labai skanūs. Vaisiaus ilgio ir
storio santykis 3–3,1:1. Agurkai turi labai mažus sėklalizdžius, o rauginti būna labai kieti. Augalai labai gyvybingi, atsparūs
miltligei, rauplėms ir agurkų mozaikos virusui, pakankamai atsparūs netikrajai miltligei.

62

Ankstyvas hibridas, skirtas auginti lauke po žemomis plėvelės dangomis ir agroplėvele. Vaisiai gražios formos, turi stambius kauburėlius, kieti, sėklalizdžiai maži. Vaisiaus ilgio ir storio santykis 2,8–3,1:1. Puikiai tinka ilgalaikiam raugimui ir
konservavimui. Pakankamai geras atsparumas netikrajai miltligei lemia, kad derlių galima imti net iki rudens šalnų. Tad
galima išauginti labai gausų, puikaus skonio agurkų derlių. Rauginti agurkai būna labai kieti, be tuščių vidinių ertmių. Šis
hibridas rekomenduojamas ir ekologiniams ūkiams, nes labai atsparus grybinėms ir bakterinėms ligoms.

62

Universalus lauke auginti skirtas hibridas, agurkai tinka raugimui ir konservavimui. Vaisiai labai vienodo didumo, cilindriški,
grakštūs, labai geras ilgio ir storio santykis 3,1:1. Jie ilgesni už populiariuosius Akord F1 agurkus ir neperauga į storumą.
Agurkai puikaus saldoko skonio, šviesiai žalios spalvos, su šviesesne juosta iki ¾ ilgio. Idealiai tinka raugimui, nes sėklų
kamera labai maža. Rauginti išlieka šviesios spalvos, tankūs ir be tuščių ertmių. Augalai turi stiprią šaknų sistemą, yra
stiprūs, atsparūs miltligei, rauplėms ir agurkų mozaikos virusui, pakankamai atsparūs netikrajai miltligei.

63

Naujas ankstyvas ir derlingas hibridas, kurio vaisiai skirti raugimui. Agurkai su stambiais kauburėliais, saldūs, žali su
baltomis juostomis per ½ ilgio, niekada neperauga į storumą. Forma grakšti, ilgio ir storio santykis 3,2–3,3:1. Agurkų
sėklalizdžiai maži, todėl rauginti būna kieti, be tuščių ertmių. Augalai stiprūs, atviros formos, todėl agurkus nesunku skinti.
Advance F1 visiškai atsparus miltligei ir rauplėms, atsparus agurkų mozaikos virusui, taip pat pakankamai atsparus netikrajai miltligei.

65

Hibridas, nuo seno pamėgtas daržininkų, auginančių lauko agurkus šviežiam vartojimui bei rauginimui. Tai universalus,
energingai augantis, labai derlingas lauko agurkų hibridas, panašus į populiarių ‘Rodničiok’. Vaisiai saldūs, aromatingi,
gražios cilindro formos, kauburiuoti, sodrios šviesiai žalios spalvos su kontrastingu baltų juostelių piešiniu iki 3/4 vaisiaus
ilgio. Ilgio ir storio santykis 2,9:1. Proporcingai auga į ilgį ir storį. Atsižvelgiant į ankstyvumą, šviesią vaisių spalvą ir tai,
kad jie niekada nebūna karstelėję, rekomenduojama auginti šviežių daržovių rinkai, taip pat labai tinka konservavimui ir
rauginimui. Rauginti agurkai būna kieti, be tuščių ertmių, gražios šviesios spalvos, nesubliūkšta.

68

Labai derlingas vidutinio ankstyvumo hibridas. Šviesiai žali su stambiais kauburėliais vaisiai pirmiausia skirti raugimui.
Labai gerai tinka ir konservavimui. Vaisiai neperauga į storį, iki derėjimo pabaigos išsaugo gražią formą. Vaisiaus ilgio ir
storio santykis 2,9:1. Hibridui būdingas intensyvus augalų augimas ir šakojimasis, todėl rekomenduojama sėti retai, t.y.
apie 40 tūkst. sėklų/ha. Atsižvelgiant į hibrido gajumą, stiprią šaknų sistemą ir pakankamai gerą atsparumą netikrajai miltligei, taikant ribotas apsaugos priemones, Alibi F1 gali derėti ilgai, net iki rudens šalnų, ir išauginti labai gausų derlių.

Allianz F1
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Atlantis F1

Agurkai
Cucumis sativus L.

Atomic F 1

Patarimai augintojams, auginantiems lauko agurkus
Dirva ir sėjomaina. Agurkai reiklūs auginimo vietai. Jiems reikia
greitai įšylančios, geros struktūros, nesukietėjančiu paviršiumi, humusingos ir daug maisto medžiagų turinčios, vandeniui ir orui pralaidžios dirvos. Dirvos pH turėtų būti 6,5–7,2. Optimalus gruntinio vandens lygis turi būti ne sekliau 80–90 cm. Gausūs derliai išauginami
humusingose priesmėlio - priemolio dirvose. Netinka šaltos, sunkios
smėlio dirvos. Agurkų negalima auginti po agurkų bei kitų moliūginių
daržovių dažniau kaip kas 3–4 metus, nes iškyla grėsmė, kad jie užsikrės tomis pačiomis ligomis ir kenkėjais. Labai geras priešsėlis yra
ankštiniai augalai, svogūnai, pomidorai, ankstyvieji kopūstai, bulvės,
porai bei javai. Tinkama vieta jiems – laukas, kuriame iš rudens užarti dobilai ar liucerna. Ne toks geras priešsėlis yra vėlyvieji kopūstai
ir šakniavaisinės daržovės. Nerekomenduojama sodinti agurkų po
kukurūzų bei po pavasarį užartų žiemkenčių, ypač jei didelę jų dalį
sudarė rugiai. Agurkai blogai auga šviežiai pakalkintose dirvose.
Tręšimas. Agurkai yra reiklūs maisto medžiagoms. Pradiniame
augimo tarpsnyje jiems reikia daugiau azoto ir lengvai įsisavinamo
fosforo, o agurkams pradėjus žydėti ir megzti vaisius, sumažėja
azoto poreikis, tačiau padidėja kalio. Lauko agurkams reikia 120–
170 kg/ha azoto (N), 60–80 kg/ha fosforo (P2O5) ir 180–220 kg/ha
kalio (K2O). Reikėtų naudoti kompleksines trąšas, turinčias magnio
ir mikroelementų. Fosforo trąšomis tręšiama rudenį arba anksti pavasarį pirmą kartą įdirbant lauką. Apie 80% kalio ir magnio trąšų (tik
sulfato pavidalu) lengvose ir vidutinio sunkumo dirvose geriau įterpti
ankstyvą pavasarį nei rudenį, o sunkiose, daug organinių medžiagų
turinčiose dirvose tręšimą kalio trąšomis galima sujungti su tręšimu
fosforo trąšomis rudenį nesibaiminant, kad kalį gali išplauti iš dirvos.
Likusią kalio trąšų normą (20%) rekomenduojama įterpti kartu su paskutiniu papildomu tręšimu azotinėmis trąšomis, vėliausiai agurkų
žydėjimo pradžioje, nes kalis palankiai veikia vaisių formą, jų kietumą rauginant bei iš dalies apsaugo augalus nuo užmegztų žiedų numetimo streso sąlygomis, taip pat didina jų atsparumą ligoms. Apie
60% azotinių trąšų kiekio įterpiama 10–14 dienų prieš agurkų sėją
ar sodinimą, vėliau tręšti pradedama 2–3 tikrųjų lapelių tarpsnyje.
Tręšimas azotinėmis trąšomis baigiamas, augalams pradėjus žydėti,
nes vėlesnės įterpiamos azoto normos gali lemti vėlyvesnį derėjimą,

Akord F1

pabloginti vaisių kokybę, ypač tų, kurie skirti raugimui (atsiranda tuščių ertmių). Reikia atsiminti, kad agurkai labai neigiamai reaguoja į
chloridų kiekį dirvoje, todėl nerekomenduojama naudoti kalio chlorido. Agurkai teigiamai reaguoja į tręšimą per lapus, ypač streso sąlygomis, t.y. atvėsus orams, nes tuomet šaknys blogai įsisavina maisto
elementus, bei tada, kai augalus pradeda pulti ligos ar kenkėjai. Tręšimas per lapus derinamas su augalų apsaugos priemonėmis.
Sėja. Greitas ir tolygus sėklų sudygimas didžia dalimi lemia auginimo sėkmę. Todėl pirmiausia reikia:
 parinkti tinkamą sėjos laiką taip, kad viršutinis dirvos sluoksnis
būtų įšilęs iki 12–15oC;
 sėklas įterpti į drėgną žemę, o jeigu reikia – ją sudrėkinti ir tą
reikia padaryti prieš lauko įdirbimą ir sėją.
Jeigu nesilaikoma šių sąlygų, iškyla grėsmė, kad nesudygusios
sėklos ilgai gulės žemėje. O tuomet jos pradeda pūti, ilgai dygsta,
daigumas būna silpnesnis ir netolygus. Kartais vėliau pasėtos sėklos sudygsta greičiau už tas, kurios pasėtos per anksti į šaltą žemę.
Manoma, kad geriausia sėti tarp gegužės 15 ir 20 dienos, 1,5–3 cm
gylyje priklausomai nuo dirvos. Sėklas sėti eilėmis, tarp kurių paliekamas 130–150 cm atstumas, o eilėje agurkai turi augti kas 15 cm.
Ankstyvesnį ir gausesnį derlių galima gauti sodinant daigus.
Daigai į lauką sodinami birželio 5–17 dienomis. Geriausia daigai
prigyja, sodinant apsiniaukusią dieną arba vakare į gerai prilaistytą
dirvą.
Augalų priežiūra ir derliaus nuėmimas. Labai svarbus dirvos
purenimas, ypač po liūčių ar ilgalaikio lietaus. Kadangi agurkų šaknų
sistema yra paviršinė, naudingas ir laistymas, ypač nuo žydėjimo
pradžios iki derėjimo pabaigos. Vienkartinė vandens dozė turėtų būti
15–20 mm (150–200 m3 vandens/ha), o laistymo intensyvumas – apie
5–6 mm per valandą. Laistyti reikia anksti ryte, kad neatsirastų lapų
nudeginimų, o augalai galėtų per dieną apdžiūti. Vakarinis laistymas
skatina ligų vystymąsi, ypač miltligės ir bakterinės dėmėtligės. Jeigu
tam tikrais laikotarpiais agurkams trūksta vandens, smarkiai svyruoja
temperatūra, žiedai ima kristi, vaisiuose atsiranda tuščių ertmių, jie
deformuojasi. Skinant vaisius, reikia nepamiršti pašalinti visus peraugusius, nesveikus bei deformuotus agurkus, kad nebūtų stabdomas likusiųjų augimas. Geriau agurkus skinti ryte arba apsiniaukusią
dieną. Karštą dieną nuskinti vaisiai blogiau laikosi, greičiau vysta.
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Saldžiosios paprikos
Capsicum annuum L.

Paprikų auginimu Bejo Zaden užsiima neseniai. Firmos tikslas – tiekti hibridus, skirtus auginti lauke. Beveik kiekvienoje šalyje keliami
savi reikalavimai paprikos veislėms ir tipams, todėl negalima apsiriboti viena hibridų kūrimo sritimi, darbą tenka dirbti visomis kryptimis.
Šios rūšies daržovių augintojus Lietuvoje labiausiai domina saldžiosios paprikos, išauginančios vidutinio didumo kubo formos vaisius. Iki
šiol dažniausiai auginami olandiški šiltnamiams skirti hibridai, kurie ne visuomet tinka auginti lauke, nes esant žemai temperatūrai paprikos
blogai mezga vaisius.
Fintina F1
naujiena
Labai ankstyvas blocky tipo geltonųjų paprikų hibridas, skirtas
auginti lauko sąlygomis. Augalai ne itin aukšti, kompaktiški, rekomenduojamas sodinimo tankumas – 40–50 tūkst. vnt./ha. Rekomenduojama pašalinti visus šoninius ūglius iki pirmojo išsišakojimo bei iš
jo išaugančius žiedus. Tai leidžia gauti gausesnį ir geresnės kokybės
derlių. Vaisiai dideli, vidutinio storumo sienelėmis, gražios geltonos
spalvos, kuri nokstant tampa žaliai oranžine. Fintina F1 rekomenduojama ir šviežių daržovių rinkai, ir pramonei. Kadangi šis hibridas
gerai mezga vaisius net nepalankiomis oro sąlygomis, galima sodinti
augalus anksčiau ir visuomet gauti gerą derlių, auginant lauko sąlygomis be priedangų. Jei norima anksčiau gauti derlių, rekomenduojama auginti po priedangomis ar šiltnamiuose.
Stanley F1
naujiena
Ankstyvas lauke auginamų blocky tipo raudonųjų paprikų hibridas. Vaisiai vidutinio didumo, apie 8–10 cm skersmens, lygūs, šiek
tiek kūgiškos formos, storomis išorinėmis sienelėmis. Augalai kompaktiškos formos, ne itin aukšti, puikiai mezga vaisius nepalankiomis
oro sąlygomis. Rekomenduojama sodinti 30–40 tūkst. vnt./ha tankumu, nuo augalų pašalinti šoninius ūglius iki pirmojo išsišakojimo.
Gražios raudonos spalvos vaisiai tinka ir šviežių daržovių rinkai, ir
perdirbimui. Lietuvoje ir Lenkijoje atlikti bandymai patvirtino, kad šis
hibridas visuomet gerai dera auginant lauko sąlygomis.

Fintina F1

Tambora F1 naujiena
Ankstyvas blocky tipo raudonųjų paprikų hibridas, kurio vaisiai
pailgesni nei Stanley F1. Abiejų hibridų ankstyvumas vienodas. Tambora F1 vaisiai lygūs, intensyvios raudonos spalvos. Puikiai tinka auginti dideliuose laukuose, nes juos galima mechanizuotai rūšiuoti ir
pakuoti. Augalai būna vešlūs, kompaktiški, auga greitai ir gerai mezga
vaisius esant žemesnei temperatūrai. Rekomenduojama sodinti 30–40
tūkst. vnt./ha tankumu, atsižvelgiant į dirvožemio ypatumus ir pageidaujamą vaisių dydį. Šio hibrido vaisiai pirmiausia rekomenduojami
šviežių daržovių rinkai, tačiau puikiai tinka ir perdirbimui.
Patarimai augintojams
Auginantiems saldžiąsias paprikas lauke rekomenduojame:
 Pašalinti šoninius ūglius iki išsišakojimo, o vėliau apdoroti preparatais apsaugančiais nuo grybinių ligų.
 Pašalinti užmegztus vaisius ir žiedynus, išaugusius stiebo pirmojo
šakojimosi vietoje. Tai skatina aktyvesnį ir greitesnį augalų augimą ir užtikrina geresnės kokybės vaisių derlių.
 Norintiems išauginti labai kokybiškus, vienodo dydžio vaisius rekomenduojame riboti jų kiekį ant augalo iki 5–7 vaisių.
 Paprikų daigai auginami kaip ir pomidorų, tačiau jų augimo trukmė beveik 3–4 savaitėm ilgesnė, todėl sėjama anksčiau. Sodinami daigai turi turėti jau susiformavusius žiedinius pumpurus.
 Tręšimas panašus kaip ir pomidorų, tačiau trąšų reikia 20–25%
mažiau, o vaisiams formuojantis, svarbu neperdžiovinti dirvos,
nes tai įtakoja vaisių pažeidimus.
 Didžiausi paprikų kenkėjai – amarai. Būtina neleisti išplisti jų populiacijai, naudoti biologines ir chemines augalų apsaugos priemones.
 Paprasčiausias būdas lauke augalus apsaugoti nuo išgulimo – išilgai eilučių tvirtai įtempti vielas maždaug 40–50 cm aukštyje ir
prie jų pritvirtinti augalus.
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Stanley F1

Tambora F1

Ridikėliai
Raphanus sativus L.

Ridikėliai – beveik visame pasaulyje labai populiari daržovė. Kaip valgomoji jų dalis vartojami šakniavaisiai, tačiau kai kuriose šalyse
kaip salotų priedas vartojami ir jauni lapai. Vešlią lapiją turinčios veislės auginamos ilgos dienos laikotarpiu - vasarą, o ankstyvąsias veisles trumpais lapeliais rekomenduojama auginti anksti pavasarį bei rudenį. Bejo Zaden asortimente yra kiekvienam metų laikui tinkamų
ridikėlių veislių.
Rudolf
Ankstyva veislė, rekomenduojama ankstyvam auginimui po nešildomomis priedangomis ir lauke pavasarį, o taip pat ankstyvam
rudens derliui. Ridikėliai yra gražūs, apvalūs, labai lygiu paviršiumi ir
intensyvios spalvos. Trumpi, aukštyn kylantys tvirti lapai leidžia lengvai rišti į ryšulėlius. Vegetacijos laikotarpis – 23 dienos nuo pasėjimo šiltesniu metu ir iki 30 dienų ankstyvą pavasarį.
Round Red Forcing 4 – Poker
Ankstyva veislė, rekomenduojama pavasario ir ankstyvos vasaros auginimui, tinkama auginti po priedangomis. Ridikėliai apvalūs,
skaisčiai raudoni, gana dideli. Lapai trumpi. Vegetacijos laikotarpis
trunka apie 25 dienas.
Scarlet Globe - Rebel
Veislė, skirta auginti ilgomis dienomis, t.y. ridikėlius galima auginti vasarą ir rudenį. Suformuoja labai didelius, apvalius, traškius
šakniavaisius, kurie labai atsparūs vytimui. Odelė stipri, todėl ridikėliai gerai pakelia transportavimą ir užsibuvimą parduotuvėse ant
lentynos. Šios veislės privalumas yra ir intensyvi spalva bei švelnus
skonis. Vegetacijos laikotarpis trunka 25–30 dienų.
Scarlet Champion - Reggae
Veislė, užauginanti didelius, apvalius, skaisčiai raudonus šakniavaisius. Lapija vešli ir didelė, todėl puikiai tinka ryšeliams. Ridikėliai atsparūs spragėms ir kirmijimui, nelinkę trūkinėti, ilgai išlieka
kieti. Vegetacijos trukmė 28–30 dienų.

Rudolf

Rolex F1
naujiena
Naujas hibridas, skirtas auginti pavasarį ir rudenį lauke ir po
priedangomis. Lapai statūs, vidutinio aukštumo. Gražūs, labai vienodo dydžio šakniavaisiai, nelinkę suvysti. Apvalūs, šiek tiek ovališki
šakniavaisiai ryškiai raudonos spalvos. Vidus idealiai baltas, be spalvotų intarpų. Nuplauti ilgai išlaiko šviežią išvaizdą ir spalvą. Galima
auginti ir vasarą, bet tuomet šakniavaisiai būna tamsesni. Vegetacijos laikotarpis nuo sėjos trunka apie 30 dienų. Hibridas atsparus
tikrajai miltligei.

Round Red Forcing 4 - Po ker

Scarlet Champion - Regg a e
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Ridikėliai
Raphanus sativus L.

Patarimai augintojams
Dirva. Ridikėliams auginti geriausiai tinka laikantys drėgmę humusiniai priesmėliai. Geriausia juos auginti antrais ar trečiais metais
po tręšimo mėšlu, dirvožemio pH turėtų būti 6,0–7,4. Netinka nei
sunkios dirvos, nei smėliai. Jei lengvose dirvose auginamos daržovės nereguliariai laistomos, dėl drėgmės svyravimo dažnai pradeda
trūkinėti šakniavaisiai.
Tręšimas. Ridikėliai tręšiami prieš sėją. Beriama 50–70 kg/ha
azoto (N), 30–40 kg/ha fosforo (P2O5) ir 120–150 kg/ha kalio (K2O).
Auginant kaip antrąjį derlių, papildomai tręšti nereikia, nors vis dėlto
rekomenduojama atlikti dirvos tyrimus ir, jei prireiktų, kai kurių elementų kiekį papildyti greitai tirpstančiomis trąšomis. Ridikėliai taip
pat gerai reaguoja į tręšimą per lapus, ypač balandžio–rugsėjo mėnesiais. Auginant ridikėlius, svarbu sekti azoto kiekį (ypač saugotis
nitratų kaupimosi). Intensyvus tręšimas azotu (ypač pavasarį) skatina lapų augimą šakniavaisių sąskaita. Jei silpnai formuojasi šakniavaisiai (nors lapai atrodo normaliai), tai gali būti susiję su per mažu
ar per silpnu kalio įsisavinimu dėl kalcio pertekliaus. Jei lapkočiai
išstypę (apie 15 cm), o gumbeliai maži, blyškūs ir beformiai, tai liudija, kad ridikėliai per tankiai pasėti.
Reikalavimai temperatūrai ir drėgmei. Dygimo metu optimali
oro temperatūra yra 10–12°C, tačiau ridikėliai gali ištverti ir 2–3°C
temperatūrą ir net trumpalaikius atšalimus iki -2°C. Optimali grunto
temperatūra yra 10–14°C. Formuojantis šakniavaisiams, temperatūra
net saulėtomis dienomis neturi būti didesnė nei 16°C, todėl lauke auginamus ridikėlius rekomenduojama laistyti, šiltnamiuose ir tuneliuose – sudaryti šešėlį ir vėdinti. Temperatūrų skirtumas dieną ir naktį
turi sudaryti 3–4°C. Kadangi dirvožemis atšąla žymiai lėčiau negu
oras, net labai dideli temperatūrų skirtumai ir trumpalaikės šalnos
dirvos paviršiuje ridikėliams nekelia pavojaus. Ridikėliai labai jautrūs
pavasarinėms sausroms, nes jų šaknų sistema išsivysčiusi silpnai.
Dėl sausrų dygimo metu daigai būna nelygūs, vėluoja dygti, daigeliai apmiršta, o dėl vandens pertekliaus ima pūti sėklos. Jei vandens
trūksta gumbų formavimosi ir augimo metu, jie sumedėja ir kietėja,
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žievelė darosi šiurkšti, skonis aitrus, deginantis, jie lėtai auga. Labai
pavojinga po sausros gausiai palieti. Tada gumbai ima masiškai
trūkinėti ir tampa nebetinkami padavimui. Kai ridikėliai laistomi per
gausiai, visa pagrindinė šaknis apauga smulkiomis šaknelėmis, o
šalutinių šaknų atsiranda net ant šakniavaisio.
Sėja ir priežiūra. Firma Bejo Zaden tiekia kalibruotas sėklas,
o tai turi didelę reikšmę tolygiam gumbų augimui. Auginant po priedanga, rekomenduojama sėti tiesiai į dirvą, 1–1,5 cm gylyje, atstumas tarp sėjamų sėklų 2,5 cm. Pasėjus rekomenduojama pridengti
agroplėvele. Ji apsaugo nuo žemos temperatūros, mažina išgarinimą, palaiko didesnį oro drėgnumą. Taip apribojamas ir spragių
poveikis. Agroplėvelė nuimama, likus maždaug 2 savaitėms iki derliaus nuėmimo. Ridikėlius reikia tolygiai ir dažnai laistyti bei purkšti.
Jei perdžiūtų, reikia laistyti mažomis normomis – taip išvengiama
gumbų įtrūkimų. Patariama sėti tiksliomis sėjamosiomis.
Kova su ligomis ir kenkėjais. Firmos Bejo Zaden siūlomos sėklos yra beicuotos. Beicų rūšys ir kiekis atitinka Europos Sąjungos
reikalavimus. Dėl trumpo ridikėlių vegetacijos laikotarpio herbicidai
jų pasėliuose nenaudotini. Ridikėlių laukuose gali pasireikšti kopūstų šaknų gumbas, deformuojantis šaknis. Ligai palankios sąlygos
yra rūgšti dirva, prieš tai augintos kopūstinės daržovės, per didelė
drėgmė ir labai aukšta – 22–25°C grunto temperatūra. Ridikėlių negalima auginti po kryžmažiedžių šeimos augalų 3–4 metus.
Derliaus nuėmimas, paruošimas parduoti ir laikymas. Derlius nuimamas rankomis, kai tik užauga tinkami šakniavaisiai. Vienu
metu pasėtų augalų derliaus nuėmimas trunka 8–14 dienų. Ridikėliai
rišami į ryšulėlius arba be lapų pakuojami į perforuotos plėvelės maišelius. Laikomi 0–5°C temperatūroje ir 95% drėgmėje ne ilgiau kaip
48 valandas. Supakuotų į perforuotus maišelius ir laikomų 2°C temperatūroje ridikėlių laikymo terminas pailgėja iki 12 dienų. Ridikėlių
ryšulėlių negalima laikyti vandenyje, ypač lapais žemyn, nes jie pradeda geltonuoti ir pūti. Geriausia dėti ant drėgno pagrindo gumbais
į apačią. Juodos dėmelės ir žvaigždžių pavidalo įtrūkimai rodo, kad
nuimti ridikėliai buvo peršaldyti.

Ekologinės sėklos
Daugelį metų firma Bejo Zaden yra gerai žinoma sėklų tiekėja ūkininkams ir daržininkams, užsiimantiems ekologišku daržovių
auginimu. Visus klausimus, susijusius su ekologija, koordinuoja
specialus ekologiškų sėklų gamybos skyrius, vadinamas “Bejo Organic”. Šis skyrius gamina vien tik sertifikuotas ekologiškas sėklas,
kurios paruošiamos ekologiškais metodais, laikantis principo – visiškas ekologiškumas nuo sėklų išauginimo iki vartotojo lėkštės.
Ekologijos programa neapsiriboja vien sėklų gamyba, tačiau rūpinasi ir tokiais klausimais kaip ekologiškas daržovių auginimas ar
sėklų beicavimas ekologiškais metodais. Šiuo metu Bejo Zaden
ekologijos programa įgyvendina specifinę naujų veislių auginimo
kryptį, kuri pagrįsta tuo, kad atsižvelgiama į abipusę priklausomybę
tarp augančio augalo ir jį supančios aplinkos, tai yra abipusiu augalų bendradarbiavimu su dirvožemiu ir gyvūnų pasauliu visą augimo
ciklą. Dirvožemis, augalai ir gyvūnai vertinami kaip vientisa ekologinės sistemos visuma.
Išvedant naujas ekologiškam auginimui tinkamas daržovių veisles, dėmesys kreipiamas į augalą, kaip į sudėtinę aplinkos dalį, o
auginimas ląstelių lygmenyje neimamas domėn. Be klasikinių veislių privalumų, svarbus vaidmuo tenka tokiems veiksniams kaip natūralus atsparumas ligoms ir kenkėjams, produkcijos patikimumas
ir derlingumas, taip pat ir stipri šaknų sistema bei atsparumas stipresnei piktžolių konkurencijai, kuri ekologiško auginimo atveju visuomet kelia daugiau problemų. Ir komercinis veislių asortimentas,
ir auginimo metu kryžminamos tėviškosios formos visuomet auga
ekologiškomis sąlygomis. Naudojami tik tradiciniai veislių išvedimo
ir auginimo metodai. Naujų veislių tinkamumas ekologiškam auginimui tikrinamas įvairiomis klimato sąlygomis ir įvairaus tipo dirvose.
Naujos svogūnų veislės ekologiškai gamybai auginamos kartu su
firma De Groot en Slot.
Labai daug dėmesio Bejo Zaden skiria sėklų apdorojimo technologijų diegimui. Tinkamas beicavimas lemia pačių sėklų sveikumo išsaugojimą ir apsaugo dygstančias sėklas nuo dirvožemyje plintančių
infekcinių ligų. Ekologinio beicavimo technikos pagrįstos natūraliais
fiziniais procesais, tokiais kaip sėklų dezinfekavimas karštu vandeniu
ar karšta sauso oro srove. Bejo Zaden laboratorijos aprūpintos įranga, leidžiančia beicuoti stambias komercines sėklų partijas. Taip pat
Bejo Zaden turi galimybę taikyti specialias sėklų padengimo technikas specialiais natūraliais mikroorganizmais, kurie gerai saugo sėklas
dygimo metu. Bejo Zaden specialistai dirba ne tik dygstančių sėklų

apsaugos nuo ligų srityje, bet ir atlieka bandymus su natūraliomis
medžiagomis, kurios gali stimuliuoti pačių augalų imuninę sistemą.
Ekologinių sėklų auginimas sutelktas nuosavuose ekologiniuose ūkiuose įvairiose šalyse, jį stebi Bejo Zaden specialistai ir augintojai. Šiuo metu Bejo Zaden turi ekologiškų sėklų auginimui tinkamą
infrastruktūrą Prancūzijoje, Italijoje, Naujojoje Zelandijoje bei Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Firma Bejo Zaden siūlo šių daržovių ekologiškas sėklas: baltagūžių ir raudongūžių kopūstų, Pekino kopūstų, Briuselio kopūstų,
žiedinių kopūstų, brokolių, kaliaropių, morkų, burokėlių, svogūnų
(geltono, raudono ir balto lukšto, taip pat laiškinių ir šalot tipo), porų,
šakninių ir lapinių salierų, pankolių, lauke auginamų agurkų, šakninių petražolių, ridikėlių, špinatų, kalendros, salotinės trūkažolės, pipirnės. Ekologiškos gamybos programai atrinkta daugiau kaip 100
aukščiau paminėtų daržovių rūšių veislių. Ekologiškam auginimui
skirtos sėklos tiekiamos pakuotėse, kurių spalva skiriasi nuo tradicinių Bejo Zaden pakuočių. Visos ekologiškam auginimui skirtos
sėklos yra tikslaus sėjimo.
Einamąją informaciją apie ekologiškų sėklų įsigijimo galimybes
visuomet galite gauti firmoje UAB „Aista“ arba rasti interneto tinklalapyje www.bejo.com. Firmos Bejo Zaden atvirų durų dienomis, kurios
organizuojamos kiekvienų metų paskutinę rugsėjo savaitę, galima
pamatyti visą ekologiškam auginimui skirtų veislių asortimentą bei
daug naujienų. Kviečiame atvykti! Su malonumu suteiksime Jums
visą informaciją ir patarsime auginimo klausimais.

Bejo Zaden sėklos mėgėjams skirtose pakuotėse
Džiaugiamės, kad ir Lietuvos daržininkai mėgėjai tapo daug reiklesni sėklų ir auginamo derliaus kokybei. UAB „Baltic seeds“ – įgaliota Bejo Zaden ir UAB „Aista“ daržovių sėklų perfasuotoja, siūlo
išbandyti kokybiškas, pasaulyje ir Lietuvoje pripažintas Bejo Zaden
daržovių sėklas, sufasuotas į mažesnes, daržininkams mėgėjams
skirtas pakuotes. Siekiant išlaikyti pačią aukščiausią sėklų kokybę,
sėklos iš Olandijos užsakomos ir fasuojamos nedidelėmis siuntomis,
kurių kokybės parametrai jų ruošimo procese yra kelis kartus tikrinami Nyderlandų Karalystės žemės ūkio inspekcijos (Naktuinbow)
akredituotoje Bejo Zaden laboratorijoje.
Sėklos – gamtos produktas, ypač jautrus šviesai, drėgmei, temperatūrai. Nepalankios laikymo sąlygos gali pakenkti net ir pačių kokybiškiausių sėklų daigumui. UAB „Baltic seeds“ visas sėklas fasuo-

ja į hermetišką, drėgmės, temperatūros pokyčiams, šviesai atsparią
polietileno, aliuminio ir popieriaus barjerinę pakuotę, kuri padeda
išsaugoti geriausias šių sėklų savybes nuo sufasavimo iki sėjos.
Daugiau informacijos apie Bejo Zaden daržovių veisles, rekomenduojamas daržininkams mėgėjams, rasite tinklalapyje www.
balticseeds.lt, kurioje publikuojama daug naudingos informacijos
daržininkams – veislių aprašymai, nuotraukos, auginimo technologijos, straipsniai ir nuorodos apie daržovių auginimą, geros augalų
apsaugos praktikos taisyklės, ligų aprašymai ir kt. Čia taip pat rasite
specializuotų parduotuvių, prekiaujančių sėklomis, sąrašą ir elektroninę parduotuvę, kurioje galėsite įsigyti pageidaujamas prekes čia
pat, neišeidami iš namų.
Linkime Jums gausaus ir kokybiško derliaus!
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