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Bejo Zaden yra viena iš pirmaujančių daržovių sėklų gamybos, ruošimo ir prekybos 
įmonių pasaulyje. Asortimentą sudaro daugiau kaip tūkstantis hibridų, apimančių 50 dar-
žovių rūšių. Įmonėje dirba daugiau kaip 1700 darbuotojų, o sėklos platinamos daugiau nei 
100 šalių. Bejo Zaden šūkis - “Tai bejo kokybė” (angl. “That's bejo quality”). 

Bejo Zaden jau daugiau kaip 100 metų dirba sėklų sektoriuje. Tai privataus kapitalo 
įmonė, nepriklausanti jokiam koncernui. Didžiąją dalį uždirbto pelno įmonė investuoja į 
naujas technologijas, sėklų perdirbimo įrangą ir naujų veislių bei hibridų selekciją. 

Įmonė specializuojasi lauko daržininkystėje. Selekcijos stotys įkurtos įvairiose pasaulio 
vietose, siekiant išvesti ir išbandyti konkretaus regiono sąlygoms pritaikytas veisles. Viena 
iš stočių, tirianti ir išvedanti naujas veisles, skirtas Baltijos šalių regionui, pritaikytas mūsų 
klimatui, auginimo sąlygoms ir vartotojų poreikiams, yra įkurta Lenkijoje, netoli Varšuvos.

Norime pabrėžti, kad visos Bejo Zaden veislės ir hibridai yra išvesti taikant tradicinius 
augalų selekcijos metodus. Asortimente nėra jokių genetiškai modifikuotų organizmų 
(GMO). Įmonė taiko labai aukštus sėklų daigumo, švarumo, dygimo energijos reikalavimus, 
viršijančius standartinius. Sandėliuose palaikoma reikiama oro temperatūra ir drėgnumas, 
sėklos pereina daugybę valymo, rūšiavimo, paruošimo, tyrimo procedūrų. Standartinės ka-
tegorijos sėklos beicuojamos konkrečiai daržovių rūšiai pritaikytu fungicidų mišiniu, sau-
gančiu sėklas nuo ligų tiek prieš, tiek po sėjos. Ir tik tuomet, kai yra garantuota sėklų ko-
kybė, jos sufasuojamos į hermetiškas pakuotes ir realizuojamos daugiau nei 100 pasaulio 
šalių, tarp jų ir Lietuvoje.

Pagrindiniai Bejo Zaden sėklų užsakovai – viso pasaulio daržininkystės ūkiai, daržovių 
perdirbėjai ir prekybininkai. Konkurencija daržininkystėje yra didelė, todėl šiame sektoriuje 
sėklų ir išaugintos produkcijos kokybė turi būti nepriekaištinga.

Lietuvos ūkininkus kokybiškomis daržovių sėklomis jau keliolika metų aprūpina Bejo 
Zaden atstovė Lietuvoje – UAB Aista. Ilgametė praktika, daugybė atliktų bandymų bei pro-
fesionalių Lietuvos daržininkų patirtis suteikė galimybę iš gausaus Bejo Zaden asortimento 
atrinkti pačias perspektyviausias veisles ir hibridus, geriausiai augančius Lietuvoje, pritai-
kytus mūsų klimato sąlygoms, reikalavimams skoniui, išvaizdai, atsparumui ligoms, laiky-
mosi kokybei.

Tačiau ne visada veislė ar hibridas, puikiai augantis ūkininko ūkyje gerai derės ir pa-
prastame darže. Jei augimo sąlygos bus geros, derlius bus puikus pas daugelį augintojų. 
O išskirtinės hibridų savybės ir pranašumas pasireiškia būtent tada, kai auginimo sąlygos 
nėra idealios. Daržininkams mėgėjams tinkamiausi hibridai, kurie pasižymi ne tik geru 
skoniu ar išvaizda, bet yra atsparūs ligoms, nėra lepūs augimo sąlygoms bei nereikalauja 
specifinių agrotechnikos priemonių. 
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UAB “Baltic seeds” – įgaliota UAB “Aista” ir Bejo Zaden partnerė, perfasuojanti sė-
klas į mėgėjams skirtas pakuotes. Esame nedidelė, tačiau inovatyvi įmonė. Dedame visas 
pastangas, kad augintoją pasiektų pati kokybiškiausia produkcija. Sėklas perfasuojame į 
hermetišką, barjerinės medžiagos pakuotę, kuri puikiai apsaugo sėklas nuo šviesos, tem-
peratūros ir drėgmės pokyčių. Mums svarbiausia yra sėklų kokybė, todėl sėklas perfasavi-
mui nedideliais kiekiais užsakome prieš pat prekybinį sezoną. Taip mus pasiekia šviežios, 
paskutinio derliaus daržovių sėklos. Sėklos iš Olandijos vežamos firminėje hermetiškoje 
pakuotėje didesniais kiekiais, o Lietuvoje perfasuojamos į mažesnius pakelius. 

Hermetišką sėklų pakuotę sudaranti kombinuota pakavimo medžiaga sukuria barjerą, 
kuris apsaugo sėklas nuo neigiamo aplinkos poveikio. Hermetiškoje pakuotėje dėl nekin-
tančios drėgmės sėklos neišdžiūsta ir todėl žymiai ilgiau išlaiko daigumą ir dygimo ener-
giją. Jei nepasėjote visų sėklų, tiesiog sandariai užklijuokite sėklų pakelį lipnia juostele ir 
laikykite vėsioje (5-15 °C), tamsioje vietoje. Mūsų asortimente nėra paskatinto daigumo 
(angl. „Primed“) sėklų, todėl net ir nepasėjus visų sėklų, jos gerai dygs ir kitais metais.

Sėklų fasavimas mažais kiekiais – gana sudėtingas procesas, reikalaujantis ypatingo 
dėmesio ir kontrolės, kruopštaus planavimo ir veiklos organizavimo. Nuolat tobuliname 
sėklų fasavimo įrangą, siekdami sumažinti produkcijos gamybos ir administravimo kaštus. 
Mūsų šūkis - aukščiausia kokybė už konkurencingą, prieinamą kainą. 

Formuodami asortimentą daržininkams mėgėjams parinkome tas veisles ir hibridus, 
kurie neturėtų nuvilti nei patyrusių nei pradedančių daržininkų entuziastų. Tačiau net ir 
labai kokybiškos sėklos ir tinkamos veislės bei hibridai negarantuos gero derliaus bent be 
minimalios ir tinkamos augalų priežiūros. Šiame leidinyje greta mūsų fasuojamų daržovių 
veislių bei hibridų aprašymų glaustai pateikiame ir pagrindines daržovių auginimo reko-
mendacijas. Tikimės, kad ši informacija padės Jums pasiekti geresnių rezultatų. 

Hibridinės veislės leidinyje žymimos pasaulyje įprastu žymėjimu “F1”. Lietuvoje hibridi-
nių veislių sėklų pakuotes reikalaujama žymėti raide “H”. “H” ir “F1” yra analogiški hibri-
dinių veislių žymėjimai.

Tikimės, kad šiame leidinyje pateikta informacija padės Jums pasiekti geriausių rezul-
tatų! Linkime gero derliaus!

Atsakomybės apribojimas, informacijos teikimas.
Leidinyje pateikiama informacija nesuteikia jokių Bejo Zaden B.V. įsipareigojimų. Reklaminiuose leidiniuose, pvz., interneto tinkla-

lapiuose, kataloguose ir brošiūrose esantys aprašymai, rekomendacijos ir iliustracijos yra artimiausios bandymų ir ilgametės praktikos 
patirčiai. Sėklos yra natūralus produktas, todėl ir natūralių sąlygų skirtumai daro įtaką galutiniam auginimo rezultatui. Reklaminiuose 
leidiniuose pateikti sėjos, sodinimo, derliaus ėmimo ir laikymo terminai, tręšimo ir laistymo normos yra orientacinės, rekomendacinio 
pobūdžio, paremtos ilgamete Lietuvos augintojų praktika ir atliktais bandymais. Šie terminai ir normos gali kisti priklausomai nuo 
dirvožemio tipo, struktūros, derlingumo, susiklosčiusių gamtinių sąlygų, dienos ilgumo, auginimo būdo, augalų priežiūros, taikytų agro-
technikos bei augalų apsaugos priemonių ir kitų veiksnių. Šių veiksnių kitimas gali daryti esminę įtaką galutiniam rezultatui. Kiekvienas 
augintojas turi naudoti leidinyje pateikiamą informaciją, atsižvelgdamas į esamas sąlygas ir savo patirtį bei vadovautis rekomendacijo-
mis tiek, kiek tai jo nuomone yra būtina. Bejo Zaden B.V. jokiais būdais neprisiima jokios atsakomybės už tokią informaciją, pagrįstą skir-
tingais rezultatais, gaunamais iš auginamų produktų. Augintojas turi nustatyti, ar produktai yra tinkami numatomam auginimo tikslui, ir 
(arba) gali būti naudojami vietinėmis sąlygomis.

Norėdami gauti naujausią informaciją apie atsparumo ligoms terminus, produktų formas ir produkto specifikacijas, pareiškimus, 
intelektines teises, pardavimo ir pristatymo sąlygas, apsilankykite interneto svetainėje www.bejo.com.

Intelektinės nuosavybės teisės. SVARBI PASTABA: visos intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos. Neteisėtas atkūrimas ir 
(arba) naudojimas yra draudžiamas. Šių teisių pažeidimas gali būti traktuojamas kaip sunkus nusikaltimas, dėl kurio atsakovas įstatymų 
nustatyta tvarka gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Daugiau informacijos rasite: http://www.bejo.com/conditions-and-de-
clarations.

Bendrosios sąlygos. Bejo Zaden B.V. pardavimo ir pristatymo bendrosios sąlygos taikomos kiekvienam Bejo Zaden B.V. pasiūlymui 
ir kiekvienam Bejo Zaden B.V. ir UAB Aista bei UAB Baltic seeds susitarimui, nebent raštu būtų aiškiai numatyta kitaip. Bet kokių pirkėjo 
sąlygų taikymas aiškiai atmetamas. Bendros pardavimo ir pristatymo sąlygas galite rasti tinklalapyje http://www.bejo.com.

UAB Baltic seeds prekybos taisyklės ir sąlygos skelbiamos tinklalapyje www.balticseeds.lt.
Nemokamas leidinys. © 2018 UAB Baltic seeds. Visos teisės saugomos. Leidinyje esantys tekstai, nuotraukos, grafiniai elemen-

tai ir kita medžiaga yra saugomi autorinių teisių. Bet kokiam informacijos panaudojimui privaloma gauti UAB Baltic seeds sutikimą. 
Premier Proffesional™ yra registruotas UAB Baltic seeds prekės ženklas. Iliustracijos, maketo grafiniai elementai © Bejo Zaden B.V.
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Paprikos 
Capsicum annuum L.

Paprikos – nuo seno žinomas augalas, pradėtas kultivuoti daugiau nei prieš 2 tūkst. 
metų. Jų tėvynė – Centrinė Amerika (Meksika ir Gvatemala). XV amžiaus pabaigoje 
paprikos buvo atvežtos į Ispaniją ir Portugaliją, o iš ten – į pietryčių Europos šalis ir į 
Artimuosius Rytus. 

Pagal skonines savybes paprikos skirstomos į saldžiąsias ir aštriąsias. Saldžiosios 
paprikos – viena vertingiausių daržovių, nes turi daug vitaminų, pirmauja pagal vitami-
no C kiekį (žaliuose paprikų vaisiuose yra 150-270 mg% askorbo rūgšties, raudonuose 
vaisiuose – iki 480 mg%). Pagal vitamino A kiekį (12-15%) paprikas galima prilyginti 
morkoms. Vaisiuose yra rutino, B grupės vitaminų, cukrų eterinių aliejų, mineralinių 
medžiagų, ypač kalio. 

Pagrindinis olandų firmos Bejo Zaden tikslas – tiekti hibridus, skirtus auginti lauke. 
Lietuvoje daržininkus labiausiai domina saldžiosios paprikos, išauginančios vidutinio 
didumo kubo formos vaisius. Iki šiol dažniausiai auginti pramoniniams šiltnamiams 
skirti hibridai, kurie ne visuomet tinka auginti lauke, nes esant žemai temperatūrai 
blogai mezga vaisius. Mūsų siūlomi Bejo Zaden hibridai tinkami auginti Lietuvoje, gerai 
mezga vaisius net nepalankiomis oro sąlygomis. 

Dirvožemis. Optimali dirvožemio pH: 5,5-7,0 (mažo rūgštingumo arba neutrali). Pa-
prikoms auginti labiausiai tinka lengvi dirvožemiai – priesmėliai ir lengvi bei vidutiniai 
priemoliai, derlingi, giliai įdirbti, pakankamai drėgni dirvožemiai ir juodžemiai.

Priešsėliai. Paprikas galima auginti kaip ir pomidorus – po ankštinių augalų, ša-
kniavaisių, kopūstų. Negalima auginti po bulvių ir agurkų. Ten, kur buvo augintos bul-
vės, paprikas galima sodinti ne anksčiau kaip po 3-4 metų.

Dirvos paruošimas. Paprikas galima auginti po mėšlu tręštų priešsėlių. Rudeninio 
dirvos dirbimo metu į 1 m2 įterpiama 5-10 kg perpuvusio mėšlo arba komposto bei 60-
70 g fosforo – kalio trąšų, o pavasarį 40-50 g azotinių trąšų.

Sėja, daigų auginimas. Paprikos auginamos sodinant daigais. Paprikų daigai augi-
nami kaip ir pomidorų, tačiau jų augimo trukmė beveik 3–4 savaitėm ilgesnė. Sėklos 
daigams sėjamos maždaug nuo vasario 25 iki kovo 12 dienos. Sėjama daigyklose, 1-1,5 
cm gylyje. Sodinami 50-70 dienų daigai turintys 8-10 lapų, geriausia, su jau susiforma-
vusiais žiediniais pumpurais. Bejo Zaden paprikų hibridai dažniausiai sodinami gana 
tankiai – pagal schemą 40х30 arba 40х40 cm.

Patarimai augintojams. Auginantiems saldžiąsias paprikas lauke rekomenduoja-
me:

• pašalinti šoninius ūglius iki išsišakojimo, o vėliau apdoroti preparatais, apsau-
gančiais nuo grybinių ligų;

• pašalinti užmegztus vaisius ir žiedynus, išaugusius stiebo pirmojo šakojimosi 
vietoje. Tai skatina aktyvesnį ir greitesnį augalų augimą, lemia geresnės koky-
bės vaisių derlių;

• norintiems išauginti labai kokybiškus, vienodo dydžio vaisius rekomenduojame 
riboti jų kiekį ant augalo iki 5–7 vaisių;

• vaisiai formuojasi išsišakojimų vietose, todėl gerai išsivystę augalai su dideliu 
šakų kiekiu, duoda didesnį vaisių derlių. 

Didžiausi paprikų kenkėjai – amarai. Būtina neleisti išplisti jų populiacijai, naudoti 
augalų apsaugos priemones.
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Stanley F1

Stanley F1

Ankstyvas „Blok“ tipo saldžiųjų paprikų hibridas, tinkamas auginti lauke, 
po priedangomis ar šiltnamiuose. Augalai determinantinio tipo, neaukšti 
(iki 75 cm), kompaktiški, gerai mezga vaisius net ir nepalankiomis oro 
sąlygomis. Vaisiai vidutinio dydžio, apie 8 cm skersmens, 10-12 cm 
ilgio, 3-4 sekcijų, šiek tiek kūgiškos formos, lygiomis ir storomis, 4-6 
mm (iki 8 mm) storio sienelėmis, 80-130 g svorio, saldūs ir aromatingi. 
Prinokę vaisiai yra ryškiai raudonos spalvos. Tinka šviežiam vartojimui ir 
konservavimui. Pakelyje 15 sėklų.

Turbine F1

Labai ankstyvas „Blok“ tipo saldžiųjų 
paprikų hibridas, tinkamas auginti lauke, 
po priedangomis ar šiltnamiuose. Augalai 
determinantinio tipo, neaukšti (iki 75 cm), 
kompaktiški, gerai mezga vaisius net 
nepalankiomis oro sąlygomis. Vaisiai vidutinio 
dydžio, apie 8-9 cm skersmens, 10-12 cm 
ilgio, lygūs, 3-4 sekcijų, storomis, apie 6 mm 
storio sienelėmis, gražios geltonos spalvos, 
kuri nokstant tampa žaliai oranžine, saldūs, 
aromatingi. Nuskinti vaisiai ilgai išlaiko 
gerą skonį. Tinka šviežiam vartojimui ir 
konservavimui. Pakelyje 15 sėklų.

Whitney F1

Labai ankstyvas ir derlingas vengriško tipo 
saldžiųjų paprikų hibridas, rekomenduojamas 
auginti lauke, po priedangomis ar paprastų 
konstrukcijų nešildomuose šiltnamiuose. 
Augalai determinantinio tipo, neaukšti (apie 
75 cm), kompaktiški, puikiai mezga vaisius 
lauke net ir nepalankiomis oro sąlygomis. 
Vaisiai vidutinio dydžio, pailgi, 3-4 sekcijų, apie 
6-7 cm skersmens, vidutinio storio, lygiomis 
sienelėmis, gražios gelsvai baltos spalvos, 
o sunokę - raudoni, traškūs ir saldūs, ilgai 
išlaiko kokybišką išvaizdą ir gražią spalvą. 
Tinka šviežiam vartojimui, konservavimui, ypač 
rekomenduojami įdarytų paprikų gamybai. 
Pakelyje 15 sėklų.
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Paprasčiausias būdas lauke augalus 
apsaugoti nuo išgulimo – išilgai eilučių 
tvirtai įtempti vielas maždaug 40–50 cm 
aukštyje ir prie jų pritvirtinti augalus.

Temperatūros režimas. Paprikos 
mėgsta šilumą, optimali temperatū-
ra +18-25°C. Esant žemesnei nei +13°C 
temperatūrai, augimas sustoja, o pakilus 
aukščiau nei +35°C augalai vysta, žiedai 
ir užuomazgos pradeda byrėti. Paprikos 
žūsta temperatūrai nukritus iki 0°C. 

Laistymas. Iki žydėjimo laistoma 1 
kartą per savaitę, 10-12 l / 1 m2 (per karš-
čius – du kartus per savaitę. Žydėjimo ir 
vaisių vedimo metu laistoma 2-3 kartus 
per savaitę 12-14 l / 1 m2. Formuojantis 
vaisiams, svarbu neperdžiovinti dirvos, 
nes tai įtakoja vaisių pažeidimus. Lais-
tomo vandens temperatūra turi būti ne 
žemesnė kaip 25°C. Laistant šaltu vande-
niu, augalų augimas, žydėjimas ir vaisių 
vedimas sulėtėja. Laistyti nustojama 2-3 
savaites prieš paskutinio derliaus nuėmi-
mą. 

Tręšimas. Per sezoną paprikos trę-
šiamos 3-5 kartus 12-20 dienų intervalu. 
Tręšimas panašus kaip ir pomidorų, ta-
čiau trąšų reikia 20-25% mažiau. Pirmą 
kartą tręšiama po 2 savaičių nuo daigų 
pasodinimo mėšlo srutomis (1:5), paukš-
čių mėšlu (1:5) pridedant 20-40 g super-
fosfato / 10 l vandens arba 5-10 g amonio 
salietros ir 30-40 g superfosfato 10 l van-
dens. Prasidėjus derėjimui, į 10 l vandens 
įmaišoma 10-15 g amonio salietros ir 15-
20 g kalio sulfato arba 200 g pelenų.

Kita informacija. Saldžiųjų paprikų 
negalima sodinti kartu su aštriomis, nes 
saldžiųjų vaisiai bus aštresni. 

Savitas paprikų aromatas ir ypatingas 
skonis, dėl lakiųjų eterinių aliejų, žadi-
na apetitą ir teigiamai veikia medžiagų 
apykaitą organizme. Siekiant patenkinti 
suaugusio žmogaus paros A, C, B ir P vi-
taminų poreikį, užtenka suvartoti maiste 
50 g paprikų. Vitaminas Р mažina krau-
jospūdį, padeda įsisavinti vitaminą C, sti-
prina kraujagysles.

Amboy F1

Ankstyvas, gausiai derantis aštriųjų paprikų 
hibridas. Vaisiai vidutinio aštrumo, labai 
vienodi, lygia odele, apie 14-15 cm ilgio, 4 cm 
skersmens, žalios spalvos, o sunokę – ryškiai 
raudoni. Augalai kompaktiški, neaukšti, tinkami 
auginti lauke, po priedangomis ar šiltnamiuose. 
Galima auginti ir didesniuose vazonuose - 
vešlūs augalai puikiai papuoš terasą ar balkoną. 
Hibridas atsparus ToMV (0). Tinka šviežiam 
vartojimui, džiovinimui, konservavimui. Pakelyje 
10 sėklų.
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Stanley F1

Pomidorai kilę iš Pietų Amerikos, Andų (dabartinė Peru, Čilės, Ekvadoro ir Kolumbijos 
teritorija). Atvežti į Europą Kolumbo, iš pradžių buvo auginami kaip dekoratyvinis augalas, 
vėliau – kaip daržovė. Pomidorų vaisiai išsiskiria didele maistine verte, skoninėmis ir die-
tinėmis savybėmis, turi svarbių žmogaus organizmui angliavandenių, organinių rūgščių ir 
mineralinių medžiagų. Juose yra nuo 85,5 iki 96,5% vandens ir 3,5-10,5% sausųjų medžiagų, 
tame tarpe 0,75-0,95% baltymų, 1,7-6,4% angliavandenių, 15-40 mg% vitamino С, iki 316 
mg% kalio.

Lietuvoje pomidorai dažniausiai naudojami šviežiam vartojimui, taip pat konservavimui. 
Yra žinoma daugiau nei 100 paruošimo būdų. Pomidorus galima vartoti šviežius, virtus, kep-
tus, įdarytus, raugintus, konservuotus, marinuotus vienus ar su kitomis daržovėmis. Pomi-
dorai yra nepakeičiama daržovė gaminant padažus, sultis.

Pomidorų tipai. Determinantiniai – tai riboto augimo, krūminio tipo (iki 90 cm aukščio) 
augalai, su žiedine keke viršūnėje (Polfast F1, Polbig F1, Benito F1, Sultan F1, Tomsk F1).

Indeterminantiniai – neriboto augimo, kitaip vadinami aukštaūgiai arba ilgastiebiai po-
midorai. Auga iki pat rudens, užauga 2-3 m. ir aukštesni (Tolstoi F1, Toivo F1, Tobolsk F1).

Pusiau determinantiniai – tai tarpinis variantas aukščiau aprašytų pomidorų tipų. Užau-
ga iki 1,5-1,8 m. aukščio.

Dirva. Pomidorams auginti tinka daugelis dirvų, tačiau jos turi būti pralaidžios vande-
niui, nesupuolusios. Auginant lengvose, greitai išdžiūstančiose dirvose, augalus reikia so-
dinti tankiau, dažniau laistyti ir papildomai tręšti. Sunkiose dirvose tarp augalų rekomen-
duojama palikti kiek didesnius atstumus arba augalus intensyviau genėti. Pomidorams 
tinka derlingi, lengvi priemolio ir priesmėlio dirvožemiai, jie labai gerai auga durpžemiuose 
ir humusinguose mineraliniuose dirvožemiuose. Pomidorams reikia daug maisto medžiagų, 
todėl esant dideliam derlingumui, jie skurdina dirvožemį. Auginant atvirame grunte, juos 
geriau sodinti šiltoje, apsaugotoje nuo vėjo, saulėtoje vietoje, pietinėje nuokalnės pusėje ar 
prie statinių pietinių sienų.

Pomidorai 
Solanum lycopersicum L.

Polfast F1

Labai ankstyvas determinantinis (žemaūgis) 
hibridas, skirtas ankstyviausiam derliui. Tinka 
auginti lauke, po priedangomis ir šiltnamiuose. 
Pradeda derėti maždaug po 52 dienų nuo 
pasodinimo. Vaisiai vidutinio stambumo, 100-
150 g svorio, plokščiai apvalūs, lygūs, mėsingi, 
be žalio apyvaisio, turi daug sausos masės 
ir ekstrakto. Greitai įgauna ryškiai raudoną 
vidinę ir išorinę spalvą, yra švelnaus skonio, 
skirti šviežiam vartojimui bei konservavimui. 
Hibridas pakantus nepalankioms oro sąlygoms, 
gerai mezga vaisius net ir vėsią, drėgną 
vasarą. Atsparus Va, Fol:0,1, bakterinėms ir 
grybelinėms ligoms. Pakelyje 35 sėklos.
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Naujas, ankstyvas indeterminantinis (aukštaūgis) hibridas, skirtas auginti nešildomuose 
stikliniuose bei plėveliniuose šiltnamiuose. Trumpi tarpubambliai (2 lapai tarp kekių), todėl 
augalus lengviau prižiūrėti nedideliuose ir kompaktiškuose šiltnamiuose. Pomidorai kekėse 
noksta greitai ir tolygiai, skynimo periodas 5-7 dienos. Vaisiai plokščiai apvalūs, labai vienodi, šiek 
tiek briaunuoti, be žalio apyvaisio, 220-250 g svorio, ilgai išsilaiko nuskinti. Rekomenduojamas 
augalų sodinimo tankumas - 3 augalai į kv.m. HR: Fol: 0,1; V; ToMV: 0-2. Pakelyje 10 sėklų.

Tobolsk F1
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Tomsk F1

Naujas, vidutinio vėlyvumo determinantinis (žemaūgis) „Beef“ tipo hibridas, tinkamas auginti lauke, 
po priedangomis ir šiltnamiuose. Pradeda derėti maždaug po 70-75 dienų nuo daigų pasodinimo. 
Augalas tvirtas, gerai dengia vaisius. Vaisiai ryškiai raudonos spalvos, be žalio apyvaisio, stambūs 
(apie 200 g svorio), plokščiai apvalūs, lygūs, mėsingi, turi daug sausos masės, cukrų ir likopeno. 
Greitai įgauna ryškiai raudoną vidinę ir išorinę spalvą, yra puikaus skonio ir išskirtinio aromato. 
Galima auginti šiltnamiuose ankstyvam derliui. Hibridas pakantus nepalankioms oro sąlygoms, 
gerai mezga vaisius net ir vėsią, drėgną vasarą. Atsparus Va,Vd, Fol:0,1, bakterinėms ir grybelinėms 
ligoms. Pakelyje 15 sėklų.

Dirvos pH reakcija turi būti 5,5-6,5 (mažai rūgšti arba neutrali). Galima auginti ir rūgš-
tesnėse dirvose, tačiau tada gali kilti problemų, susijusių su nepakankamu kalcio kiekiu. 
Tuomet dažnai pasireiškia viršūninis vaisių puvinys.

Priešsėliai. Pomidorai nėra priešsėliui reiklūs augalai, todėl juos galima auginti po dau-
gelio augalų. Nerekomenduojama jų pakartotinai auginti toje pačioje vietoje, kurioje augo 
pomidorai ar bulvės, nes tuomet kyla didesnė ligų, kurias sukelia dirvoje esantys patogeni-
niai mikroorganizmai, grėsmė. Taip pat nerekomenduojama auginti pomidorų po intensyviai 
augančių augalų, smarkiai nualinančių dirvą, pvz., labai derlingų kopūstų. Geriausi prieš-
sėliai – agurkai, ankštinės kultūros, šakniavaisinės daržovės, ankstyvi kopūstai, svogūnai.

Mažiau derlinguose dirvožemiuose rudeninio žemės dirbimo metu reikia įterpti 4-6 kg/1 
m2 komposto. Derlinguose dirvožemiuose užtenka mineralinių trąšų. Išbarstytas trąšas rei-
kia labai gerai įterpti 10-15 cm gylyje. Žemę įdirbti rekomenduojama prieš pat sodinimą 
arba iš vakaro, kad dirva neperdžiūtų.

Daigų auginimas. Pomidorai sodinami daigais, kurie užauga per 45-65 dienas. Sodini-
mui ankstyvų veislių daigai turi turėti 1-2 žiedų kekes, vidutinio vėlyvumo ir vėlyvųjų – 6-7 
tikruosius lapus ir nors vieną žiedų kekę.

Auginimui lauke pomidorai sėjami kovo mėnesį į daigyklas ar dėžutes, pripildytas ko-
kybiško durpių substrato. Sėklas reikia įspausti į substratą, palaistyti, o ant viršaus užberti 
apie 0,5 cm storio substrato ar smėlio sluoksnį. Dėžutės iki sudygimo pridengiamos polieti-
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Toivo F1
Naujas vidutinio vėlyvumo indeterminantinis (aukštaūgis) hibridas pagrindiniam derliui, tinkamas 
auginti visą sezoną šildomuose ir nešildomuose stikliniuose bei plėveliniuose šiltnamiuose. 
Hibridas pakantus temperatūrų svyravimui, puikiai mezga vaisius esant nepalankioms oro sąlygoms 
ir temperatūrų kaitai. Augalas tvirtas, su labai stipria ir nematodams atsparia šaknų sistema. 
Optimalus balansas tarp lapų ir vaisių, o dėl ilgesnių tarpubamblių (3 lapai tarp kekių) augalas 
yra mažiau imlus ligoms. Vaisiai apvalūs, vienodi, ryškiai raudonos spalvos, blizgūs, be žalio 
apyvaisio, 180-200 g svorio. Rekomenduojama auginti 6-7 kekes. Derlių galima skinti kekėmis, jos 
išvaizdžios ir gražiai suformuotos. Pomidorai skinami kas 7-10 dienų. Rekomenduojamas augalų 
sodinimo tankumas - 3 augalai į kv.m. HR: Fol: 0,1; V; N; ToMV: 0-2, IR: Fol 2; Ft. Pakelyje 10 sėklų.
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leno plėvele, tačiau turi būti vėdinamos. Dy-
gimo metu reikia palaikyti 20-27°C tempe-
ratūrą, neleisti jai nukristi žemiau. Sudygus 
sumažinti temperatūrą iki 18-20°C naktį ir 
20-22°C dieną. 

Sodinimas lauke. Augalų sodinimo ei-
lėse tankumas turi būti parinktas, atsižvel-
giant į veislę, dirvožemį ir buvusį priešsėlį. 
Lengvose dirvose ankstyvajam derliui skir-
tus ir genėjamus augalus sodinti kas 35-40 
cm, o auginamus sunkiose dirvose ar ne-
genėjamus augalus – kas 50-60 cm. Tačiau 
prieš sodinant reikia labai kruopščiai pa-
ruošti dirvą.

Sodinimo schemos. Augalai sodinami 
lygioje dirvoje, lysvėse ar vagose, išlaikant 
tarp eilių 50-70 cm atstumą, o tarp augalų 
eilėje – 35-50 cm:

• ankstyvosios veislės sodinamos pa-
gal schemą 30х40, 40х40, 50х30 cm;

• vidutinio vėlyvumo veislės – pagal 
schemą 70х35, 60х40, 50х50 cm.

Reikia atsižvelgti į tai, kad aukštaūgiai 
(indeterminantiniai) hibridai su nuolatos au-
gančiu stiebu reikalauja didesnio maitinimo 
ploto (auginami 3-4 augalai/1 m2). Determi-
nantiniai (su ribotu pagrindinio stiebo ūgiu), 
esant 1 stiebo formavimo būdui, mėgsta 
tankesnį sodinimą (6-10 augalų/1m2), o 
esant 2-3 stiebų auginimo būdui – labiau re-
tesnį sodinimą (4-6 augalai /1 m2). 

Priežiūros darbai. Augalų priežiūros 
darbai – tai tarpueilių purenimas bei šoninių 
ūglių genėjimas. Pomidorai auginami su 1 
pagrindiniu stiebu prie kuolelio. Visus šoni-
nius ūglius reikia pašalinti, geriausia tada, 
kai jie būna 4-5 cm ilgio. Jeigu auginama no-
rint 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 auginimu, 
pomidorus sodina vieną šalia kito ir prie vie-
no kuolelio iškart augina 2 augalus. Tuomet 
juos sodina kas 60–70 cm eilėje, o tarp eilių 
palieka apie 1 m atstumą. 

Temperatūros režimas. Pomidorai – ši-

Polbig F1

Labai derlingas, vidutinio ankstyvumo, 
determinantinis hibridas, skirtas auginti lauke, 
po priedangomis ir šiltnamiuose. Pradeda 
derėti po 65 dienų nuo daigų pasodinimo. Geras 
ankstyvumo ir vaisiaus stambumo derinys. 
Augalai tvirti, gerai išvystyta lapija. Kekėje 
susiformuoja 6-8 plokščiai apvalūs, ryškios 
spalvos, stambūs, mėsingi, 180-230 g svorio 
vaisiai be žalio apyvaisio. Nereiklus augimo 
sąlygoms. Atsparus Va, Fol:0,1, bakterinėms ir 
grybelinėms ligoms. Pakelyje 35 sėklos.
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lumą mėgstantis augalas, optimali augalų augimo ir vystymosi temperatūra yra 20-25°С.
Atvirame grunte pomidorai gerai auga esant 18-20°С temperatūrai su periodiniais kri-

timais dieną iki 15-18°С, naktį iki 8-10°С. Naktiniai atšalimai iki 5-6°С, esant palankioms 
dieninėms temperatūroms, nesudaro didelės įtakos augalų augimui. 

Ankstyvosios veislės ištveria trumpalaikius naktinius temperatūros kritimus iki 3-4°С 
bei gali derėti ir nokinti vaisius net ir trumpą bei vėsią vasara.

Šalnų pomidorai neištveria, žūsta esant 0°С temperatūrai.
Šiltnamiuose, temperatūrai pakilus aukščiau 30°С, žiedadulkės tampa steriliomis, todėl 

derlingumas smarkiai sumažėja. 
Laistymas. Pomidorai yra pakankamai atsparūs sausrai ir nepakenčia perteklinės oro ir 

dirvožemio drėgmės, tačiau derėjimo metu vandens poreikis yra gana didelis.
Laistyti reikia saikingai, 1 kartą per 5-7 dienas auginant lauke ar 1 kartą per 2-3 dienas 

šiltnamyje (karštymečiu – dažniau). Laistymo norma iki žydėjimo 4-5 l/ m2, žydėjimo ir de-

Benito F1

Labai derlingas, vidutinio vėlyvumo, 
determinantinis hibridas, tinkamas auginti 
lauke, po priedangomis ir šiltnamiuose. 
Pradeda derėti po 70 dienų nuo daigų 
pasodinimo. Vaisiai vidutinio dydžio, 100-140 g 
svorio, pailgai ovalios formos, tvirta odele, be 
žalio apyvaisio, turintys daug sausos masės ir 
ekstrakto, tinkami konservavimui ir šviežiam 
vartojimui. Hibridas gerai mezga vaisius net 
ir vėsią, drėgną vasarą. Atsparus Va, Fol:0,1, 
bakterinėms ir grybelinėms ligoms. Pakelyje 35 
sėklos.

Sultan F1

Labai derlingas, vidutinio vėlyvumo 
determinantinis hibridas, skirtas auginti 
lauke, po priedangomis ir šiltnamiuose. 
Pradeda derėti po 70 dienų nuo daigų 
pasodinimo. Kekėje susiformuoja 5-7 stambūs, 
mėsingi, 150-200 g svorio, plokščiai apvalūs 
vaisiai tankiu minkštimu. Nuskinti vaisiai 
ilgai išlaiko kokybišką išvaizdą. Hibridas 
pakantus nepalankioms auginimo sąlygomis, 
karščiui. Atsparus Va, Fol:0,1, bakterinėms ir 
grybelinėms ligoms. Pakelyje 35 sėklos.
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Tolstoi F1

Populiariausias vidutinio ankstyvumo 
indeterminantinis (aukštaūgis) hibridas. 
Pradeda derėti maždaug po 70 dienų nuo 
daigų pasodinimo. Labai gerai auga ir dera 
nešildomuose polietileniniuose šiltnamiuose 
bei lauke Lietuvos klimato sąlygomis. Vaisiai 
apvalūs, gražios tamsiai raudonos spalvos, 100-
110 g svorio, skanūs. Tinka šviežiam vartojimui 
bei konservavimui. Gera vaisių kokybė išlieka iki 
20 dienų po nuskynimo. Galima skinti kekėmis. 
Hibridas atsparus ToMV, Fol:0,1, Ff (1,2,3), Va. 
Pakelyje 35 sėklos.

rėjimo metu – 10-15 l/1m2, vandens tempe-
ratūra 22-25°С.

Esant nenuosekliam laistymui vaisiai 
gali pradėti trūkinėti.

Tręšimas. Per sezoną lauke auginamus 
pomidorus reikia tręšti 3-4 kartus, o augina-
mus šiltnamyje, priklausomai nuo auginimo 
laikotarpio – 3-7 kartus.

Lauko pomidorai tręšiami prieš daigų 
sodinimą jiems skirtomis kompleksinėmis 
mineralinėmis trąšomis 70-100 g/m2. De-
rėjimo pradžioje ir intensyvaus derėjimo 
metu augalai tręšiami papildomai 40-60 g/
m2 kompleksinių mineralinių trąšų norma.

Analogiškai tręšiami ir šiltnamiuose au-
ginami pomidorai, tačiau, priklausomai nuo 
auginimo laikotarpio, reikės daugiau tręši-
mų.

Pomidorus reikia tręšti kompleksinėmis 
mineralinėmis trąšomis, turinčiomis 10-
15% azoto (N), 5-10% fosforo (P2O5), 15-25% 
kalio (K2O) bei magnio ir mikroelementų. 
Papildomo tręšimo metu rekomenduojama 
tręšti kompleksinėmis trąšomis, kurių azoto 
bei kalio santykis yra 1:1,5-2. Gerai tirpstan-
čias trąšas galima ištirpinti vandenyje ir šiuo 
tirpalu laistyti augalus. Esant azoto perte-
kliui augalai priauga perteklinę vegetacinę 
masę derlingumo sąskaita, todėl kalio dozė 
turi 2-2,5 kartus turi viršyti azoto dozę.

Apsauga nuo ligų. Mūsų klimato sąlygo-
mis pomidorų auginimo sėkmė, ypač šalto-
mis ir lietingomis vasaromis, priklauso nuo 
sistemingos kovos su augalų ligomis. Auga-
lų apsaugos priemonės turi užkirsti kelią 
ligoms, o ne su jomis kovoti. Jeigu augalus 
pradėsime purkšti tada, kai jau pastebėsime 
pirmuosius ligos požymius, apsaugos rezul-
tatai greičiausiai bus kuklūs. Tuomet teks 
panaudoti gerokai daugiau preparatų, o re-
zultatai bus tik pusėtini.

Kita informacija. Reguliarus šviežių po-
midorų vaisių ir sulčių vartojimas stimuliuo-
ja kraujo atsinaujinimą, daro teigiamą povei-
kį širdies ir kraujagyslių sistemos funkcijai, 
sustiprina skrandžio sulčių sekreciją ir žar-
nyno veiklą.
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Ansor F1
Naujas, derlingas ir intensyviai augantis „Artist F1” tipo savidulkis hibridas, tinkamas auginti 
polietileniniuose ir stikliniuose šiltnamiuose. Pradeda derėti po 40-50 dienų nuo pasėjimo. 
Augalai vešlūs, suformuoja stiprią šaknų sistemą, pasižymi geromis regeneracinėmis savybėmis, 
gerai mezga vaisius esant karštam orui. Gerai auga ne tik po priedangomis ir šiltnamiuose, bet 
taip pat ir lauke. Vaisiai tvirti, blizgios, tolygios ryškiai žalios spalvos, su stambiais kauburėliais, 
grakštūs ir vienodo didumo, nelinkę peraugti į storumą. Ilgio ir storio santykis: 3,3-3,4:1. Tinka 
šviežiam vartojimui, konservavimui ir raugimui. Aukštas atsparumas: rauplėms, agurkų miltligei, 
vidutinis atsparumas: agurkų mozaikos virusui ir agurkų netikrajai miltligei. Pakelyje 20 sėklų.
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Agurkai 
Cucumis sativus L.

Stanley F1

Agurkai pradėti kultivuoti daugiau kaip prieš 6 tūkst. metų. Jų tėvynė – Indijos ir 
Kinijos atogrąžų ir subtropiniai rajonai, kur jie iki šiol auga natūraliomis sąlygomis (Har-
dviko agurkas). Laukinių agurkų vaisiai yra smulkūs ir nevalgomi dėl karčiųjų medžiagų 
– kukurbitacinų. 

Agurkuose yra 4-6% sausųjų medžiagų, apie 2% cukraus, 1% baltymų, 0,7% ląs-
telienos, 0,1% riebalų. Vaisiai nėra turtingi maistingosiomis medžiagomis, nekaloringi, 
tačiau jie vertinami dėl savo skoninių ir dietinių savybių. Agurkuose yra tonizuojančių 
fermentų, padedančių įsisavinti baltymus ir skatinančių virškinimo liaukų sekreciją. Gai-
vus kvapas ir specifinis skonis yra sąlygojamas laisvų organinių rūgščių ir eterinių aliejų. 
Agurkuose taip pat yra daug mineralinių medžiagų, įvairių vitaminų, jodo. 

Lietuvoje tai viena plačiausiai auginamų daržovių. Vakarų Europoje agurkai dažniau-
siai vartojami švieži ir marinuoti, o Lietuvoje trumpavaisius agurkus įprasta raugti.

Tačiau ne visos veislės gerai auga ir dera mūsų krašte, o ir raugti tinka ne bet kuri. 
Olandų firma Bejo Zaden, siekdama išvesti geriausiai mūsų regione augančius bei de-
rančius hibridus, tenkinančius specifinius poreikius konservavimui ir raugimui, Lenkijo-
je įkūrė specialų lauko agurkų veislių ir hibridų tobulinimo padalinį. Pasiekti puikūs re-
zultatai – Bejo Zaden lauko agurkų hibridai turi stiprią šaknų sistemą, augalai gyvybingi, 
pakankamai atsparūs netikrajai miltligei, agurkų mozaikos virusui, miltligei, rauplėms, 
todėl gali derėti ilgai – net iki rudens šalnų. Ypač didelis dėmesys skiriamas agurkų 
paskirčiai – sukurti hibridai puikiai tinka konservavimui ir raugimui. Bejo Zaden agurkų 
hibridai neapkarsta ir ilgai negelsta.

Daugumos kitų užsienio veislių agurkų vai siai tam siai ža li, be veik be juos te lių pie ši-
nio, šiek tiek ne įpras ti mū sų akiai. Bejo Zaden selekcininkai, atsižvelgdami į mūsų au-
gintojų poreikius išvedė hibridą Akord F1, vėliau – jo antrininką Atomic F1. Gra žios for-
mos, sod riai ža li su kon tras tin gu bal tų juos te lių pie ši niu vai siai pri me na ti piškus mūsų 
akiai lau ko agur kus, panašius į daugelio pamėgtos veislės “Rodničiok”.

Dirva. Agurkai yra gana reiklūs augimo vietai. Jiems reikia greitai išylančios, geros 
struktūros, nesukietėjančiu paviršiumi, humusingos ir daug maisto medžiagų turinčios, 
vandeniui ir orui pralaidžios dirvos.

Gausūs agurkų derliai išauginami humusingose priesmėlio ir lengvo priemolio dir-
vožemiuose. Smėlingose dirvose sausą vasarą agurkus gali tekti dažnai laistyti, o sun-
kios dirvos po lietaus užmirksta. Lengvą priesmėlį galima pagerinti įterpiant kom posto 
ar per pu vusio mėš lo – tai padidins dirvos rišlumą bei drėgmės išsilaikymą. Sunkius ir 
nelaidžius vandeniui bei rūgščius dirvožemius reikia pagerinti – įterpti mėš lo su šiau dais 
– dirva taps puresnė, labiau pralaidi orui. Agurkai nepakenčia aukšto gruntinio vandens, 
todėl jiems netinka šaltiniuotos bei užmirkusios dirvos, blogai auga šviežiai kalkintose 
dirvose.

Puiki vieta agurkams auginti yra me džių ar krū mų nuo vė jų ap sau go ti plotai su ne di-
de liu nuo ly džiu į pie tų pu sę.

Priešsėliai. Agurkų negalima auginti po agurkų bei kitų moliūginių daržovių dažniau 
kaip kas 3-4 metus, nes iškyla grėsme, kad jie užsikrės tomis pačiomis ligomis ir ken-
kėjais. Labai geras priešsėlis yra ankštiniai augalai – žirniai, pupos, taip pat svogūnai, 
porai, pomidorai, ankstyvieji kopūstai, bulvės. Ne toks geras priešsėlis yra vėlyvi kopūs-
tai ir šakniavaisinės daržovės.

Sėja. Agurkus galima auginti sėklas sėjant tiesiai į dirvą arba sodinant daigais. Grei-
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Naujas, ankstyvas kornišonų tipo partenokarpinis (savidulkis) hibridas, tinkamas auginti lauke, 
po priedangomis ar šiltnamiuose. Augalai tvirti ir gyvybingi, atviro tipo, pasižymi puikiomis 
regeneracinėmis savybėmis. Hibridas išvestas perdirbimo pramonės poreikiams tenkinti, dera 
tolygiai. Išauginamas gausus ir kokybiškas derlius, kurio didelę dalį sudaro nedideli agurkėliai, 
puikiai tinkantys marinavimui. Vaisiai cilindro formos, smulkiai kauburiuoti, tolygios tamsiai 
žalios spalvos, tvirti, geros konsistencijos, mažais sėklalizdžiais. Ilgio ir storio santykis: 3,1:1. 
Tinka šviežiam vartojimui, konservavimui. Aukštas atsparumas: rauplėms, agurkų miltligei, 
vidutinis atsparumas: agurkų mozaikos virusui ir agurkų netikrajai miltligei. Pakelyje 20 sėklų.

Alpaka F1
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Adam F1

Labai ankstyvas kornišonų tipo partenokarpinis 
(savidulkis) hibridas, tinkamas auginti lauke, po 
priedangomis ar šiltnamiuose. Pradeda derėti 
po 41-52 dienų nuo pasėjimo. Augalai tvirti ir 
gyvybingi, pasižymi puikiomis regeneracinėmis 
savybėmis, didžioji derliaus dalis užauga ant 
pagrindinio stiebo. Dera tolygiai, išauginamas 
gausus derlius. Vaisiai 90-95 g svorio, 9-10 cm 
ilgio, cilindro formos, tamsiai žali, tolygios ir 
vienodos spalvos, smulkiai kauburiuoti. Ilgio ir 
storio santykis yra 3,2:1. Puikiai tinka šviežiam 
vartojimui, konservavimui ir raugimui. Hibridas 
atsparus rauplėms, pakankamai atsparus agurkų 
mozaikos virusui ir miltligei. Pakelyje 20 sėklų.

tas ir tolygus sėklų sudygimas didžia dali-
mi lemia auginimo sėkmę. Todėl reikia: 

• parinkti tinkamą sėjos laiką taip, 
kad viršutinis dirvos sluoksnis 
būtų įšilęs iki 12-15°C;

• sėklas įterpti į drėgną žemę, o jei-
gu reikia – ją sudrėkinti prieš lau-
ko įdirbimą ir sėją. 

Jeigu nesilaikoma šių sąlygų, iškyla 
grėsmė, kad nesudygusios sėklos ilgai 
gulės žemėje. 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 ge-
riausia sėti tarp gegužės 15 ir 20 dienos, 
arba pagal fenologinį kalendorių – baigiant 
žydėti alyvoms, sužydėjus kaštonams. Sė-
klos sėjamos 1,5-3 cm gylyje priklausomai 
nuo dirvos. Sėti reikia eilėmis, tarp kurių 
paliekamas 130-150 cm atstumas, o eilėje 
agurkai turi augti kas 10-25 cm.

Esant šiltam orui, pirmieji daigeliai pa-
sirodo po 4-5 die nų, dauguma po 7-8 die nų. 
Jei pasėta vėsiu metu, agur kai sudygsta 
per 12-15 d. Todėl netikėtai atvėsus orams 
ar esant vėsioms naktims, rekomenduoti-
na pasėtus agurkus uždengti plėvele – taip 
jie sudygs daug grei čiau ir vie no džiau.

Ankstyvesnį ir gausesnį derlių gali-
ma gauti, sodinant daigus. Agurkų daigai 
auga 30-45 dienas. Daigai į lauką sodinami 
birželio 5–17 dienomis. Geriausiai daigai 
prigyja sodinant apsiniaukusią dieną arba 
vakare į gerai prilaistytą dirvą.

Agurkai mėgsta šilumą, visiškai nepa-
kelia net nežymių šalnų. Augalų augimas 
žymiai sulėtėja nukritus temperatūrai iki 
+15°C ir visiškai nustoja augti esant tem-
peratūrai +10°C ir žemesnei. Optimali 
temperatūra normaliam agurkų augimui 
yra +25-30°C, santykinis oro drėgnumas – 
70-80%.

Tręšimas. Agurkai yra reiklūs maisto 
medžiagoms. Pradiniame augimo tarps-
nyje jiems reikia daugiau azoto ir lengvai 
įsisavinamo fosforo, o agurkams pradėjus 
žydėti ir megzti vaisius, sumažėja azo-
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Asker F1

Ankstyvas salotinio (angl. „Slicer“) tipo 
partenokarpinis (savidulkis) hibridas, skirtas 
auginti polietileniniuose ir stikliniuose 
šiltnamiuose. Pradeda derėti po 54 dienų 
nuo pasėjimo. Augalai auga greitai, pakenčia 
šviesos trūkumą, todėl tinka auginti ir ankstyvą 
pavasarį, ir rudenį. Vaisiai vienodos formos, 
žalios spalvos, kauburiuoti, 18-20 cm ilgio, 
gerai laikosi nuskinti, ilgai nevysta, skanūs. 
Norint pasiekti geresnių rezultatų, pirmaisiais 
mėnesiais patariama formuoti daugiau 
vegetatyvinį augalo tipą. Veislė pakankamai 
atspari  miltligei, rauplėms, agurkų mozaikos 
virusui. Pakelyje 15 sėklų.

to poreikis, tačiau padidėja kalio. Lauko 
agurkams reikia 12-17 g/m2 azoto (N), 
6-8 g/m2 fosforo (P2O5) ir 18-22 g/m2 ka-
lio (K2O). Reikėtų naudoti kompleksines 
mineralines trąšas, turinčias ne tik azoto, 
fosforo, kalio bet ir magnio bei mikroele-
mentų. Fosforo trąšomis tręšiama rudenį 
arba anksti pavasarį pirmą kartą įdirbant 
lauką. Apie 80% kalio ir magnio trąšų (tik 
sulfato pavidalu) lengvose ir vidutinio sun-
kumo dirvose geriau įterpti ankstyvą pava-
sarį nei rudenį, o sunkiose, daug organinių 
medžiagų turinčiose dirvose tręšimą kalio 
trąšomis galima sujungti su tręšimu fosfo-
ro 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 žy-
dėjimo pradžioje, nes kalis palankiai vei-
kia vaisių formą, jų kietumą rauginant bei 
iš dalies apsaugo augalus nuo užmegztų 
žiedų numetimo streso sąlygomis, taip pat 
didina jų atsparumą ligoms. Apie 60% azo-
tinių trąšų kiekio įterpiama 10-14 dienų 
prieš agurkų sėją ar sodinimą, vėliau tręš-
ti pradedama 2-3 tikrųjų lapelių tarpsnyje. 
Tręšimas azotinėmis trąšomis baigiamas, 
augalams pradėjus žydėti, nes vėlesnės 
įterpiamos azoto normos gali lemti vėly-
vesnį derėjimą, pabloginti vaisių kokybę, 
ypač tų, kurie skirti raugimui – gali atsi-
rasti tuščių ertmių. Reikia atsiminti, kad 
agurkai labai neigiamai reaguoja į chlori-
dų 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 gali būti deri-
namas su augalų apsaugos priemonėmis.

Augalų priežiūra ir derliaus nuėmi-
mas. Labai svarbus dirvos purenimas, 
ypač po liūčių ar ilgalaikio lietaus. Kadangi 
agurkų šaknys yra paviršinės, naudingas 
ir laistymas, ypač nuo žydėjimo pradžios 
iki derėjimo pabaigos. Iki žydėjimo agurkai 
laistomi nuosaikiai, po 3-4 l / 1 m2 kas 5-7 
dienas, o žydėjimo ir derėjimo metu kas 
2-3 dienas po 6-12 l / 1 m2 (priklausomai 
nuo oro sąlygų). Laistyti reikia anksti ryte, 
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Amant F1

Ankstyvas ir labai derlingas, partenokarpinis 
hibridas, skirtas auginti polietileniniuose ir 
stikliniuose šiltnamiuose. Pradeda derėti po 
58-63 dienų nuo pasėjimo. Pakantus šviesos 
trūkumui, tinka auginti ir ankstyvą pavasarį, 
ir rudenį. Šis hibridas iš kitų tuo pat metu 
auginamų agurkų išsiskiria šviesia spalva. 
Vaisiai 80-100 g svorio, cilindro formos, šviesiai 
žalios spalvos, plona odele, su šviesia juosta iki 
½ vaisiaus ilgio, stambiai kauburiuoti. Vaisiaus 
ilgio ir skersmens santykis 3:1. Dėl ypatingo 
skonio rekomenduojami auginti šviežiam 
vartojimui, marinavimui ir trumpam rauginimui. 
Hibridas atsparus tikrajai miltligei ir rauplėms, 
pakankamai atsparus netikrajai miltligei bei 
agurkų mozaikos virusui. Pakelyje 20 sėklų.

Amour F1

Ankstyvas ir labai derlingas partenokarpinis 
hibridas, skirtas auginti polietileniniuose ir 
stikliniuose šiltnamiuose. Pradeda derėti po 
60-65 dienų nuo pasėjimo. Augalai tvirti ir 
gyvybingi, pasižymi puikiomis regeneracinėmis 
savybėmis. Vaisiai 80-100 g svorio, cilindro 
formos, stambiai kauburiuoti, tolygios žalios 
spalvos, su aiškia juosta iki 1/3 vaisiaus ilgio, 
ilgai neperauga, negelsta. Vaisiaus ilgio ir 
skersmens santykis 3-3,3:1. Agurkai turi mažus 
sėklalizdžius ir ploną odelę, yra itin saldūs 
ir anksti derantys, todėl labai tinka šviežiam 
vartojimui, marinavimui ir trumpam rauginimui. 
Hibridas atsparus tikrajai miltligei ir rauplėms, 
pakankamai atsparus netikrajai miltligei bei 
agurkų mozaikos virusui. Pakelyje 20 sėklų.

Artist F1

Ankstyvas hibridas, panašus į „Amour F1“. 
Vaisiai ryškiai žalios spalvos, su stambiais 
kauburėliais, labai grakštūs ir vienodo didumo, 
o ilgio ir storio santykis yra 3,2-3,3:1. Puikiai 
tinka šviežiam vartojimui, konservavimui ir 
trumpalaikiam raugimui. Hibridas atsparus 
tikrajai miltligei ir rauplėms, pakankamai 
atsparus agurkų mozaikos virusui ir netikrajai 
miltligei. Pakelyje 20 sėklų.
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Atomic F1
Populiariausias mūsų asortimente, labai derlingas lauko agurkų hibridas. Pradeda derėti po 62-67 
dienų nuo pasėjimo. Vaisiai šviesiai žalios spalvos, su šviesiomis juostelėmis iki 3/4 vaisiaus ilgio, 
labai vienodos cilindro formos, truputį ilgesni už „Akord F1“, nelinkę storėti, saldūs, aromatingi. 
Vaisiaus ilgio ir skersmens santykis 3,1-3,2:1. Idealiai tinka raugimui ir marinavimui, nes turi mažus 
sėklalizdžius, išsaugo šviesią spalvą, nesuminkštėja, nesusidaro tuščių ertmių, agurkai išlieka 
kieti ir traškūs. Augalai turi stiprią šaknų sistemą, yra tvirti, gyvybingi, atsparūs tikrajai miltligei, 
agurkų mozaikos virusui ir rauplėms, pakankamai atsparūs netikrajai miltligei. Pakelyje 60 sėklų.
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Akord F1

Labai derlingas, vešlus, intensyviai augantis 
lauko agurkų hibridas. Pradeda derėti po 
65-70 dienų nuo pasėjimo. Atsižvelgiant į 
ankstyvumą, šviesią vaisių spalvą ir tai, kad jie 
niekada nebūna karstelėję, rekomenduojami 
raugimui, marinavimui bei šviežiam vartojimui. 
Vaisiai cilindro formos, kauburiuoti, sodrios 
šviesiai žalios spalvos su kontrastingu baltų 
juostelių piešiniu iki ¾ vaisiaus ilgio, saldūs, 
aromatingi. Vaisiaus ilgio ir skersmens santykis 
2,8-2,9:1. Proporcingai auga į ilgį ir storį, todėl 
gaunamas didelis kokybiškų, vienodų vaisių 
derlius. Augalas sparčiai augina vaisius, todėl 
skinant dažnai nedidelius vaisius gaunamas 
gausus derlius, puikiai tinkantis konservavimui 
ir raugimui – dėl šios savybės šis hibridas ypač 
populiarus  mažus agurkus raugiančių konservų 
pramonėje. Konservuoti agurkai išlieka kieti, 
be tuščių ertmių, nesubliūkšta, tampa traškūs, 
išsaugo ryškią spalvą. Augalai tvirti, turi stiprią 
šaknų sistemą, yra atsparūs tikrajai miltligei 
ir rauplėms, pakankamai atsparūs netikrajai 
miltligei bei agurkų mozaikos virusui. Pakelyje 
60 sėklų

kad neatsirastų lapų nudegimų, o augalai galėtų per dieną nudžiūti. Vakarinis laistymas 
skatina ligų vystymąsi, ypač miltligės ir bakterinės dėmėtligės. Nerekomenduojama 
laistyti stipria srove, nes išplaunama žemė, pažeidžiamos šaknys, lapai, stiebai. 

 Jeigu tam tikrais laikotarpiais agurkams trūksta vandens, smarkiai svyruoja tempe-
ratūra, žiedai ima kristi, vaisiuose atsiranda tuščių ertmių, jie deformuojasi.

Lietuvoje dažnas lauko agurkų kenkėjas – pu pi nis ama ras, kuris gali būti randamas 
ir ant labai jaunų augalų. Amarai pa žei džia in ten sy viai au gan čias agur kų vir šū nes. Nuo 
ama rų purškiama insekticidais.

Didžiausią žalą Lietuvoje au gi na miems agurkams padaro ne tik ro ji milt li gė, kuri pa-
žei džia jų la pus. Ant la pų at si ran da pa vie nės, grei tai plin tan čios dėmės, lapas pradeda 
džiūti. Liga gali plisti labai greitai ir su nai kin ti net nepradėjusius derėti agurkus, kartais 
net prieš jų žydėjimą.

Mūsų siūlomi agurkų hibridai yra pakankamai atsparūs ne tik ra jai milt li gei, tačiau jei 
sąlygos ligai plisti yra labai palankios, jie ir gi pa žei džia mi, tik vė liau ir ma žiau. 

Miltligei plisti palankios sąlygos yra vėsios, drėgnos naktys ir šiltos dienos. Ši liga 
pradeda reikštis lie pos pa bai go je – rug pjū tį. Nuo jos gali pagelbėti profilaktiniai purški-
mai, kol li ga dar neapėmė pasėlio ar pas tebėti pir mie ji jos po žy miai. Rekomenduojama 
pir muo sius pro fi lak ti nius purš ki mus pra dė ti prieš agur kų žy dė ji mą ir kar to ti kas 12-
16 die nų. Li gai jau pa si reiš kus purkšti reikia daž niau. Standartiškai lauke auginamiems 
agurkams pakanka 3-4 purš ki mų. Preparatų nuo miltligės yra įvairių, prašome teirautis 
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Allianz F1
Naujausias, labai derlingas, ankstyvas lauko agurkų hibridas, panašus į „Atlantis F1“, skirtas 
konservavimui, ilgalaikiam raugimui. Pradeda derėti po 60-65 dienų nuo pasėjimo. Gerai dera po 
priedangomis ir atvirame lauke, ilgai neperauga. Tinka auginti ant juodos plėvelės. Vaisiai šiek tiek 
trumpesni nei „Atlantis F1“, su stambiais kauburėliais, ryškiai žalios spalvos, su šviesiomis juostomis 
iki 1/3 ilgio, saldūs, skanūs ir aromatingi. Vaisiaus ilgio ir skersmens santykis 3-3,1:1. Agurkai turi 
labai mažus sėklalizdžius, o rauginti būna labai kieti. Augalai labai gyvybingi, atsparūs tikrajai miltligei 
ir rauplėms, pakankamai atsparus netikrajai miltligei bei agurkų mozaikos virusui. Pakelyje 60 sėklų.

24



Atlantis F1

Derlingas hibridas, skirtas auginti lauke 
ir po žemomis plėvelės ar agroplėvelės 
priedangomis. Pradeda derėti po 62-67 dienų 
nuo pasėjimo. Vaisiai ryškiai žalios spalvos, 
su stambiais kauburėliais, plona odele, kieti. 
Vaisiaus ilgio ir skersmens santykis 2,8-3,1:1. 
Turi mažus sėklalizdžius, yra labai saldūs ir 
aromatingi, todėl idealiai tinka konservavimui, 
o ypač ilgalaikiam raugimui. Hibridas atsparus 
tikrajai miltligei ir rauplėms, labai pakantus 
netikrajai miltligei,todėl gali vesti vaisius net iki 
rudens šalnų. Dėl savo atsparumo bakterinėms 
ir grybinėms ligoms hibridas ypač tinkamas 
ekologiškai ūkininkaujantiems daržininkams. 
Pakelyje 60 sėklų.

pardavėjų – konsultantų.
Ki toms lau ko agur kų li goms – pa-

pras ta jai milt li gei, raup lėms, bak te rio zei 
– mūsų siūlomi hib ri dai yra pa kan ka mai 
at spa rūs, todėl jomis agur kai ser ga retai.

Skinant vaisius, reikia nepamiršti pa-
šalinti visus peraugusius, nesveikus bei 
deformuotus agurkus, kad nebūtų stab-
domas likusiųjų augimas. Geriau agurkus 
skinti ryte arba apsiniaukusią dieną. Karš-
tą dieną nuskinti vaisiai blogiau laikosi, 
greičiau vysta.

Kita informacija. Svarbu nepamiršti, 
kad agurkų veislės ir hibridai būna kelių 
rūšių:

dominuojančių moteriškų žiedų (lauko 
agurkai) – jų apdulkinimui reikalingi vabz-
džiai. Šios rūšies agurkai auginami lauke 
ir po atviromis priedangomis. Jų sėklos 
yra gerokai pigesnės. 

partenokarpiniai – tai savidulkiai agur-
kai, kurių vaisiai užsimezga be vabzdžių 
apdulkinimo. Šie agurkai auginami šil-
tnamiuose ar lauke, vietovėse, kur maža 
vabzdžių ar bičių, pvz., šalimais žydinčių 
rapsų laukas bitėms yra patrauklesnis, nei 
tuo metu žydintys agurkai. 

Švieži agurkai turi šlapimą varančių ir 
karštį mažinančių savybių, žymiai sumaži-
na skrandžio sulčių rūgštingumą. Augalinė 
ląsteliena organizmo beveik visiškai neįsi-
savinama, tačiau vaidina svarbų vaidme-
nį žarnyno veiklos reguliavime – stiprina 
jo peristaltiką, sudaro palankias sąlygas 
nereikalingo cholesterolio pašalinimui iš 
organizmo. Agurkų tyrė (100 g prieš valgį) 
rekomenduojama storosios žarnos užde-
gimo metu. Vaisiuose yra aptiktas fermen-
tas, artimas pagal savo prigimtį insulinui, 
todėl agurkas yra labai vertingas dietinis 
produktas. Vaisių sudėtyje yra fermentai, 
greitinantys vitamino C ir B2 įsisavinimą.

Liaudies medicinoje agurkai naudoja-
mi podagros, plaučių ir inkstų ligų gydy-
mui. Agurkai naudojami ir kosmetiniais 
tikslais – dauguma moterų žino, kad veido 
šviežumui ir grožiui nėra nieko geriau nei 
agurkų sultys!

Daržovių sėklų katalogas daržininkams - mėgėjams        25



Morkų tėvynė – Vakarų Azija, jų pirmtakė – laukinė morka yra plačiai paplitusi Viduržemio 
jūros rajonuose, pietinėje Europos dalyje ir Azijoje.

Maistui morkos pradėtos naudoti naujosios eros pirmajame tūkstantmetyje. Nuo XIV-XV 
amžių jos yra plačiai kultivuojamos Europoje. Lietuvoje valgomosios morkos – vienos popu-
liariausių daržovių.

Morkų šakniavaisiai turi 5-10 mg% askorbo rūgšties, 3-30 mg% karotino, vitaminų В1, 
В2, В6, Е, РР ir kt., 5-10% cukraus (saldžiausios veislės ir hibridai iki 12%), didelį mikroele-
mentų ir mineralinių medžiagų kiekį. Ypatingai vertingi yra intensyvaus raudonai oranžinio 
atspalvio šakniavaisiai (Nectar F1, Narbonne F1, Nerac F1, Niland F1, Nipomo F1) – juose 
yra daugiau karotino, vitaminų bei mineralinių medžiagų.

Morkas sveika vartoti įvairiu pavidalu, tačiau geriausiai – šviežias. Jas taip pat galima 
konservuoti ir džiovinti. Maistui galima naudoti ne tik šakniavaisius, bet ir šviežius lapus 
(sriuboms, padažams) ir užaugintas sėklas, turinčias aštrų, pikantišką skonį. Sėklos deda-
mos į maistą kaip prieskoniai prie įvairių patiekalų, naudojamos marinatuose, trauktinių ga-
myboje, ruošiant žuvį.

Olandų firma Bejo Zaden yra morkų selekcijos lyderė pasaulyje. Hibridų išvedimas žy-
miai pagerino produkcijos kokybę – šakniavaisių vienodumą, formos tolygumą ir vientisumą, 
derlingumą, atsparumą ligoms ir kenkėjams. Bejo Zaden selekcininkai stengiasi išvesti kuo 
kokybiškesnius šakniavaisius išauginančius hibridus, atsparius ligoms bei kenkėjams. Siū-
lomas morkų asortimentas yra tikrai platus (virš 120 hibridų) – tai ne tik visiems žinomos 
Nanto, bet ir Amsterdamo, Imperator, Šantane (angl. “Chantenay”), Flake ar Berlikum tipo 
morkos. Kiekvieno tipo morkų hibridas yra parenkamas pagal augintojo poreikius. Morkų 
hibridai Napoli F1, Nerac F1, Bangor F1, Narbonne F1 yra gerai žinomi ir puikiai vertinami 
visame pasaulyje.

Visos Bejo Zaden morkų hibridų sėklos yra kalibruotos 0,2 mm tikslumu. Dėl panašaus 
sėklų stambumo jas žymiai lengviau sėti, pasėlio sudygimas yra daug vienodesnis nei sėjant 
nekalibruotas sėklas.

Dirva. Morkas reikia auginti derlingose, lengvose, giliai išpurentose dirvose.
Geriausiai tinka priesmėliai o taip pat lengvi priemoliai, turintys gerą drenažą. Priemolio 

dirvos turi būti puriai įdirbtos ir jose suformuotos lysvės. Dirvos turi būti nerūgščios (pH: 
5,6-6,5), pageidautina su didesniu judriojo fosforo, kalio ir humuso kiekiu, nors lengvesnėse 
dirvose didesni humuso kiekiai būna retai. Tinkamiausias gruntinio vandens lygis – ne se-
kliau kaip 1-1,2 m. 

Sunkiuose ir užmirkusiuose dirvožemiuose morkų pasėlis dėl prasto sudygimo išretėja, 
augalai būna silpni, šakniavaisiai stipriai šakojasi, įsimeta puviniai, morkos prastai sandė-
liuojasi.

Priešsėliai. Geri priešsėliai yra ankstyvieji kopūstai, bulvės, agurkai, pomidorai, svogūnai, 
ankštiniai augalai, javai. Nerekomenduotina vienoje vietoje auginti morkas ilgiau nei dvejus 
metus.

Dirvos paruošimas. Tręšti organinėmis trąšomis galima priešsėlį arba tik iš rudens. 
Tręšti šviežiu mėšlu nerekomenduojama, kadangi šakniavaisiai pradeda šakotis, skilinėja, 
juose kaupiasi nitratai, morkos prastai sandėliuojasi, jas dažniau pažeidžia svogūninė musė.

Dirvožemį geriausiai ruošti iš rudens – perkasti 25-30 cm gyliu. Esant rūgščiai dirvai, ją 
reikia kalkinti įterpiant 100-200 g kalkių, dolomitmilčių arba 300-500 g pelenų į 1 m2. Pries-
mėlio dirvožemiams įterpiama 6-8 kg/m2, derlingiems priemolio dirvožemiams – 3-4 kg/m2 

Morkos 
Daucus carota L.
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Napoli F1

Gerai žinomas ankstyvas Nanto tipo hibridas. 
Vegetacijos trukmė apie 90 dienų. Ypač 
populiarus tarp daržininkų, nes anksti įgauna 
ryškią oranžinę spalvą ir saldų skonį. Tinka 
auginti šiltnamiuose, pirmąjį derlių galima 
nuimti jau po 60-70 dienų. Šakniavaisiai buki, 
lygūs, nelinkę trūkinėti, vidutinio storumo. Lapija 
tvirta, trumpa. Pakelyje 600 sėklų.

Mokum F1

Ankstyviausias Nanto / Amsterdamo tipo hibridas, 
vienas mėgstamiausių Europoje daržininkų 
mėgėjų tarpe, auginančių morkas pirmąjam 
ankstyviausiam derliui. Vegetacijos trukmė apie 
70-85 dienos. Šakniavaisiai cilindro formos, buki, 
tačiau šiek tiek plonesni nei įprastų Nanto tipo 
morkų, 18-20 cm ilgio, labai maža šerdele. Šios 
bene ankstyviausios morkos augintojų pamėgtos 
dėl ypatingo sultingumo, saldumo, švelnumo 
ir traškumo, todėl raunamos pirmiausiai, 
vartojamos kaip sveikas, gaivus užkandis, taip 
pat šviežioms salotoms ir pirmosioms sultims. 
Nedidelės morkytės (angl. „Baby carrot“) ypač 
mėgstamos vaikų, pradedamos rauti jau po 50-60 
dienų. Jei norite turėti itin ankstyvą derlių, šias 
morkas galite pasėti iš rudens. Pakelyje 600 sėklų.

Nominator F1

Ankstyvas Nanto tipo hibridas, panašus į „Napoli 
F1“. Šakniavaisiai labai anksti įgyja ryškią 
spalvą ir saldų skonį. Idealiai tinka pačiam 
ankstyviausiam derliui, tačiau nesibaiminant 
morkas galima rauti ir vasaros metu, nes 
derliaus nuėmimo laikotarpis yra ilgas, morkos 
nelinkę trūkinėti, nepraranda skonio ir išvaizdos. 
Visiškai subręsta maždaug po 3 mėnesių nuo 
sėjos. Pakelyje 600 sėklų.
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Bangor F1
Derlingiausias vidutinio ankstyvumo Nanto / Berlikum tipo hibridas. Vegetacijos trukmė 100-110 dienų. 
Daugelis daržininkų teikia šiam hibridui pirmenybę, nes morkas galima auginti ankstyvajam derliui 
(greitai augančios morkos suformuoja įprasto dydžio šakniavaisius anksčiau nei ankstyvosios veislės). 
Taip pat galima auginti vasariniam ir rudeniniam rekordiniam stambių morkų derliui, siekiančiam 
iki 14 kg/m2. Dėl gausaus derliaus, ankstyvumo ir didelės sulčių išeigos, šis hibridas yra vienas 
populiariausių tarp pramoninių sulčių gamintojų. Šakniavaisiai cilindro formos, stambūs, buki, lygūs, 
apie 4 cm skersmens, 20-25 cm ilgio, 200-350 g svorio. Lapai vešlūs, vidutinio ilgio, tvirti, atsparūs 
ligoms. Sėjant rečiau ir auginant giliai (iki 40 cm) išpurentoje lengvoje dirvoje, lysvėse, šakniavaisiai 
užauga iki 30 cm ilgio, 5 cm skersmens, 500-600 g svorio. Tinka šviežiam vartojimui, konservavimui, 
laikymui. Rudens derliui ir laikymui skirtas morkas reikia sėti gegužės mėn. viduryje. Pakelyje 600 sėklų. 
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Belgrado F1

Naujas, vidutinio ankstyvumo, labai derlingas 
Nanto / Berlikum tipo hibridas. Vegetacijos 
trukmė apie 110 dienų. Labai greitai auga. 
Šakniavaisiai cilindro formos, ilgi ir stambūs, 
labai skanūs. Šerdis nedidelė. Puiki spalva 
ir skonis. Labai tinka sultims, šviežioms 
salotoms, o pasėjus anksti, galima rauti kaip 
ankstyvą derlių. Stiprūs, sveiki lapai atsparūs 
cerkosporozei, alternariozei bei bakterijų 
sukeliamoms ligoms. Vėlesnės sėjos derlius 
tinka 3 - 4 mėnesių sandėliavimui. Pakelyje 600 
sėklų.

Berlin F1

Naujas vidutinio ankstyvumo Berlikum tipo 
hibridas. Vegetacijos trukmė apie 113 dienų. 
Tai populiarių morkų “Bangor F1” analogas 
tinkamas ilgam sandėliavimui. Šakniavaisiai 
cilindro formos, ilgi ir stambūs (daugiau 
nei 200 g), sultingi, saldūs, ryškios spalvos. 
Rekomenduojama sulčių gamybai rudens 
– žiemos metu. Taip pat tinka šviežioms 
salotoms gaminti. Vėlesnės sėjos derlius puikiai 
sandėliuojasi. Pakelyje 600 sėklų.

komposto. Prieš sėją tręšiama kompleksinėmis mineralinėmis trąšomis. Rekomenduojama 
naudoti bechlores trąšas. Vidutiniškai 1 m2 morkų pasėlio reikia 100-150 g kompleksinių mi-
neralinių trąšų. Geriausia, kai šių trąšų sudėtyje yra 7-12% azoto (N), 5-10% fosforo (P2O5) ir 
15-25% kalio (K2O) bei mikroelementų. Reikia nepamiršti, kad azoto perteklius įtakoja prastą 
morkų sandėliavimąsi ir nitratų kaupimąsi.

Sėja. Sėklas reikia sėti 1-2 cm gylyje į šviežiai paruoštas lysves, šiek tiek drėgną dirvą, 
geriausia apniukusią dieną. Sėti į perdžiūvusią dirvą nerekomenduojama, nes atlikti bandy-
mai parodė, jog nors morkos ir sudygsta, tačiau vėliau auga netolygiai, o galiausiai nuima-
mas nevienodo dydžio morkų derlius. Šakniavaisių ilgis ir lygumas pirmiausia priklauso nuo 
dirvos sluoksnio supurenimo gylio ir kruopštaus grumstų susmulkinimo. Morkų auginimas 
lygiame paviršiuje negarantuoja, kad bus išnaudotos hibridų galimybės. Derliai, neformuo-
jant lysvių, paprastai būna 20–30% mažesni, šakniavaisiai nebūna lygūs, o deformuoti sudaro 
didesnę jų dalį. 

Sėdami morkų veisles (Nantes 5 – SAMSON arba Berlikumer 2 – ROMOSA), siekiant iš-
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Baltimore F1

Labai derlingas Nanto / Berlikum tipo hibridas, 
panašus į daugelio pamėgtą ankstyvą ir derlingą 
Nandrin F1 hibridą. Baltimore F1 priskiriamas 
patiems ankstyviausiems šio tipo hibridams, 
augimo trukmė yra apie 100-105 dienos. Labai 
universalus, gali būti auginamas pirmųjų šviežių 
morkų ar vasaros ir rudens derliui. Šakniavaisiai 
užauga dideli, sultingi ir intensyvios spalvos, 
todėl taip pat šios morkos rekomenduojamos 
auginti ir salotų gamybai bei sultims spausti. 
Baltimore F1 auga labai greitai ir intensyviai, tad 
šias morkas galima auginti ir kaip antrąjį derlių, 
sėjant birželio mėnesio antroje pusėje. Išaugina 
stiprius, sveikus, tamsiai žalius lapus, kurie 
itin atsparūs grybelių ir bakterijų sukeliamoms 
ligoms. Puikiai prisitaiko prie įvairių tipų 
dirvožemio. Rekomenduojama sėti gana giliai, 
šiek tiek rečiau, nes šakniavaisiai užauga 
stambūs - ilgi ir stori. Tinka šviežiam vartojimui, 
konservavimui, laikymui. Rudens derliui ir 
laikymui skirtas morkas reikia sėti gegužės mėn. 
viduryje. Pakelyje 600 sėklų.

vengti retinimo, sumaišykite vieną lygų arbatinį šaukštelį sėklų su stikline smėlio. 
Sėjant hibridinių morkų sėklas, rekomenduojame sėti tiksliai, kad nereikėtų retinti – pa-

sėlis bus vienodesnis, šakniavaisiai užaugs lygesni ir vienodesni – sutaupysite laiko, gausi-
te kokybiškesnį ir gausesnį derlių. Daržininkų patogumui, perfasuojame stambios frakcijos 
(1,8-2,0 mm) tikslaus sėjimo (angl. “Bejo Precision”) morkų hibridų sėklas.

Sėjos terminai. Sėklų sėjos į atvirą gruntą laikotarpiai priklauso nuo veislės ar hibrido 
paskirties bei vegetacijos termino. Renkantis sėjos laiką, būtina atsižvelgti į veislės aprašy-
me nurodytą vegetacijos trukmę. Tai laikotarpis, per kurį optimaliomis sąlygomis augančios 
morkos pasiekia brandą. Pasėjus per anksti, morkos gali peraugti, o pasėjus per vėlai - ne-
subręs. Ir vienu, ir kitu atveju šakniavaisių kokybė, išvaizda, laikymasis nebus geri. Nanto 
tipo morkų šakniavaisiai tampa buki pasiekus vegetacinę brandą.

Paprastai ankstyvam ir vasaros derliui morkos sėjamos nuo balandžio mėnesio pradžios 
iki gegužės mėn. 15-25 d. Išimtis – kai kurie trumpos vegetacijos universalūs hibridai, tin-
kami tiek ankstyvam derliui, tiek vėlyvam ar pakartotinam sėjimui laikymui skirtam derliui 
(Napoli F1, Nominator F1, Baltimore F1, Bangor F1, Berlin F1, Belgrado F1). 

Ankstyvas morkas taip pat galima sėti lapkričio mėn. Sėja pradedama, esant dirvožemio 
temperatūrai žemesnei nei +5°С, sėjama 1-2 cm gylyje ir mulčiuojama 3-4 cm durpių arba 
komposto sluoksniu.

Temperatūros režimas. Morkos yra pakančios vėsai, sėklos pradeda dygti esant +3-5°С 
temperatūrai, želmenys išlieka gyvybingi esant ilgesniam atšalimui, trumpalaikėms šal-
noms (iki -3-4°С). Augalai žūsta tik ilgesnių šalnų metu, kai temperatūra krinta žemiau -6°С. 
Suaugę augalai yra dar ištvermingesni – lapai sušąla esant -8°С. Normaliam augimui ir ša-
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Berlikumer 2 - Romosa

Labai derlinga, vėlyva, Berlikum tipo veislė, skirta rudeniniam derliui. Vegetacijos trukmė apie 
125 dienos. Šakniavaisiai cilindro formos, buki, lygūs, stambūs, ryškiai oranžinės spalvos, gero 
skonio. Morkos stambesnės ir tvirtesnės nei Nanto tipo veislės, netrūkinėja ir nelūžta. Tinka visiems 
dirvožemio tipams. Lapija vešli, atspari ligoms. Tinka šviežiam vartojimui, konservavimui, ilgam 
laikymui. Pakelyje 3 gramai sėklų.

Nectar F1

Labai derlingas vidutinio vėlyvumo Nanto 
tipo hibridas. Vegetacijos trukmė apie 125 
dienos. Šakniavaisiai ilgi, stori, cilindro 
formos, sodrios spalvos. Morkos labai skanios, 
saldžios ir sultingos, sukaupia daug karotino, 
sausųjų medžiagų ir cukrų. Šių morkų sultys 
ir salotos yra vienos skaniausių! „Nectar F1“ 
pakenčia sausas ir karštas vasaras, drėgmės 
trūkumą, išsiskiria atsparumu grybinėms 
ligoms, alternariozei, „Xanthomonas“ rūšies 
bakterijoms. Toks atsparumas leidžia pasiekti 
puikių rezultatų ekologiškai ūkininkaujantiems 
daržininkams. Pakelyje 600 sėklų.
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Nerac F1
Populiariausias Lietuvoje ir Europoje olandų firmos Bejo Zaden Nanto tipo hibridas, 
rekomenduojamas tiems augintojams, kurie nori turėti puikaus skonio ir geros kokybės morkų 
žiemos ir pavasario laikotarpiu. Vegetacijos trukmė 130 dienų. Šakniavaisiai cilindro formos, 
labai vienodo didumo, lygia odele, skanūs, saldūs ir sultingi. Morkos ypač atsparios pažeidimams 
derliaus nuėmimo, sandėliavimo metu. Šakniavaisiai nesutrūkinėja, lapija yra pakankamai 
stipri, kad raunant neatitrūktų nuo šakniavaisio. Ilgai sandėliuojamų morkų kokybė nepablogėja, 
jos išsaugo šviežumą, spalvą ir skonį. Morkos gražiai atrodo nuplautos, ilgai išlieka gražios 
blizgančios spalvos. Šis hibridas priskiriamas derlingiausiems Nanto grupėje. „Nerac F1” – pats 
sėkmingiausias Bejo Zaden hibridas, kuris jau daug metų Lietuvoje ir Vakarų Europos šalyse yra 
vienas pagrindinių hibridų, auginamų šviežių morkų rinkai po ilgo sandėliavimo. Pakelyje 600 sėklų.
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Niland F1

Naujas, vėlyvas Nanto tipo hibridas, savo 
savybėmis panašus į populiariausią Lietuvoje 
Bejo Zaden morkų hibridą „Nerac F1“. 
Vegetacijos trukmė 130 dienų. Šakniavaisiai 
šiek tiek ilgesni nei „Nerac F1“ morkų, cilindro 
formos, lygūs, labai vienodi, gražūs, saldūs ir 
sultingi. Lapai vešlesni, statūs, tvirtai laikosi 
prie šaknies. Derliaus nuėmimo laikotarpis 
ilgas, subrendę morkos kelias savaites gali 
stovėti dirvoje neprarasdamos kokybės. 
Morkos atsparios trūkinėjimui ir pažeidimams 
derliaus nuėmimo ir sandėliavimo metu. Ilgai 
sandėliuojamų morkų kokybė nepablogėja, 
jos išsaugo šviežumą, spalvą ir skonį. Plautos 
morkos išsiskiria savo lygumu, glotnumu, ilgai 
išlieka gražios blizgančios spalvos. Hibridas 
gerai toleruoja didesnį pasėlio tankumą. 
Pakelyje 600 sėklų.

kniavaisių formavimuisi optimali temperatū-
ra yra 20-22°С.

Laistymas. Morkos yra labiau atsparios 
sausrai, nei kiti šakniavaisiai. Didžiausias 
drėgmės kiekis joms yra reikalingas per pir-
muosius vegetacijos mėnesius.

Esant sausrai, pradinėje vystymosi sta-
dijoje laistoma kartą per savaitę 3 l/1m2, o 
formuojantis šakniavaisiams (po antrojo re-
tinimo arba truputį anksčiau) vandens kiekis 
padidinamas iki 10 l/m2. Auginant Berlikum 
tipo morkas (pvz. Romosa, Bangor F1, Bal-
timore F1, Berlin F1, Belgrado F1) laistymo 
norma didinama iki 20 l/1 m2. Laistymų daž-
numą bei vandens normas reikia koreguoti 
atsižvelgiant į oro sąlygas.

Reikia nepamiršti, kad morkos nepaken-
čia perteklinės drėgmės, nes tada šakniavai-
sių vidus auga sparčiau, o tai sukelia defor-
maciją, trūkinėjimą.

Perdžiūvus dirvožemiui, sausros metu 
augalai džiūsta, sulėtėja jų augimas ir vysty-
masis, šakniavaisiai tampa mažiau sultingi, 
šiurkštėja, blogiau laikosi.

Tręšimas. Morkos per sezoną tręšiamos 
3-5 kartus. Pirmą kartą tręšiama po 3-4 sa-
vaičių nuo daugumos morkų sudygimo, nau-
dojant amonio salietrą, 10-15 g/1 m2, arba 
atskiestą karvių mėšlo (1:5), vištų mėšlo 
(1:10) tirpalą. Vėliau tręšiama kas 7-10 die-
nų kompleksinėmis mineralinėmis trąšomis 
– 20-30 g / 1 m2. Likus 1-1,5 mėn. iki der-
liaus ėmimo morkos nebetręšiamos. Azoto 
perteklius sukelia per spartų lapų augimą, 
šakniavaisiai sukaupia didelį nitratų kiekį, 
žymiai prasčiau sandėliuojasi ir labiau pūva.

Kita informacija. Morkos tinka daugelio 
ligų profilaktikai – stiprina dantenas, virtos – 
rekomenduojamos dusuliui, kosuliui slopin-
ti, sergant tuberkulioze. Iš sėklų gaunamas 
preparatas daukarinas, turintis spazmus 
slopinantį ir raminamąjį poveikį. Morkų sul-
tys naudojamos dietinėje mityboje.

Organizmo paros karotino poreikio pa-
tenkinimui (6 mg) pakanka 100-200 g morkų. 
Karotinas geriau įsisavinamas kartu su rie-
balais, todėl morkas rekomenduojama var-
toti kartu su pieno produktais – pienu, grieti-
ne, grietinėle, aliejumi arba sviestu.
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Nipomo F1
Vėlyvas Nanto tipo, „Nerac F1“ segmento hibridas, išsiskiriantis savo derlingumu. Vegetacijos 
trukmė 127 dienos. Šiame hibride firmai Bejo Zaden pavyko sutelkti daug teigiamų savybių, 
tokių kaip šakniavaisių lygumas, ryški spalva, tvirta lapija, geresnis jos atsparumas grybinėms 
ir bakterinėms ligoms. Šakniavaisiai išsiskiria patrauklia išvaizda, vienodu didumu. Morkos 
ypač atsparios mechaniniams pažeidimams, puikiai atrodo nuplautos ir ilgai išsaugo gražią 
spalvą. Auga giliai dirvoje, todėl šakniavaisio viršūnėlė nepažaliuoja. Hibridas gerai auga 
sunkesnėse dirvose, morkos nesutrumpėja. Tinka ilgam laikymui. Pakelyje 600 sėklų.
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Amsterdamo tipo (a). Šakniavaisiai cilindriški, siaurėjančiu buku galu, 8-20 cm ilgio, 12-30 mm 
skersmens. Amsterdamo tipo morkos populiarios Europoje, auginamos pačiam ankstyviausiam der-
liui. 

Nanto tipo (b). Šakniavaisiai taisyklingos cilindro formos, buku galu, 15-22 cm ilgio, 18-40 mm 
skersmens. Nanto tipo morkos auginamos visame pasaulyje, populiariausios Lietuvoje ir Europoje.

Nanto / Berlikum (c), Berlikum tipo (d). Šakniavaisiai cilindro formos, nežymiai kūgiški (viršutinė 
dalis šiek tiek storesnė), 20-35 cm ilgio, 25-45 mm skersmens. Berlikum tipo morkos auginamos visa-
me pasaulyje, daugiausia salotų, sulčių gamybai.

Šantanė tipo (e). Šakniavaisiai kūgiškos (viršutinė dalis daug storesnė nei apatinė) formos, buku 
galu, 10-25 cm ilgio, 25-60 mm skersmens. Šantanė tipo morkos auginamos visame pasaulyje, ypač 
populiarios Rytų Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.

Flake tipo (f). Šakniavaisiai kūgiškos formos, stambūs, 20-35 cm ilgio, 25-50 mm skersmens. Fla-
ke tipo morkos auginamos visame pasaulyje, daugiausiai perdirbimui, šaldymui.

Imperator tipo (g). Šakniavaisiai labai ilgi, ploni, siaurėjančio kūgio formos, 25-40 cm ilgio, 10-35 
mm skersmens. Populiarios Amerikos žemyne ir Australijoje, auginamos perdirbimui gabalėliais.

a b c d e f g

Purple Haze F1

Ankstyvas olandų firmos Bejo Zaden Nanto 
tipo hibridas. Vegetacijos trukmė 95 dienos. 
Šakniavaisiai tamsios bordo spalvos su 
violetiniu atspalviu, ilgi, šiek tiek kūgiški. 
Šerdis oranžinė. Tai gera žaliava sulčių, ypač 
mišinių su kai kuriais vaisiais, gamybai. Taip 
pat rekomenduojama užšaldymui riekelėmis ir 
salotų spalvos paįvairinimui. Pakelyje 250 sėklų.
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Burokėliai 
Beta vulgaris L.

Visos valgomųjų burokėlių formos kilo iš laukinės rūšies, kuri ir dabar auga Irane, Indijoje, 
Egipte, Balkanuose, Kaukazo šalyse. Kažkada populiariausia buvo geltonoji jų rūšis. XII-XIII 
amžiuje Europoje buvo pradėti auginti raudonieji burokėliai. 

Burokėliai yra labai vertingi dėl juose esančių biologiškai ir fiziologiškai aktyvių medžiagų, 
tačiau šakniavaisių kaloringumas yra labai didelis. Burokėliuose yra baltymų, riebalų, ląste-
lienos, pektinų, cukrų (sacharozės, gliukozės, fruktozės), organinių rūgščių, daug vitaminų, 
mineralinių medžiagų, mikroelementų. Šarminė reakcija – yra būdingas burokėlių bruožas.

Mityboje naudojami šakniavaisiai ir jauni lapai (vitamino C juose dukart daugiau nei ša-
kniavaisiuose). Burokėliai vartojami švieži, konservuoti, džiovinti ir vytinti. Per metus žmogui 
reikia suvartoti ne mažiau nei 7 kg burokėlių.

Olandų firmos Bejo Zaden burokėlių selekcininkai yra tikri profesionalai savo srityje. Iš-
vesta daug hibridų, išsiskiriančių iš kitų savo puikia vidine struktūra, spalva, šakniavaisių 
vienodumu, stipriais lapais ir puikiu skoniu, tinkamų tiek šviežiam vartojimui, tiek konser-
vavimui. Bejo Zaden burokėlius augina daugelis sėkmingiausiai ūkininkaujančių Lietuvos ir 
pasaulio daržininkų.

Dirvožemis. Burokėliai nėra labai reiklūs dirvožemiui, jie gali būti auginami daugelyje dir-
vų, nors geriausiai tinka purūs, giliai įdirbti vidutinio sunkumo, geros struktūros ir humusingi 
priemoliai. Sunkios dirvos gali lemti šakniavaisių deformavimąsi, o lengvose dirvose dažnai 
trūksta drėgmės. Optimali dirvos reakcija pH: 6,0-7,2 (neutrali arba silpnai šarminė). Jeigu 
dirva rūgšti – ją reikia kalkinti. Rūgščiose dirvose burokėlių daigai suserga juodšakne, likusieji 
auga lėtai.

Rudenį dirva perkasama 25-35 cm gyliu, į 1 m2 įmaišant 3-6 kg komposto, o pavasarį – 
80-100 g kompleksinių mineralinių trąšų, kurių sudėtyje turėtų būti 9-15% azoto (N), 5-10% 
fosforo (P2O5), 15-25% kalio (K2O) bei mikroelementų.

Wodan F1

Ankstyvas hibridas, savo savybėmis panašus į 
populiarųjį „Pablo“. Vegetacijos trukmė apie 90 
dienų. Labai atsparus žyduolių formavimuisi, 
galima sėti anksti. Tinka auginti po agroplėvele. 
Ankstyvąją brandą pasiekia per 40-50 dienų 
nuo sudygimo. Auga greičiau nei „Pablo“, 
anksti suformuoja apvalius, vienodus, lygius 
šakniavaisius plona odele. Kerpė maža, šaknelė 
plona. Minkštimas tamsiai raudonas, violetinio 
atspalvio, be ruožų, sultingas. Greit išverda, išvirus 
išlieka ryški ir intensyvi spalva bei išskirtinai 
švelnus, saldus skonis. Lapija kompaktiška, 
lapkočiai ploni, todėl galima sėti tankiau. Dėl ypač 
gero skonio rekomenduojamas šviežiam vartojimui 
ir konservavimui. Pasėjus birželio mėnesio 
pradžioje ir derlių nuėmus rudenį, galima laikyti 
4-5 mėnesius. Pakelyje 200 sėklų.
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Pablo F1

Populiariausias Lietuvoje ir Europoje vidutinio 
vėlyvumo hibridas. Vegetacijos trukmė apie 110 
dienų. Labai atsparus žyduolių formavimuisi, 
galima sėti anksti. Šakniavaisiai apvalūs, 
vienodos formos, plona ir lygia odele, 110-
180 g svorio. Kerpė maža, šaknelė plona. 
Lapija vidutinio stambumo, lapkočiai ploni. 
Minkštimas sodrios tamsiai raudonos spalvos, 
be koncentrinių žiedų, sultingas. Greitai 
išverda, išvirus išlieka ryški ir intensyvi 
spalva bei saldus, švelnus skonis – dėl šių 
savybių „Pablo F1“ burokėliai ypač vertinami 
daržovių perdirbimo pramonės. Tinka šviežiam 
vartojimui, konservavimui. Vėlesnės sėjos 
derlius tinka laikymui. Pakelyje 200 sėklų.

Boro F1

Labai derlingas, vidutinio vėlyvumo hibridas. 
Vegetacijos trukmė apie 120 dienų. Gražūs, 
apvalūs šakniavaisiai panašūs į „Pablo F1“, 
tačiau skirtingai nei „Pablo F1“, šie burokėliai 
turi stambią ir vešlią lapiją. Hibridas pakantus 
sausrai ir karštam orui, atsparus grybinėms 
ligoms, lapų rudmargei ir alternariozei. 
Šakniavaisiai apvalūs, gražios, tamsiai 
raudonos spalvos, nelinkę formuoti sukietėjusio 
pluošto žiedų. Minkštimas tamsiai raudonas, 
violetinio atspalvio, sultingas, ryškios ir 
intensyvios spalvos. Tinka šviežiam vartojimui, 
konservavimui ir ilgam laikymui. Pakelyje 200 
sėklų.

Burokėliai jautrūs drėgmės pertekliui, todėl dirvose su žemu gruntiniu vandenų lygiu (80-
100 cm) jie auginami lysvėse ir vagose. 

Sėjomaina. Burokėliai reiklūs sėjomainai, nepakenčia pakartotinų sėjimo toje pačioje vie-
toje.

Nepatartina auginti burokėlių po kopūstų, bulvių, griežčių bei šakniavaisių. Labai geras 
priešsėlis yra svogūnai, porai, agurkai ir pomidorai. Burokėlius į tą pačią dirvą galima sėti po 
3-4 metų.
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Bettollo F1

Naujausias vidutinio vėlyvumo „Boro F1“ 
segmento hibridas. Vegetacijos trukmė apie 
117 dienų. Šakniavaisiai apvalūs, tvirti, su 
stambesne ir ilgesne pagrindine šaknimi, 
tankesnėmis šoninėmis šaknelėmis. Minkštimas 
sodrios, tamsiai raudonos spalvos, ištisinis, be 
koncentrinių žiedų, labai gero skonio, sultingas. 
Odelė lygi ir švelni. Lapija vešli, stipri, tvirta ir 
sveika. Skrotelė vidutinio dydžio. Dėl tankesnių 
šoninių šaknelių burokėliai yra pakantesni 
drėgmės trūkumui. „Bettollo F1“, lyginant 
su kitais Bejo Zaden burokėliais, sukaupia 
daugiausia sausųjų medžiagų ir cukrų. Dėl 
saldaus skonio, puikiai tinka spausti sultis. 
Greitai išverda, išvirus išlieka ryški ir intensyvi 
spalva bei saldus, švelnus skonis. Tinka 
šviežiam vartojimui, konservavimui ir ilgam 
laikymui. Pakelyje 200 sėklų.

Sėja, sodinimas. Galimi bedaigis arba daiginis auginimo būdai. 
Sėja vykdoma keliais laikotarpiais:
• balandžio mėnesio pradžioje ankstyvajam derliui, auginant po agroplėvelės priedan-

gomis ir balandžio viduryje auginant be priedangų. Šiam tikslui rekomenduojamas hi-
bridas Wodan F1. Jį taip pat rekomenduojame sėti birželio mėnesį kaip antrą kultūrą 
arba pakartotinam sėjimui. Pasėjus birželio mėnesio pirmoje pusėje ir derlių nuėmus 
rudenį, Wodan F1 burokėlius galima laikyti 4-5 mėnesius. 

• gegužės mėnesį šakniavaisių derliui saugojimui žiemą. Rekomenduojamas hibridas 
Pablo F1, Alto F1, Taunus F1, Rhonda F1, Boro F1. Bettollo F1 bei Rocket.

Lietuvos sąlygomis pirmieji sėjos terminai labai priklauso nuo metų klimatinių sąlygų. Jei 
pavasaris bus labai vėlyvas, šie terminai gali vėluoti 2, o kai kada net 3 savaites. 

Sėjos laikotarpis daigams – kovo mėnesio pabaiga – balandžio pradžia. Tinkami sodinimui 
daigai užauga per 45-55 dienas. 

Sėjos gylis – 2-4 cm. Mūsų fasuojamos burokėlių sėklos yra tikslaus sėjimo (3,5-4,0 mm, 
angl. “Bejo Precision”), todėl jas rekomenduojame sėti tiksliai, kad nereikėtų retinti. Burokė-
liai užaugs vienodi, subręs vienu metu.

Cilindrinius burokėlius (Rocket, Alto F1, Taunus F1) rekomenduojama auginti lysvėse.
Sėjos (sodinimo) schemos:
• vienaeilė sėja su 45-60 cm tarpueiliais;
• juostinė dvieilė sėja pagal schemą 60+10 arba 50+20 cm.
Burokėlių dydį galima reguliuoti sėjos tankumu – kuo rečiau pasėsite, tuo didesni bu-

rokėliai užaugs. Atstumas tarp augalų eilėje po pirmojo retinimo 4-6 cm (jeigu retinate), po 
antrojo – 10-12 cm (norint užauginti stambius šakniavaisius).

Temperatūros režimas. Burokėliai pakankamai atsparūs šalčiui, sėklos pradeda dygti 
esant 4-5°C temperatūrai. Paaugę augalai pakelia temperatūros kritimą iki -2-3°C, tačiau 
daigai gali žūti ir esant trumpalaikėms šalnoms. Augalų augimui ir vystymuisi optimali tem-
peratūra yra +15-25°C.
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Rocket F1

Labai derlinga vidutinio vėlyvumo veislė. 
Vegetacijos trukmė apie 125 dienos. 
Šakniavaisiai cilindro formos, tolygios, 
intensyvios tamsiai raudonos spalvos, lygia 
odele, apie 13-17 cm ilgio, 4-5 cm skersmens, 
iki 400 g svorio. Minkštimas tamsiai raudonas, 
violetinio atspalvio, be ruožų, sultingas. Lapija 
vešli, atspari žyduolių formavimuisi. Skirti 
šviežiam vartojimui, konservavimui, laikymui. 
Pakelyje 200 sėklų.

Alto F1

Labai derlingas vidutinio vėlyvumo 
hibridas, išauginantis ilgus, cilindro formos 
šakniavaisius. Vegetacijos trukmė apie 125 
dienos. Šakniavaisiai gražios tamsiai raudonos 
spalvos, lygia, plona odele. Minkštimas 
sultingas, puikaus skonio, be sukietėjusio 
pluošto žiedinių intarpų. Greit išverda, išvirus 
išlieka ryški ir intensyvi spalva bei išskirtinai 
švelnus, saldus skonis. Lapai vešlūs, statūs, 
šaknys giliai įsišakniję, todėl šiam hibridui 
sausra nėra itin pavojinga. Skirtas šviežiam 
vartojimui, konservavimui, ilgam laikymui. 
Pakelyje 200 sėklų.

Taunus F1

Taunus F1

Naujas, labai derlingas, vėlyvas hibridas, išauginantis vidutinio ilgio 
cilindro formos šakniavaisius. Vegetacijos trukmė apie 128 dienos. 
Lapija vešli, stati, kompaktiška, skrotelė nedidelė, šaknelė plona. 
Šakniavaisiai intensyvios, tamsiai raudonos spalvos, turintys daug 
betanino, plona odele, nelinkę išsikraipyti, todėl gaunamas labai vienodų 
ir lygių šakniavaisių derlius. Minkštimas sultingas, puikaus skonio, 
be sukietėjusio pluošto žiedinių intarpų. Greit išverda, išvirus išlieka 
ryški ir intensyvi spalva bei puikus skonis. Tinka šviežiam vartojimui, 
konservavimui, ilgam laikymui. Pakelyje 200 sėklų.
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Avalanche

Išskirtiniai baltos spalvos burokėliai. Labai 
gero, švelnaus, saldaus skonio. Puikiai tinka 
žalioms, termiškai neapdorotoms (angl. 
raw food) salotoms gaminti. Tinka trumpam 
sandėliavimui. Vegetacijos trukmė 107 dienos 
nuo sudygimo. Pakelyje 100 sėklų.

Ankstyvosios ir ypač vėlyvosios sėjos metu ir užsitęsusio šalto pavasario metu sutrinka 
dvimečių metų augalų (burokėlių) vystymosi ciklas, kas gali sukelti žyduolių formavimąsi ir 
žydėjimą.

Laistymas. Burokėliai labai reiklūs drėgmei, ypač sėklų dygimo ir šakniavaisių formavi-
mosi metu. Perdžiūvus dirvai ar esant sausrai šakniavaisiai šiurkštėja, tampa mažiau sodrūs, 
gali pradėti formuotis pluoštiniai intarpai. Esant perteklinei drėgmei šakniavaisiai pradeda 
pūti. 

Tręšimas. Tręšimo normos priklauso nuo planuojamo derliaus bei dirvos derlingumo. In-
tensyviai auginamiems burokėliams reikia 14 g/m2 azoto (N), 7 g/m2 fosforo (P2O5), 22 g/m2 
kalio (K2O). Lengvose dirvose papildomai dar reikia 2 g/m2 magnio (Mg). Azoto normos didini-
mas yra susijęs su ženkliu nitratų normos padidėjimu. Burokėlius netinka sėti į šviežiu mėšlu 
tręštą dirvą, nes šakniavaisiai išauga netaisyklingos formos, išsikraipę, prasto skonio. Juos 
galima auginti po mėšlu tręštų priešsėlių.

Augimo metu burokėliai papildomai tręšiami azoto trąšomis – karbamidu arba amonio 
salietra, 6-10 g/1 m2. 

Derliaus nuėmimas ir sandėliavimas. Trečdalis burokėlių šak niavaisio esti virš žemės, o 
lapija vegetacijos pabaigoje būna menka, todėl šakniavaisiai šalnų metu gali greitai apšalti. 
Iš visų šakniavaisių burokėliai raunami pirmiausi. Ilgesniam laikymui geriausiai tinka tokie 
burokėliai, kurie pasėti šiek tiek vėliau – gegužės antroje pusėje. Derlius tuomet gaunamas 
mažesnis, bet šakniavaisiai žymiai geriau išsilaiko. Sandėliuoti paliekami sveiki, nesuskilę, 
nepažeisti, neapšalę, nesuvytę šakniavaisiai.

Geriausios laikymo sąlygos yra 3-4oC temperatūra ir 95-98% santykinė 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.

Kita informacija. Burokėliai – puiki priemonė profilaktikai nuo skorbuto ir avitaminozės, 
yra labai naudingi esant mažakraujystei. Sultys naudojamos sergant pleuritu, plaučių užde-
gimu, kvėpavimo takų ligomis. Dėl didelio jodo kiekio, jie naudojami gydant aterosklerozę. 
Burokėliai pagerina žarnyno veiklą, mažina kraujo spaudimą. Burokėliai – stipraus poveikio 
šarminis produktas, rekomenduojami esant nepakankamai kepenų ir inkstų kraujotakai, o 
taip pat sergant cukriniu diabetu.
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Boldor

Boldor

Nauja vidutinio ankstyvumo veislė, užauginanti geltonos spalvos 
šakniavaisius. Vegetacijos trukmė apie 105 dienos. Augalai gyvybingi 
ir vešlūs, šakniavaisiai lygesni ir vienodesni, ryškiai geltonos spalvos, 
saldaus, burokėliams įprasto skonio. Geltoni burokėliai puikiai tinka 
konservavimui ir šviežiam vartojimui – sriuboms, salotoms, nes jie nekeičia 
gaminamo produkto spalvos, kaip raudonieji burokėliai. Pasėjus vėliau ir 
derlių nuėmus rudenį, tinka laikymui. Pakelyje 200 sėklų.

Bull's Blood - SOLDIER

Labai ankstyva lapinių burokėlių veislė, auginama pačiam ankstyviausiam lapelių ir lapkočių 
derliui. Labai greitai auga. Vegetacijos trukmė – 40-45 dienos. Valgomoji dalis yra stiebai ir lapai. 
Rekomenduojama ankstyvajam auginimui po priedangomis, šiltnamiuose ir sėjai tiesiai į dirvą. 
Labai graži, kontrastinga stiebų ir lapų spalva. Veislė atspari žyduolių formavimuisi, tad galima sėti 
labai anksti. Pakelyje 200 sėklų.

Lapiniai burokėliai „Bull‘s Blood“ yra karalienės Viktorijos laikus menanti daržovė. Veislė buvo išvesta apie 1840 
metus Nyderlanduose ir šiandien tai yra patys seniausi vis dar auginami burokėliai. Veislė išvesta auginti lapams 
ir lapkočiams. Šakniavaisiai didelės vertės neturi, yra smulkūs, su stambia pagrindine šaknimi, minkštimas 
su šviesiais koncentriniais žiedais. Anksčiau „Bull's Blood“ buvo labai populiaru ir netgi madinga auginti kaip 
dekoratyvinį augalą, nes tamsiai raudonos spalvos lapeliai gražiai kontrastuoja su daugeliu sodo ir gėlyno 
augalų. Ūkiuose ši daržovė auginama salotų lapų mišiniams gaminti. Smulkius lapelius (angl. „baby leaf“) 
galima skinti jau 35 dieną po sėjos. Skaniausi ir labiausiai vertinami yra 5-7 cm lapeliai. „Bull‘s Blood“ galima 
vartoti bet kuriame augimo tarpsnyje. Iš šių daržovių verdamos sriubos, ruošiami troškiniai, apkepai, lapkočius 
galima konservuoti žiemai. „Bull‘s Blood“ galima sėti anksti, veislė atspari žyduolių formavimuisi. Per sausras 
būtina laistyti. Firma Bejo Zaden savo selekcijos „Bull‘s Blood“ burokėlius žymi prie pavadinimo pridėdama žodį 
„Soldier“. „Bull‘s Blood - Soldier“ nuo kitų firmų „Bull‘s Blood“ sėklų skiriasi savo kokybe ir veislės grynumu.
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Rolex F1

Naujas, ankstyvas hibridas, tinkamas auginti 
pavasario – rudens laikotarpiu lauke, po 
priedangomis bei šiltnamiuose. Vegetacijos 
laikotarpis nuo sėjos trunka apie 30 dienų. 
Ridikėlius galima auginti ir vasarą, bet tuomet 
šakniavaisiai būna tamsesni. Lapai statūs, 
vidutinio aukštumo. Šakniavaisiai apvalūs, šiek 
tiek ovalios formos, labai vienodo dydžio, ryškiai 
raudonos spalvos, nelinkę trūkinėti, porėti bei 
vysti. Vidus baltas, be spalvotų intarpų, tankus, 
sultingas. Nuplauti ridikėliai ilgai išlaiko šviežią 
išvaizdą. Hibridas atsparus netikrajai miltligei ir 
fuzariozei. Pakelyje 3 gramai sėklų.

Ridikėliai 
Raphanus sativus L.

Ridikėliai – daugelyje pasaulio šalių labai populiari daržovė. Kaip valgomoji jų dalis 
vartojami šakniavaisiai, kartais kaip salotų priedas vartojami ir jauni lapeliai.

Ridikėliai – kaip ir ridikai, tos pačios botaninės rūšies augalai. Tačiau ridikai yra senai 
žinomi, o ridikėliai pradėti auginti Europoje nuo XVI amžiaus. Kai kuriose šalyse juos iki 
šiol vadina „prancūziškuoju ridiku“. Ridikėlių rūšys, panašios į šiuolaikines, atsirado tik 
XVIII amžiaus pabaigoje. Pagal kilmę skiriamos europietiškos, japoniškos ir kiniškos rūšies 
grupės.

Ridikėlių šakniavaisiuose yra lengvai įsisavinamų angliavandenių, baltymų, vitaminų, 
ląstelienos, mineralinių medžiagų. Be to ridikėliuose yra eterinių aliejų (iki 5 g/1 kg sausos 
medžiagos) ir organinių junginių, turinčių sieros.

Ridikėliai yra patys ankstyviausi šakniavaisiai, jie vartojami švieži. Galima naudoti ir 
švelnius lapelius: pavasarį jie dedami į sriubas ir salotas, o žiemai ar rudeniui gali būti 
džiovinami arba konservuojami.

Dirva. Ridikėliams auginti geriausiai tinka drėgmę išlaikantys humusingi priesmėliai. 
Geriausia juos auginti antrais ar trečiais metais po tręšimo mėšlu, dirvožemio pH reakcija 
turėtų būti 6,0-7,4 (silpnai rūgšti arba neutrali). Netinka nei sunkios dirvos, nei smėliai. Jei 
lengvose dirvose auginami ridikėliai nereguliariai laistomi, dėl drėgmės svyravimo pradeda 
trūkinėti šakniavaisiai.

Priešsėliai. Tinkamos visos daržovių rūšys išskyrus kopūstines daržoves.
Sėja. Sėklos sėjamos į 1-3 cm gylį, tiesiai į dirvą keliais laikotarpiais:
• itin ankstyva sėja kovo pabaigoje – balandžio pradžioje į atšilusią dirvą (rekomen-

duojame Rolex F1, Rafina F1, Rudolf, Reggae);
• nuo balandžio pabaigos iki gegužės trečios dekados kas 10-15 dienų (visos veis-

lės). Paskutinis pavasario sėjos terminas – antroji gegužės pusė, tačiau ne vėliau 
nei 25 diena);

• vasarą - hibridai Rover F1, Rafina F1, Rolex F1, Scarlet Globe – Rebel;
• liepos pabaigoje – rugpjūčio pradžioje rudeniniam derliui.
Vešlią lapiją turinčios veisles (Scarlet Globe – Rebel, Rafina F1, Rover F1) galima au-
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Rafina F1

Naujas, labai derlingas hibridas, tinkamas 
auginti visą sezoną šiltnamyje ir lauke, pakantus 
įvairioms augimo sąlygoms. Hibridas pasižymi 
ilgu derliaus ėmimo laikotarpiu, šakniavaisiai 
užauga per mėnesį, tačiau ridikėliai gali augti 
ilgiau ir išauginti didesnius šakniavaisius. Lapija 
tvirta, stati, vidutinio aukštumo. Šakniavaisiai 
labai lygūs ir apvalūs, ryškiai raudonos spalvos, 
nelinkę trūkinėti, porėti bei vysti, puikios 
vidinės struktūros – tankiu, traškiu ir sultingu 
minkštimu. Pakelyje 3 gramai sėklų.

Rudolf

ginti ilgos dienos laikotarpiu – vasarą, o ankstyvąsias veisles ir hibridus trumpais lape-
liais (Rudolf, Reggae, Rolex F1) rekomenduojama auginti anksti pavasarį bei rudenį. Sė-
klos sėjamos 15-20 cm tarp eilučių ir 5-8 cm tarp augalų eilėje. Bejo Zaden firmos sėklos 
yra ypač aukšto daigumo, todėl patariame sėti taip, kad vėliau nereikėtų retinti. Sėti reikėtų 
kruopščiai, tiksliai – ridikėliai užaugs greičiau, bus vienodesni, gražesnės formos, didesni.

Temperatūros režimas. Ridikėliai – šalčiui atspari rūšis, sėklos pradeda dygti esant 
3-5°C, tačiau ilgai dygsta (esant 10-15°C daigeliai išdygsta po 7-12 dienų, o esant 20-22°C 
– po 3-4 dienų). Daigeliai ištveria temperatūros kritimą iki -3-4°C, o suaugę augalai – iki -5-
6°C. Optimali temperatūra ridikėlių augimui ir vystymuisi yra 18-20°C, o esant ilgesniam 
temperatūros išsilaikymui žemiau 15°C ir aukščiau 20°C gali pradėti formuotis žyduoliai. 

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, šiltna-
miuose 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 tem-
peratūrų skirtumai ir trumpalaikės šalnos dirvos paviršiuje ridikėliams nekelia pavojaus. 
Ridikėliai labai jautrūs pavasarinėms sausroms, nes jų šaknys išsivysčiusios silpnai. Dėl 
sausrų dygimo metu daigai auga netolygiai, vėluoja dygti, daigeliai apmiršta, o dėl vandens 
pertekliaus ima pūti sėklos. Jei vandens trūksta gumbų formavimosi ir augimo metu, jie 

Rudolf F1

Labai ankstyva veislė, skirta auginti ankstyvajam pavasario derliui lauke ar 
po agroplėvele. Vegetacijos trukmė auginant po priedangomis, apie 18-20 
dienų, auginant lauke – apie 20-24 dienos. Vegetacijai palankus metas, 
kai dienos ilgumas siekia nuo 11 iki 15 valandų. Ridikėliai apvalūs, lygūs, 
intensyvios, ryškiai raudonos spalvos. Minkštimas baltas, tankus, traškus, 
sultingas, švelnaus, neaitraus skonio. Kerpė trumpa, tvirta, iki 15 cm ilgio, 
lapai statūs. Veislė atspari netikrajai miltligei. Pakelyje 5 gramai sėklų.
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Rover F1
Universalus hibridas, pamėgtas Lietuvos daržininkų dėl didelio šakniavaisių dydžio ir gero 
skonio. Hibridas pakantus ilgai dienai ir karščiui, drėgmės trūkumui, todėl galima auginti 
visą sezoną. Ilgai neperauga. Vegetacijos trukmė 25-45 d. Lapija vidutinio aukščio, vešli. 
Šakniavaisiai lygūs, skaisčiai raudonos spalvos, užauga labai dideli – iki 7 cm skersmens. 
Ridikėliai labai gero skonio, sultingi, nelinkę trūkinėti, porėti bei vysti. Norint išauginti 
didelius šakniavaisius rekomenduojama sėti retai – kas 5-7 cm. Pakelyje 3 gramai sėklų.
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Scarlet Globe - REBEL

Universali vidutinio ankstyvumo veislė, skirta 
auginti lauke visą sezoną. Vegetacijos trukmė 
apie 25 dienos. Šakniavaisiai intensyvios, ryškiai 
raudonos spalvos, apvalūs, lygūs, gana dideli, 
ilgai nevysta. Minkštimas baltas, traškus ir 
sultingas, švelnaus, neaitraus skonio. Lapija 
vidutinio ilgio, tvirta. Veislė atspari netikrajai 
miltligei, žyduolių formavimuisi, pakanti karščiui, 
todėl galima auginti nuo ankstyvo pavasario iki 
vėlyvo rudens. Pakelyje 5 gramai sėklų.

Scarlet Champion - REGGAE

Vidutinio ankstyvumo ridikėlių veislė, skirta 
auginti pavasarį, vasaros pabaigoje – rudens 
pradžioje. Vegetacijos trukmė 22-25 dienos. 
Lapija vešli, stati, vidutinio ilgio. Šakniavaisiai 
apvalūs, užauga gana dideli, skaičiai raudonos 
spalvos, traškiu baltu vidumi. Ilgai išlieka kieti, 
netrūkinėja, gerai laikosi. Nuplauti ilgai išsaugo 
spalvą ir kokybišką išvaizdą. Veislė atspari 
netikrajai miltligei. Pakelyje 5 gramai sėklų.

sumedėja ir kietėja, žievelė darosi šiurkšti, skonis aitrus, deginantis, ridikėliai lėtai auga. 
Labai pavojinga po sausros gausiai palieti. Tada gumbai ima masiškai trūkinėti. Kai ridikė-
liai laistomi per gausiai, visa pagrindinė šaknis apauga smulkiomis šaknelėmis, o šalutinių 
šaknų atsiranda net ant šakniavaisio.

Laistymas. Ridikėliai labai mėgsta drėgmę – juos reikia laistyti dažnai – kas 2-3 die-
nas, o esant sausam orui – kasdien. Vienam laistymui reikia apie 5-8 l/m2 vandens. Esant 
vandens trūkumui, šakniavaisiai tampa aštrūs ir aitrūs, o esant jo pertekliui – vandeningi, 
tačiau prasto skonio. Netolygūs laistymai gali sąlygoti šakniavaisių skilinėjimą.

Tręšimas. Jei dirvožemis buvo tręštas organinėmis ar mineralinėmis trąšomis, papil-
domo tręšimo greičiausiai neprireiks. Auginant ridikėlius skurdžiose dirvose ankstyvas 
veisles galima vieną kartą patręšti kompleksinėmis mineralinėmis trąšomis, ir ne daugiau 
kaip 2 kartus vėlyvesnes veisles. Tręšimo norma – 15-25 g/10 l vandens.

Didelės azotinių trąšų dozės sukelia stambių lapų išaugimą, o šakniavaisiai užauga 
smulkūs, sukaupia daug nitratų.

Kita informacija. Ridikėlius dažnai sėja kaip tarpinius augalus arba sėjama kartus su 
sodinamais kopūstais, agurkais. Galima auginti lauke ir po priedangomis, ypač ankstyvuo-
sius ridikėlius.

Dėl pikantiško skonio ridikėliai žadina apetitą ir pagerina virškinimą. Vertinga yra ir tai, 
kad ridikėliai turi baktericidinių medžiagų, slopinančių mikrobų vystymąsi. Kaip ankstyvoji 
daržovė, turinti daug vitaminų, ridikėlius patartina vartoti sergant avitaminoze, anemija, 
esant bendram organizmo nusilpimui. 
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Salierai auginti dar gilioje senovėje – antikos laikais lapiniai salierai buvo naudojami kaip 
prieskoniniai ir gydomieji augalai. XVI amžiuje buvo išvesta šios rūšies šakninė atmaina.

Salierai – tai labai vertingi aromatingi augalai, turintys malonų kvapą dėl juose esan-
čių eterinių aliejų. Lapuose yra daug vitamino C (iki 180 mg%) ir vitamino А (iki 10 mg%). 
Šakniavaisiai be vitamino C turi daug karotino (50 mg%), vitaminų В (iki 100 mg%), В2, РР, 
organinių rūgščių, mineralinių medžiagų.

Liaudies medicinoje salierai naudojami kaip gydomieji augalai, gydant inkstų, šlapimo 
pūslės ligas, reumatą. Jie palankiai veikia nervų sistemą, gerina miegą. Salierai žadina 
apetitą, pagerina virškinimą, turi lengvą vidurius laisvinantį, antiseptinį poveikį. Salieruose 
yra priešopinio vitamino Y, todėl salierai naudojami dietinėje mityboje, esant virškinimo 
trakto negalavimams.

ŠAKNINIAI SALIERAI

Dirva. Salierams auginti tinka gerai sukultūrinti, derlingi, purūs lengvo ir vidutinio 
sunkumo priemoliai. Sveikesni ir tinkamesni ilgam laikymui užauga sunkesnėse dirvose 
išauginti salierai. Labai svarbu, kad dirva nebūtų rūgšti – pH: 6,0-7,2 (neutrali arba mažo 
šarmingumo) ir joje vasarą netrūktų vandens.

Sėjomaina. Auginant salierus, daugiausia problemų kelia nematodai ir grybinės ligos. 
Netinkami priešsėliai – salierai, petražolės ir svogūnai. Po šių augalų auginimo būna padi-
dėjusi stiebinių nematodų populiacija. Nematodų sukeliamos problemos aprašytos petra-
žolių skiltyje. Po skėtinių šeimos augalų (morkų, petražolių, salierų, pastarnokų) auginami 
salierai žymiai silpniau auga, o šaknys aprūdija dažniausiai dėl antrinio užkrėtimo grybinė-
mis ligomis po nematodinių pažeidimų. Dėl šių priežasčių reikėtų vengti anksčiau nei po 3 
metų sodinti 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 dir-
vos struktūrą. Geriausi priešsėliai salierams – agurkai, pomidorai, pupelės, žirniai ar porai. 

Sėja ir daigų auginimas. Salierai sėjami vasario pabaigoje – kovo pradžioje daigyklo-
se, pripildytose durpių substrato, skirto daigų auginimui. Sėklos nestipriai įspaudžiamos į 
substratą, atsargiai paliejama ir pridengiama permatoma plėvele. Salierų sėklų negalima 
užberti, kadangi jų dygimui reikia šviesos. Sėkloms sudygus, reikia atsargiai nuimti plėvelę 
ir, jeigu reikia, laistyti dygstančius augalus, kad pagrindas neišdžiūtų. Tam geriausiai nau-
doti drėkintuvus, kuriais galima vandenį purkšti. Laistymui naudoti tik 20-25°C temperatū-
ros vandenį. Laistymas šaltu vandeniu sumažina augalų atsparumą puviniams.

Pasėjus per anksti, o po to mažinant temperatūrą, kad augalai lėčiau augtų, galima 
jiems labai pakenkti, sukelti pavėluotą augimą ir žyduolių formavimąsi! Pasėjus reikia pa-
laikyti 20-25°C temperatūrą, o sudygus saulėtomis dienomis dieną – 22°C, naktį 20°C, ap-
siniaukusiu oru ir dieną, ir naktį apie 18-20°C temperatūrą. Negalima, kad temperatūra 
nukristų, nes tai lemia salierų augimą su pertraukomis.

Daigų sodinimas. Tinkami sodinimui daigai užauga per 60-80 dienų ir turi turėti 4-5 
tikruosius lapus. Salierai į dirvą sodinami gegužės pabaigoje. Sunkiose dirvose netikslinga 
salierų sodinti anksčiau, kadangi dirva yra per šalta ir augalai sunkiai auga. Visada geriau 
sodinti jaunus, augančius daigus, nei senus peraugusius. Daigai sodinami eilėmis su 40-50 
cm tarpueiliais, o atstumas tarp augalų turi būti 15-20 cm lapiniams ir lapkotiniams salie-
rams, bei 25-40 cm šakniniams, priklausomai nuo veislės.

Salierai 
Apium graveolens
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Diamant

Šakninių salierų veislė šviesesniais, labiau 
išsikerojusiais lapais. Vegetacijos trukmė apie 
150 dienų po daigų pasodinimo. Stipri šaknų 
sistema leidžia ir sausomis vasaromis išauginti 
gausų derlių. Šakniavaisiai susiformuoja virš 
žemės, šaknų raizginys nukreiptas žemyn. Tai 
labai palengvina derliaus nuėmimą ir šaknų 
pašalinimą. Šakniavaisiai nelinkę į tuščių 
ertmių susidarymą, ilgai išsaugo idealiai baltą 
minkštimo spalvą, puikaus skonio, aromatingi, 
gerai laikosi per žiemą. Pakelyje 100 sėklų.

Brilliant

Derlinga, gerai žinoma, šakninių salierų 
veislė, pakiliais tamsiai žalios spalvos lapais. 
Vegetacijos trukmė apie 145 dienos po daigų 
pasodinimo. Suformuoja kietus, lygius, puikios 
kokybės šakniavaisius, tinkamus šviežiam 
vartojimui, konservavimui, ilgam laikymui. 
Šakniavaisiai yra puikaus skonio, kvapnūs, 
nelinkę į tuščių ertmių susidarymą, išsaugo 
idealiai baltą minkštimo spalvą tiek ilgai laikant, 
tiek išvirus. Pakelyje 100 sėklų.

Temperatūros režimas. Salierai yra pakantūs šalčiui, daigai ištveria šalnas iki -5°С, su-
augę augalai – iki -9°С. Ilgai trunkanti vėsa (iki +10°С) gali sukelti žyduolių formavimąsi. 
Optimali temperatūra augalų augimui ir vystymuisi yra +18-22°С.

Laistymas. Salierus reikia gausiai ir sistemingai laistyti. Vandens norma apie 5 l/m2. 
Tręšimas. Geram salierų derliui išauginti reikia daug azoto (N) – 17–22 g/m2. Šis kiekis 

atiduodamas per tris kartus: prieš daigų sodinimą, vešliai augant lapams ir šakniavaisių for-
mavimosi pradžioje. Pagal kalendorių tai dažniausiai būna gegužės, birželio ir liepos mėne-
siai. Fosforo (P2O5) salierams reikia 4-6 g/m2, o kalio (K2O) – net 20-28 g/m2. Šie maisto ele-
mentai 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. Ge-
rai salierai dera po mėšlu tręštų priešsėlių, o taip pat iš rudens patręšti perpuvusiu mėšlu. 
Vasarą sausrų metu salierus patartina patręšti boro ir kalcio turinčiomis lapų trąšomis.

Daržovių sėklų katalogas daržininkams - mėgėjams        47



LAPKOTINIAI SALIERAI

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.

Dirva. Lapkotiniams salierams auginti tinka daugiau humuso turinčios priesmėlio ir 
lengvo priemolio dirvos. Netinka sunkios molėtos ar smėlingos dirvos, galima auginti ir 
durpinėse dirvose. Geriausias dirvos pH: 6,0-7,0, tačiau lapkotiniai salierai nepakenčia 
šviežio kalkinimo. Toje pačioje vietoje lapkotiniai salierai auginami ne dažniau kaip kas 4-5 
metus, geriau ne po šakniavaisinių bei svogūninių daržovių.

Daigų auginimas. Pirmieji sėjos terminai yra kovo pabaiga – balandžio pradžia, pasku-
tinieji – birželio pirmosios dienos. Taip sėjant, lapkotinių salierų galima turėti nuo liepos 
antros pusės iki vėlyvo rudens. Daigų auginimas trunka 6–7 savaites. Tolygų ir greitą dy-
gimą užtikrina apie 25°C temperatūra, o salierams sudygus, geriausia palaikyti 16-18°C 
temperatūrą, tačiau ne žemesnę nei 14°C. Dirvos ir oro drėgnumas turėtų būti 80-85%. 
Keletą dienų prieš sodinimą daigai grūdinami. Į lauką sodinama, kai daigai turi 5 lapus, o 
temperatūra aukštesnė nei 12-14°C. Sodinama 25-30 x 25-30 cm atstumais. 

Tango

Lapkotinių salierų veislė tamsiai žaliais lapais, išauginanti ilgus, lygius, šviesiai žalios spalvos 
lapkočius. Vegetacijos trukmė 80 dienų po daigų pasodinimo. Ši veislė yra populiariausia Lietuvos 
ūkininkų tarpe, kadangi lapkočių ir lapų spalva atrodo labai patraukliai, o lapkočiai yra labai sultingi 
ir traškūs. Augalai gražūs, kompaktiški, vienodi, be šoninių atžalų. Užauga tiesūs ir suformuoja 
gražią, kompaktišką stiebų skrotelę. Veislė labai atspari puviniui ir lapų ligoms, nelinkusi formuoti 
žyduolių. Vegetacijos trukmė 80 dienų po daigų pasodinimo. Pakelyje 100 sėklų.
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Afina

Lapinių salierų veislė ypač tinkama džiovinimui. 
Auga intensyviai, greitai, išaugina sultingus, 
didelius tamsiai žalius stipraus aromato lapus. 
Labai greitai atauga po nupjovimo. Galima 
auginti iš daigų arba sėti tiesiai į dirvą. Veislė 
labai atspari lapų ligoms. HR: Foa. IR: CeMV/Sa. 
Pakelyje 1 gramas sėklų.

Tręšimas. Lapkotinių salierų vegetacijos laikotarpis kur kas trumpesnis nei šakniavai-
sinių, tačiau ir jiems reikia daug maisto medžiagų. Šias daržoves geriausia auginti pirmai-
siais metais po mėšlu tręštų priešsėlių. Lapkotiniams salierams reikia daug azoto (N) – 
15-18 g/m2. 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). 

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 salie-
tra po 10 g/m2. 

Derliaus nuėmimas. Salierų derlių, priklausomai nuo sodinimo laiko, galima imti nuo 
liepos mėnesio iki vėlyvo rudens, tačiau reikia neleisti pašalti. Lapkotiniai salierai ilgai ne-
silaiko. Norint išlaikyti ilgiau, juos reikia laikyti šaldytuve – taip galima išlaikyti 5-7 savaites.

LAPINIAI SALIERAI

Valgomoji lapinių salierų dalis yra sti-
priai kvepiantys lapai, kurie naudojami 
džiovinimui, salotoms, patiekalų papuoši-
mui ir kaip prieskonis.

Sėja. Daigų auginimas. Sėti rekomen-
duojama po 2-3 sėklas į vieną durpių ku-
belio ar kasetės vietą. Daigų auginimas 
trunka apie 4-6 savaites. Dygstant reikia 
palaikyti apie 20°C temperatūrą, o salie-
rams sudygus, sumažinti ją iki 15°C. Į lauką 
galima sodinti balandžio pabaigoje – gegu-
žės pradžioje, nes jie ne tokie jautrūs šal-
čiui. Atstumas tarp eilių turėtų būti 15-25 
cm. Galima sėti ir tiesiai į lauką. Sėklų są-
naudos apie 1,5-2,5 g/m2. Retinti nebūtina. 

Tręšimas. Vešliam pasėliui susidary-
ti vidutiniškai reikia 10-12 g/m2 azoto (N), 
apie 3-5 g/m2 fosforo (P2O5), 10-15 g/m2 
kalio (K2O) ir 2-3 g/m2 magnio. Azoto trą-
šų norma atiduodama per 2-3 kartus, o po 
lapų nupjovimo augalai dar kartą papildo-
mai tręšiami 5-6 g/m2 azoto (N) norma.

Derliaus nuėmimas. Derlius nuimamas 
kelis kartus, nupjaunamas visas augalas. 
Augalai neturi būti nupjaunami per žemai, 
nes tuomet jie negalės vėl atželti. 
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Baltieji gūžiniai kopūstai  
Brassica oleracea L.

Baltagūžiai kopūstai kilo iš laukinių rūšių, augančių Vakarų Europos ir Šiaurės Afrikos Vidur-
žemio jūros rajonuose. Ilgokai iki mūsų eros pradžios šiuos augalus kultivavo Senovės Iberijoje, 
kur jie buvo vadinama „asči“. Iš čia kopūstai paplito į Egiptą, Graikiją, Romą. Naujosios eros pra-
džioje baltagūžius kopūstus pradėta auginti Balkanuose, Užkaukazėje.

Kopūsto gūžė – vitaminų sandėliukas: nėra nei vieno dabartiniu metu žinomo vitamino, kuris 
nebūtų aptiktas kopūstuose. C vitamino juose yra tiek pat, kiek jo yra apelsinuose ir citrinose. 
Baltagūžių kopūstų ankstyvieji hibridai (pvz. Katarina F1, Parel F1, Tiara F1) bei smailiagūžiai 
kopūstai Caramba F1 pagal vitamino C kiekį neretai pralenkia vėlyvuosius kopūstus, tačiau sau-
gojimo metu askorbo rūgštis geriau išsilaiko vėlyvuosiuose kopūstuose.

Kopūstai – turtingas angliavandenių šaltinis. Cukrūs – gliukozė ir fruktozė, baltagūžiuose ko-
pūstuose svyruoja nuo 1,9 iki 5,3%. Iš kitų daržovių kopūstai išsiskiria gan dideliu azotinių medžia-
gų kiekiu. Juose yra nepakeičiamų žmogui aminorūgščių, bei įvairių mineralinių medžiagų: daug 
kalio (170-190 mg/100 g), taip pat kalcio, fosforo, magnio, natrio, sieros bei kitų mikroelementų. 

Dirva. Baltagūžiams kopūstams auginti tinka daugelis dirvų, svarbu, kad jos neperdžiūtų ir 
neužmirktų, o taip pat, kad jose būtų pakankamai augalams reikiamų maisto medžiagų.

Ankstyvuosius baltagūžius kopūstus (Katarina F1, Parel F1, Tiara F1) reikia auginti anksčiau 
pavasarį įšylančiose sukultūrintose priesmėlio ir lengvo priemolio dirvose. 

Vėlyvesniems hibridams ir sandėliavimui skirtiems kopūstams (Krautkaiser F1, Lennox F1, 
Counter F1, Jubilee F1) geriausiai tinka laidžios vandeniui lengvo ir vidutinio sunkumo priemolio 
dirvos. Optimali dirvožemio pH: 6,5-7,5.

Kopūstus netinka auginti sunkiuose, molingose arba labai lengvose smėlingose ir rūgščiose 
dirvose. Kopūstams auginti reikia parinkti atvirą, saulėtą, derlingą plotą, lygų arba turintį nedidelę 
pietinę arba pietrytinę nuokalnę.

Dirvožemio paruošimas pradedamas iš rudens. Esant rūgščioms dirvoms – būtina kalkinti.  
Dolomitmilčiai į dirvą įterpiami rudenį 300-400 g/m2 kartą per 3-4 metus, tolygiai juos išbarstant 
ir perkasant 20-30 cm gyliu. Į 1 m2 įterpiama 6-8 kg perpuvusio mėšlo arba komposto, 30-40 g 
kompleksinių mineralinių trąšų, 100-200 g medienos pelenų ir 5-10 g karbamido bei perkasama 
15-20 cm gyliu.

Priešsėliai. Gerais priešsėliais laikomi ankštiniai augalai, agurkai, svogūnai, bulvės, burokai, 
pomidorai ir daugiametės žolės. Negalima auginti kopūstus po kopūstų ir kitų tos pačios šeimos 
daržovių – ridikų, ridikėlių, ropių, griežčių. 

Kopūstai auginami pirmais ir antrais metais po tręšimo mėšlu. Vėlyvąsias veisles galima au-
ginti tais pačiais metais, o ankstyvąsias – sekančiais metais po tręšimo.

Siekiant išvengti kenkėjų ir ligų sukėlėjų, o taip pat spartaus derlingumo sumažėjimo, reikia 
laikytis sėjomainos ir į ankstesniąją vietą kopūstus grąžinti ne anksčiau nei po 4-5 metų. 

Kopūstus galima auginti daigais arba sėti tiesiai į dirvą, tačiau šis būdas mažiau paplitęs, nes 
yra rizikingas.

Daigų auginimas. Daigų labai ankstyviems auginimams reikia užsiauginti 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.

Ankstyvųjų hibridų daigai užauga per 40-50 dienų, vidutinio vėlyvumo ir vėlyvųjų – per 35-40 
dienų. 
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Parel F1

Labai ankstyvas hibridas, puikiai vertinamas 
Lietuvos ir Europos daržininkų, auginančių 
ankstyvuosius kopūstus pirmajai šviežių 
daržovių rinkai. Vegetacijos trukmė apie 
50-60 dienų. Puikus ankstyvumo, derlingumo 
ir kokybės derinys. Galima auginti po 
priedangomis arba lauke. Hibridas skirtas 
vėlyvo pavasario – ankstyvos vasaros derliui, 
šviežiam vartojimui. Gūžės kompaktiškos, 
apvalios, lygios, tankios, šviesiai žalios, 
intensyvios spalvos, 1-1,6 kg svorio. Kopūstai 
yra švelnaus, saldoko skonio, traškūs, turi 
didesnį vitamino C kiekį, todėl labai tinkami 
šviežių salotų gaminimui. Pakelyje 30 sėklų.

Tiara F1

Naujas, labai ankstyvas hibridas, skirtas auginti 
po priedangomis arba lauke. Vegetacijos 
trukmė apie 60 dienų po daigų pasodinimo. 
Gūžės užauga iki 2 kg svorio. Puikaus, saldoko 
skonio gūžės puikiai tinka pirmosioms šviežių 
daržovių salotoms ir balandėliams gaminti. 
Rekomenduojame tiems augintojams, kuriems 
reikia ypač ankstyvo stambesnių gūžių derliaus. 
Pakelyje 30 sėklų.

Katarina F1

Katarina F1

Naujas, ankstyviausias hibridas, skirtas auginti po plėvele, priedangomis 
ir šiltnamiuose. Auga intensyviai ir greitai. Vegetacijos trukmė apie 50-57 
dienos nuo daigų pasodinimo. Gūžės šviesiai žalios spalvos, apvalios, 
kompaktiškos, vienodo didumo, 0,8-1,5 kg svorio, skanios ir sultingos. 
Kopūstai atsparūs jarovizacijai. Subrendę gūžės gan ilgai nepraranda 
kokybės. Kopūstų skonis švelnus, gaivus, saldokas. Traškūs, trapūs ir 
sultingi lapai puikiai tinka šviežioms salotoms. Pakelyje 30 sėklų.

Daržovių sėklų katalogas daržininkams - mėgėjams        51



Sėklų sėjos daigams:
• ankstyvieji hibridai sėjami kovo mėne-

sį per kelis kartus savaitės intervalu;
• vidutinio vėlyvumo ir vėlyvieji hibridai – 

nuo vasario 15 iki balandžio 20 d.
Tinkami sodinimui daigai turi turė-

ti 5-8 tikruosius lapus. Ankstyvieji ko-
pūstai sodinami 40-45 cm tarpueiliais, o 
vėlyvieji kas 70 cm. Atstumas tarp augalų eilėje – 
50-60 cm. Kopūstus galima auginti lysvėse ar 
lygiame paviršiuje. 

Sėjimas tiesiai į lauką. Daugelį kopūstų 
veislių ir hibridų, 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 der-
lius, ypač karštomis vasaromis bei sumažinti 
pasėlio priežiūros laiką ir poreikį persodinimui. 
Tačiau reikia susitaikyti su tuo, kad daugiau 
teks išleisti sėkloms, augalų retinimui, ap-
saugos priemonėms. Būtina labai gerai įdirbti 
dirvą ir labai tiksliai pasėti. Vis dėlto Lietuvos 
sąlygomis tai yra gana daug rūpesčių keliantis 
ir rizikingas auginimo metodas, nes reikalauja 
profesionalumo, o didžiausią pavojų kelia sėklų 
išdžiūvimas ir spragės.

Temperatūros režimas. Kopūstai priklauso 
prie šalčiui tolerantiškų augalų, tačiau blogai 
pakelia karštį. Minimali temperatūra, kuriai 
esant pradeda dygti sėklos – +2-3°С, tačiau 
dygimo laikotarpis esant tokiai temperatūrai 
yra labai ilgas. Optimali sėklų dygimo tempe-
ratūra yra +18-20°С, pirmieji daigeliai pasirodo 
3-4 dieną. Skilčialapių fazėje – pirmojo tikrojo 
lapo – jaunieji augalai ištveria šalnas iki -5°С. 
Užgrūdinti daigai ištveria šalnas iki -5-7°С, ne-
užgrūdinti iki -2-3°С. Vidutinių ir vėlyvųjų veis-
lių ir hibridų susiformavę augalai gali ištverti 
šalnas iki -8-10°С.

Baltagūžių kopūstų augimo ir vystymosi 
optimali temperatūra yra 15-20°С. Aukštesnė 
nei 25°С temperatūra daro neigimą poveikį – 
padažnėja gūžių skilimas, sumažėja augimas 
ir vystymasis. Esant aukštesnei nei 30°С ne-
siformuoja gūžės, o esant žemesnei nei 15°С 
temperatūrai, gali pradėti formuotis žyduoliai. 

Laistymas. Iš visų daržovių rūšių kopūstai 

Caramba F1

Šis smailiagūžių kopūstų hibridas 
rekomenduojamas labai gardžioms salotoms 
gaminti. Vegetacijos laikotarpis 70-80 dienų 
nuo daigų pasodinimo. Galima auginti tiek 
vasaros, tiek rudens derliui. Gūžės kūgio 
formos, labai vienodo didumo, 1-2 kg svorio, 
atsparios trūkinėjimui, trumpu vidiniu kotu. 
Lapai traškūs, švelnūs ir sultingi, gyslos plonos 
ir nekietos. Puikus saldžiai pikantiškas skonis. 
Rudeninio derliaus gūžes galima išlaikyti apie 2 
mėnesius. Pakelyje 30 sėklų.
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Megaton F1

Derlingiausias vidutinio vėlyvumo hibridas, 
skirtas šviežiam vartojimui bei rudeniniam 
raugimui. Vegetacijos trukmė apie 102 dienos 
nuo daigų pasodinimo. Kopūstai auga labai 
intensyviai, suformuoja dideles, tankias, 
geros vidinės struktūros gūžes. Esant geroms 
sąlygoms, gūžės užauga labai didelės – net 
iki 10 kg svorio! Kopūstai saldūs, traškūs ir 
sultingi, turi daug cukrų ir vitamino C, todėl 
ypač tinkami raugimui ir šviežioms salotoms 
gaminti. Hibridas atsparus fuzariozei. 
Nustebinkite kaimynus užauginę stambiausią 
baltagūžį kopūstą! Pakelyje 45 sėklos.

Krautman F1

Standartinis, labai gero skonio, vidutinio vėlyvumo, hibridas, specialiai išvestas rudeniniam 
raugimui. Vegetacijos trukmė 100-105 dienos po daigų pasodinimo. Dėl neprilygstamo raugintų 
kopūstų skonio ir kokybės yra vienas populiariausių hibridų tarp Lietuvos daržininkų, auginančių 
kopūstus rudeniniam raugimui. Raugintus kopūstus galima ilgai laikyti. Gūžės lygios, apvalios, 
tankios, 3-5 kg svorio. Labai gero, saldoko skonio, traškūs, sultingi kopūstai taip pat puikiai tinka 
šviežių salotų gaminimui. Tvirti, statūs lapai gerai apsaugo gūžes nuo ligų ir kenkėjų. Ilgas derliaus 
nuėmimo laikotarpis, nuimti rudenį kopūstai gali būti laikomi iki 2 mėn. Pasodinus pavasarį, derlių 
galima imti rugsėjo pradžioje. Vėlyvesnio rudens derliui sodinkite birželio mėnesio pradžioje. 
Pakelyje 45 sėklos.
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yra vien iš reikliausių augalų dirvos ir oro drėgnumui ne tik gūžių formavimosi metu, bet ir augant 
daigams, tačiau nepakenčia vandens pertekliaus (užmirkus, šaknys pradeda apmirti po 12 val.).

Persodintam daigui augant, vandens poreikis yra apie 1-5 litrai vandens, o formuojantis gūžei 
vidutiniškai jau 15-20 litrų vandens vienam laistymui (palyginimui vienam suaugusiam augalui 
vasaros metu išgarinimui reikia apie 10 l vandens per dieną, o kad užauginti 2 kg gūžę, augalas 
turi gauti iš viso apie 200 l vandens! Kad išsaugoti dirvos drėgmę, reikia po kiekvieno laistymo ar 
lietaus ją supurenti.

Tręšimas. Vidutinio vėlyvumo ir vėlyvi kopūstai mineralinėmis trąšomis tręšiami 2-3 kartus. 
Pirmą kartą – prieš sodinimą, įterpiant 80-100 g/m2 kompleksinių trąšų, ir augimo metu – dai-
gams prigijus bei prieš lapams uždengiant žemės paviršių. Tuomet tręšiama 10-15 g/m2 karba-
mido arba amonio salietros.

Ankstyvieji kopūstai tręšiami tik prieš sodinimą, kompleksinėmis trąšomis. Tręšiant papildo-
mai azotu gali pradėti trūkinėti gūžės. Esant azoto pertekliui, kaupiasi nitratai, gūžės skilinėja, 
žymiai prasčiau sandėliuojasi.

Kompleksinių trąšų kopūstams tręšti sudėtis turėtų būti: 10-15% azoto (N), 5-15% fosforo 
(P2O5), 10-20% kalio (K2O). Taip pat, pageidautina, kad trąšų sudėtyje būtų magnio, sieros ir mi-
kroelementų.

Kita informacija. Sandėliavimui skirti kopūstai turi augti iš lėto ir tolygiai. Siekiant išvengti gū-
žių skilimo, esant per dideliam drėgnumui, jas reikia keletą kartų palenkti į vieną pusę (tam, kad 
pažeisti šaknų sistemą) arba įpjauti šaknis kastuvu. Tai sustabdys maistingųjų medžiagų priėjimą 
ir sulėtins augimą,

Cukringumas – tai svarbi savybė, nustatanti hibrido raugimo tinkamumą: kuo daugiau yra 
cukraus, tuo daugiau susidaro pieno rūgšties rauginimo metu. Rudeniniam raugimui labiausiai 
tinkami hibridai – Krautman F1, Megaton F1 bei Kautkaiser F1.

Kopūstai gydymui naudoti dar Senovės Romoje ir Graikijoje. Susmulkinti kopūstai ir jų sultys 
turi efektyvų antibakterinį poveikį. Baltagūžių kopūstų šviežias ekstraktas yra efektyvus gydant 
skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligę, enteritą, storosios žarnos uždegimą, odos ligas.

Yra žinomas priešsklerozinis kopūstų poveikis, sklerozės profilaktikai yra naudinga kopūstų 
ląsteliena, sudaranti palankias sąlygas cholesterolio šalinimui iš organizmo. Raugintų kopūstų 
sūrymas pagerina virškinimą, padeda tulžies išsiskyrimui, turi lengvą vidurius laisvinantį poveikį. 
Dėl didelio kalio kiekio kopūstai padeda pašalinti iš organizmo skysčių perteklių.

Krautkaiser F1

Puikus, jau keliolika metų populiarus hibridas, 
skirtas raugimui rudenį ir laikymui. Vegetacijos 
trukmė 139 dienos po daigų pasodinimo. 
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. Didelis sausųjų medžiagų kiekis, 
todėl Krautkaiser F1 puikiai tinka rudeniniam ir 
žieminiam raugimui bei laikymui. Šis hibridas 
yra raugimui skirtų kopūstų standartas 
daugelyje Europos šalių. Pakelyje 45 sėklos.
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Counter F1

Vėlyvas, derlingas hibridas, skirtas labai ilgam 
laikymui. Vegetacijos trukmė apie 145 dienos. 
Gūžės apvalios, tankios, 3,5-5,5 kg svorio, 
plonais lapais, gera vidaus struktūra. Labai 
stiprus ir sveikas hibridas, atsparus fuzariozei, 
bakterinėms ligoms bei gūžių rudavimui iš 
vidaus. Storu vaško sluoksniu padengti lapai 
labai gerai apsaugo augalus nuo grybinių ligų ir 
tripsų. Net ir nepalankiomis rudens sąlygomis, 
gūžės išlieka labai kokybiškos. Skirtas pačiam 
ilgiausiam laikymui. Pakelyje 45 sėklos.

Lennox F1

 Populiarus vėlyvas hibridas, skirtas ilgam 
laikymui. Vegetacijos trukmė apie 140 dienų. 
Gūžės gan didelės, kompaktiškos, žieminėms 
veislėms būdingos formos ir struktūros, 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. Pakelyje 45 sėklos.

Jubilee F1

Jubilee F1

Vėlyvas, derlingas hibridas, išvestas ilgam laikymui ir raugimui žiemą. 
Vegetacijos trukmė apie 149 dienos. Šiuose kopūstuose sujungti raugimui ir 
tipinių ilgam sandėliavimui skirtų veislių bruožai. Daigus patariama sodinti 
anksčiau, iki gegužės 15 d., nes kopūstų vegetacijos laikotarpis ilgas. Gūžės 
apvalios, užauga iki 4-5 kg svorio, vidinis kotas trumpas, gyslos švelnios. 
Lapai padengti storu vaško sluoksniu, puikiai apsaugo nuo ligų bei tokių 
kenkėjų kaip amarai ir tripsai. Stipri šaknų sistema ir augalo sveikumas 
leidžia užauginti gausų derlių sausą, karštą vasarą. Tai gera žaliava 
raugimui žiemą, nes gūžes puikiai sandėliuojasi. Didelis sausųjų medžiagų 
kiekis užtikrina didelę raugiamo produkto išeigą. Pakelyje 45 sėklos.
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Reflex F1

Reflex F1 tai žalios spalvos lapiniai kopūstai. Augalai vidutinio aukščio, lapeliai smulkiai garbanoti, 
sultingi, apatiniai lapai atsparūs geltimui. Tinka tiek šviežiam vartojimui, tiek užšaldymui. 
Derlių galima skinti pagal poreikį, daug kartų. Atsparūs šalnoms, puikiai pakelia šaltį iki -12 °C. 
Vėsaus oro ir šalnų bijoti nereikia, nes tai dar labiau sustiprina lapinių kopūstų aromatą ir skonį. 
Rekomenduojama sodinti 32 tūkst. vnt./ha tankumu. Vegetacijos trukmė 128 dienos nuo daigų 
pasodinimo. Pakelyje 20 sėklų.

Lapiniai kopūstai (angl. Kale) dar vadinami žalumynų karaliumi ir maistinių medžiagų 
bomba. Jų maistinė vertė yra žymiai didesnė nei baltagūžių kopūstų. Lapiniuose kopūstuo-
se yra daugiau baltymų, vitaminų, folio rūgšties, o karotino (provitamino A) randama net 80 
proc. daugiau nei baltagūžiuose kopūstuose. Lapiniuose kopūstuose taip pat gausu fitonci-
dų, įvairių fermentų, mineralinių druskų, kalio, fosforo, sieros, jodo, didelis kiekis geležies. 
Tai viena naudingiausių daržovių žmogaus organizmui.

Garbanotieji (lapiniai) kopūstai  
Brassica oleracea L.

56



Melissa F1

Vidutinio ankstyvumo savojinių kopūstų 
hibridas, skirtas auginti vasaros ir rudens 
derliui. Vegetacijos trukmė apie 80 dienų nuo 
daigų pasodinimo. Gūžės standžiai susuktos, 
geros vidinės struktūros, užauga 1,5-2,5 kg 
svorio. Esant poreikiui galima sodinti tankiau, 
kad užsiauginti smulkesnių, kompaktiškų gūžių. 
Gerai auga įvairiose dirvose, nereiklūs tręšimui. 
Atsparūs fuzariozei. Rudeninis derlius tinka 
neilgam sandėliavimui. Pakelyje 20 sėklų.

Savojiniai kopūstai  
Brassica oleracea L.

Wirosa F1

Vėlyvas savojinių kopūstų hibridas, skirtas 
auginti rudens derliui ir ilgam sandėliavimui. 
Vegetacijos trukmė apie 135 dienos nuo daigų 
pasodinimo. Gūžės apvalios, standžiai susuktos, 
užauga 2-3 kg svorio, patrauklios išvaizdos. 
„Wirosa H“ kopūstai nereiklūs dirvožemiui ir 
tręšimui, pakantūs temperatūrų pokyčiams 
ir drėgmės trūkumui, todėl net ir skurdžiose 
dirvose užauginamas pakankamas derlius. 
Pakelyje 20 sėklų.

Savojinių kopūstų lapai yra gofruoti, susiraukšlėję, šiek tiek kitokios konsistencijos nei 
baltagūžių kopūstų - turi daugiau baltymų ir vitaminų. Kopūstai yra švelnaus skonio, tinka 
salotoms, pyragų įdarams, balandėliams gaminti. Juose yra mažai ląstelienos, tačiau daug 
baltymų, be to, savojiniai kopūstai turi medžiagų, stimuliuojančių organizmo augimą, todėl 
yra naudingi vaikams ir paaugliams.

Savojiniai kopūstai auginami kaip ir baltagūžiai kopūstai, tačiau vėlyvi savojiniai kopūs-
tai yra atsparūs žemai temperatūrai ir gali ištverti iki -8 °C šalčius, todėl derlių galima 
nuimti labai vėlai rudenį. Bandymų metu „Wirosa F1“ gūžės toleravo -12 °C šaltį.
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Bopak F1
Sparčiai populiarėjantys Pak-Choi
Ankstyvas hibridas. Vegetacijos trukmė apie 45 dienos nuo daigų pasodinimo. Užaugina vešlius, 
mėsingus, stačiai augančius tamsiai žalios spalvos lapus su baltais, sultingais lapkočiais. Hibridas 
atsparus 0,1,3 rasės šaknų gumbo (lot. Plasmodiophora brassicae) sukėlėjui. Kad išvengti 
sužydėjimo rizikos, rekomenduojama į lauką sodinti po gegužės mėn. 15 dienos. Pakelyje 30 sėklų.
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Pekino kopūstų (kitaip vadinamų kini-
niais bastučiais) tėvynė – Kinija. Ši daržovė 
yra plačiai paplitusi Pietryčių Azijos šalyse, 
Vakarų Europoje ir JAV. Pekininiuose ko-
pūstuose yra gausu vitaminų В1, В2, РР, 
karotino, o vitamino С juose dukart daugiau 
nei salotose. Pekininiai kopūstai – dietinės 
daržovės, naudingos esant širdies ir krau-
jagyslių susirgimams, skrandžio opai.

Pekininiai kopūstai – labai greitai už-
auganti daržovė. Nuo sodinimo iki gūžės 
susiformavimo praeina 40-80 dienų. Peki-
ninius kopūstus sėkmingai galima auginti 
šiltadaržiuose.

 Dirva. Pekininiams kopūstams reikia 
gerai sukultūrintų, humusingų dirvų. Ge-
riausiai tinka priesmėliai arba lengvi bei 
vidutinio sunkumo priemoliai. Dirvožemio 
reakcija turi būti 6,0–7,5. Dirvose, kurių pH 
žemesnis, augalai auga blogai, juos dažnai 
pažeidžia kopūstų šaknų gumbas. Parink-
tas auginimui plotas turi būti saulėtas. Ga-
limas ne ilgiau nei 3 val. trunkantis šešėlis 
per dieną. 

Sėjomaina. Atsižvelgiant į neatsparumą 
kopūstų šaknų gumbui, reikia vengti au-
ginti po kitokių tos pačios šeimos daržovių 
– ridikų, ropių, ridikėlių, gūžinių ir žiedinių 
kopūstų, griežčių. Rekomenduojama au-
ginti po bulvių, svogūnų, burokėlių, salierų, 
agurkų, pomidorų ir daugiamečių žolių.

Daigų auginimas. Pekininiai kopūstai – 
daržovė, kilusi iš Kinijos, gerokai toliau į pi-
etus nuo Lietuvą nutolusios šalies. Vasarą 
ten diena keliomis valandomis trumpesnė 
nei Lietuvoje. Atsižvelgiant į tai, auginimas 
vidurvasarį, kai diena ilgiausia, yra rizikin-
gas, nes per anksti susidaro žiedpumpuris, 
o tai gali iššaukti žyduolių susiformavimą. 
Kitas labai svarbus veiksnys – temperatū-
ra. Palankiausios temperatūros vyrauja ru-
deninio auginimo metu, kai daigai išaugina-
mi esant apie 20°C temperatūrai, o vėliau, 
augalams augant, temperatūra nukrinta 
maždaug iki 10°C. Pavasari nio auginimo ci-

Manoko F1

Ankstyviausi Kininiai bastučiai. Galima 
auginti tiek ankstyvajam, tiek vasaros 
derliui. Tinka sodinti anksti ir auginti plėvele 
dengtuose šildomuose šiltnamiuose. Gūželės 
kompaktiškos cilindro formos, šiek tiek 
žemesnės nei kitų veislių, standžiai ir tvirtai 
susuktos, labai gerai užsidarę, užauga 0,8-1,2 
kg svorio, patrauklios spalvos. Labai geras 
pakantumas žyduolių formavimuisi. Bastučiai 
atsparūs „lapų galiukų nudegimui“ (angl. 
tipburn). Rekomenduojama sodinti 35x35 cm 
atstumais. Vegetacijos trukmė 45-60 dienų nuo 
daigų pasodinimo. Pakelyje 30 sėklų.

Kininiai bastučiai 
Brassica rapa L.
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Emiko F1

Naujesni Bilko F1 tipo Kininiai bastučiai vasaros 
ir rudens derliui. Gūžės kietos, standžiai 
susuktos, patrauklios cilindro formos, vidutinio 
dydžio, užauga 1,2-1,8 kg svorio. Norint 
užauginti smulkesnių gūžių, galima sodinti 
tankiai. Bastučiai atsparūs gūžių puviniui, 
kopūstų šaknų gumbui ir „lapų galiukų 
nudegimui“ (angl. tipburn). Subrendusių gūžių 
derliaus nuėmimo laikotarpis ilgas. Rudeninis 
derlius tinka ilgesniam sandėliavimui. 
Vegetacijos trukmė 50-70 dienų nuo daigų 
pasodinimo. Pakelyje 30 sėklų.

klų metu temperatūros kaita yra atvirkščia, 
todėl reikia laikytis žemiau išvardytų daigų 
auginimo principų. 

Sėklas geriausia sėti į puodelius arba 
daigyklas, pripildytas kokybiško durpių 
substrato. Puodeliuose išauginti daigai 
geriausiai pakelia persodinimą. Po sėjos 
iki dvejų tikrųjų lapų susiformavimo fazės 
dieną ir naktį palaikoma 20-22°C tempe-
ratūra, vėliau ji palaipsniui mažinama taip, 
kad prieš pat sodinimą naktį būtų 8-10°C, 
o dieną 15-17°C. Daigų nereikia grūdinti. 
Pekino kopūstai tik pavadinimu primena 
kopūstus, tad juos reikėtų vertinti kaip vi-
sai atskirą daržovę, ypač auginant daigus. 
Tinkami sodinimui daigai užauga per 25-30 
dienų, jie turi turėti 4-5 lapus.

Sodinimas. Dirva turi būti įdirbta pu-
riai bei suvoluota. Sodinti reikia iki dviejų 
trečdalių puodelio aukščio. Pasodinus gi-
liau, vėliau augalai dažnai pradeda pūti. 
Norint išauginti maždaug 1-1,5 kg gūžes 
(kaip Emiko F1, Bilko F1), rekomenduo-
jama sodinti 40x50 cm atstumais, o jeigu 
vidutinis gūžių svoris turi būti 0,8-1,0 kg, 
rekomenduojama auginti hibridą Manoko 
F1, sodinant 25x30 cm atstumais. Pavasarį 
Pekininiai kopūstai dažniausiai auginami 
po priedangomis. Tuneliuose po plėvele 
paprastai galima sodinti jau balandžio pa-
baigoje, o laukuose, kurie pridengti agro-
plėvele – balandžio paskutinę dekadą arba 
gegužės pradžioje. Pekininius kopūstus, 
kurie bus auginami be priedangų, galima 
sodinti tik gegužę. Tačiau nereikia pamiršti, 
kad pavasarinis derlius visuomet būna su-
sijęs su žyduolių rizika. Ankstyvajam derliui 
rekomenduojamas hibridas Manoko F1. Tai 
pakantus vėsiam orui, nelinkęs formuoti 
žyduolių bei atsparus lapų galiukų nekrozei 
hibridas.

Temperatūros režimas. Pekininiai ko-
pūstai pakantūs vėsiam orui, sėklos su-
dygsta esant +3-4°C temperatūrai, augalai 
ištveria šalnas iki -4°C. Palankiausia au-
galų augimo ir vystymosi temperatūra yra 
+15-22°C.
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Priežiūros darbai ir apsauga. Pekino kopūstų vegetacijos laikotarpis labai trumpas, 
todėl specialios augalų apsaugos priemonės dažniausiai nenaudojamos, pakanka beicuo-
tų sėklų. Olandų firmos Bejo Zaden standartinės sėklos yra beicuotos Pekininiams kopūs-
tams pritaikytais fungicidais.

Dirbant reikia stengtis nepriberti žemių į augančias gūžes, nes dirvoje esantys pato-
loginiai mikroorganizmai sukelia puvimą. Pavasarinio auginimo metu didžiausią pavojų 
kelia kenkėjai, ypač spragės ir kopūstinės musės.

Auginant Pekininius kopūstus vėlyvos vasaros ir rudens derliui (Bilko F1), kopūstinės 
musės pavojus sumažėja, tačiau augalus dažniau puola amarai, kopūstinio pelėdgalvio ir 
kopūstinio baltuko vikšrai bei tripsai. Vegetacijos metu, prasidėjus gūžių formavimuisi, 
lauke gali pradėti plisti kryžmažiedžių juodoji dėmėtligė (alternariozė) bei pilkasis puvi-
nys. 

Laistymas. Pekininiai kopūstai mėgsta drėgmę, tačiau jos perteklius žymiai sumažina 
derlių ir gūžių kokybę. Kai kritulių nepakanka, o tai dažniausiai atsitinka auginant Peki-
ninius kopūstus vasaros derliui, laistyti reikia nedidelėmis vandens normomis (5-10 l/
m2), kas 3-4 dienas, nesuplakant dirvos. Jeigu augalams trūksta kalcio, ypač tuomet, kai 
augalai gauna nepakankamai vandens, gali pradėti nykti lapų kraštai viršutinėje besifor-
muojančių gūžių dalyje. Tai fiziologinė liga, vadinama „lapų galiukų nudegimu“ (angl. “tip-
burn”), kurią sukelia nepakankamas kalcio kiekis toliausiai nuo šaknų nutolusiose augalo 
dalyse. Kelią šios ligos vystymuisi užkerta augalų purškimas jų intensyvaus vystymosi 
metu 1% kalcio salietros tirpalu arba kalcio turinčiomis lapų trąšomis. 

Tręšimas. Prieš sodinimą Pekininiai kopūstai tręšiami 70-100 g/m2 kompleksinėmis 
trąšomis. Galima naudoti tokias pačias kompleksines trąšas, kaip ir gūžiniams kopūs-
tams. Praėjus maždaug 2 savaitėms po sodinimo, tręšiama 10-12 g/m2 amonio salietra 
arba kalcio amonio salietra. Pekininiai kopūstai mėšlu netręšiami, geriau tręšti prieš juos 
auginamą priešsėlį. Jie taip pat reiklūs kalciui ir borui, ypač karštu oru. Gerus rezultatus 
duoda šių elementų purškimas per lapus.

Derliaus nuėmimas ir sandėliavimas. Pekininių kopūstų gūžės nuimamos be šoninių 
lapų, atvėsinamos ir pakuojamos į plėvelę, kuri puikiai apsaugo nuo greito vytimo ir per-
džiūvimo. Rudenį sandėliavimui skirtų kopūstų derlius nuimamas prieš šalnas, kai baigia-
si vegetacija – rugsėjo pabaigoje – spalio pradžioje. Pekininiams kopūstams nepavojingas 
naktinis temperatūros kritimas iki -5°C, tačiau po šalnų nuimtos gūžės žymiai blogiau 
sandėliuojasi. Rekomenduojama derlių nuimti po pietų, kai augalai šiek tiek apdžiūsta. 
Šaldytuvuose Pekininius kopūstus Bilko F1 pavyks išlaikyti iki kovo, o vėsiuose rūsiuose – 
dažniausiai apie 2-4 mėnesius.

Bilko F1

Bilko F1

Kininiai bastučiai specialiai išvesti labai ilgam sandėliavimui. Gūžės 
cilindro formos, vidutinio didumo, standžiai susuktos, uždara viršūnėle, 
užauga 1,2–1,8 kg svorio, puikaus skonio, sultingos. Tamsiai žali, šiek 
tiek klostyti išoriniai lapai mažai jautrūs ligoms. Atsparūs fuzariozei ir 
kopūstų šaknų gumbui. Ilgą laiką sandėliuojamos gūžės išsaugo gražią, 
šviežios žalumos spalvą, nekinta skonis. Ilgam sandėliavimui skirtus 
bastučius patariama sodinti antroje liepos pusėje. Vegetacijos trukmė 
65-75 dienos nuo daigų pasodinimo. Pakelyje 30 sėklų.
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Coronado F1

Vėlyvas hibridas, skirtas šviežiam vartojimui 
ir perdirbimui. Galima sodinti pavasarį norint 
imti derlių antroje vasaros pusėje. Rudens 
derliui rekomenduojama sodinti nuo birželio 
mėn. antroje pusėje. 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. Pakelyje 30 sėklų.

Fiesta F1

Populiarus hibridas, skirtas vasaros ir rudens 
derliui. Vegetacijos trukmė apie 80 dienų po 
daigų pasodinimo. Derlius gausus, žiedynai 
stambūs, tamsiai žalios spalvos, labai kokybiški, 
smulkiais žiedynėliais, puikaus skonio. Lapija 
vešli, mėlynai žalios spalvos, padengta plonu 
vaško sluoksniu. Nupjovus pagrindinį žiedyną, 
atželia mažesni šoniniai žiedynėliai. Gerai 
auga ir laikosi lauke, netgi esant prastoms 
oro sąlygoms. Tinka šviežiam vartojimui, 
konservavimui. Pakelyje 30 sėklų.

Brokolių tėvynė – Pietų Italija, kur šios daržoves kultivuojamos jau daugiau nei 2 tūkst. 
metų. Jie populiarūs JAV, Japonijoje, Kanadoje, Anglijoje, Prancūzijoje ir kitose šalyse.

Pagal maistingąsias savybes brokoliai lenkia žiedinius kopūstus, o jų jaunieji lapai ne-
nusileidžia špinatams ir lapiniams kopūstams. Brokoliuose gausu vitaminų – A, В1, В2, РР, 
С, Е bei kalio druskų, fosforo, kalcio, magnio, geležies, natrio. Baltymų brokoliuose ma-
žiausiai 1,5 karto daugiau nei žiediniuose kopūstuose (brokoliuose – 3,2-5,9%, žiediniuose 
– 2,2%, baltagūžiuose – 1,2%). Askorbo rūgšties yra 60,7-150,1 mg% (dvigubai daugiau nei 
žiediniuose), o karotino net 50 kartų daugiau! Pagal aminorūgščių, esančių brokolių balty-
muose, kiekį ir kokybę, juos galima prilyginti jautienos baltymams, o pagal lizino, triptofano 
ir izoleicino – vištos kiaušinio baltymams. Baltymų vertingumas didėja dėl metionino ir 

Brokoliai 
Brassica oleracea L.
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Batavia F1

Batavia F1

Greitai augantis, ankstyvas hibridas. Vegetacijos trukmė apie 65 dienos. 
Galima auginti po priedangomis ankstyvajam bei vasaros derliui. Augalai 
vienodo dydžio. Žiedynai apvalūs, sunkūs, vienodo didumo, nelinkę 
sužydėti. Koteliuose neatsiranda tuščių ertmių. Hibridas atsparus 
netikrajai miltligei ir grybelinėms ligoms. Pakelyje 30 sėklų.

cholino, kurie trukdo cholesterolio kaupimuisi organizme.
Sėja, daigų auginimas. Brokoliai auginami panašiai kaip ir žiediniai kopūstai. Sėklų sėja 

daigams pradedama nuo kovo vidurio iki gegužės pradžios. Tinkami sodinti daigai užauga 
per 35-45 dienas. Optimali sėklų dygimo temperatūra yra 18-20°C. Daigų auginimo tempe-
ratūra yra 16-18°C saulėtomis ir 14-16°C apsiniaukusiomis dienomis. Šviesos trūkumas ir 
temperatūros svyravimai gali paskatinti augimo viršūnėlės nykimą – tokių augalų sodinti 
nepatartina. Likus 10 dienų iki sodinimo, daigus reikia pradėti grūdinti. Paruošti sodinimui 
daigai turi turėti 4-6 lapus ir stiprias šaknis. 

Sodinimo schema. Auginant derlių tik pagrindiniams žiedynams, sodinama tankiau, 
pagal schemą 50-60 cm tarp eilių ir 20-30 cm tarp augalų eilėje. Norint imti ir šoninių atau-
gusių žiedynėlių derlių, sodinama rečiau – 60 cm tarp eilių, 40-45 cm tarp augalų eilėje.

Dirva. Brokoliams auginti geriausiai tinka derlingos, humusingos, vidutinio sunkumo, 
vandeniui pralaidžios dirvos, kurių pH reakcija 6,5-7,5. Auginant lengvose dirvose būtina 
reguliariai laistyti. 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 augalai išaugina daug žaliosios masės, jie, panašiai kaip ir žiediniai kopūs-
tai, labai reiklūs maisto medžiagoms. Brokoliai gali būti tręšiami organinėmis trąšomis iš 
rudens. Tręšti azotinėmis trąšomis, įterpiant po 15–22 g/m2 grynojo azoto, rekomenduoja-
ma per tris kartus. Pusę kiekio – prieš daigų sodinimą, kitą pusę – per du kartus – antrąją ir 
ketvirtąją savaitę po daigų pasodinimo. Rekomenduojamos brokolių tręšimo normos: fos-
foro (P2O5) – 5-7 g/m2, kalio (K2O) – 18-24 g/ m2, o magnio (Mg) – 2-4 g/m2. Reikia atkreipti 
dėmesį į boro ir molibdeno kiekį. Jei jų dirvoje trūksta – reikia tręšti boro ir molibdeno 
turinčiomis kompleksinėmis trąšomis.

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 trę-
šimo 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 7-8°C) sąveika.

Derliaus nuėmimas. Žiedynai pjaunami kartu su mėsingu stiebu (apie 15-20 cm ilgio) ir 
iškart dedami į dėžes, nes jie yra lengvai pažeidžiami. Nuimtus žiedynus reikia kuo greičiau 
atšaldyti. Jei brokoliai gelstelėję – jie buvo per ilgai laikyti ir paseno, prarado vertingas 
medžiagas, o jų skonis bus karstelėjęs.
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Amazing

Vidutinio vėlyvumo veislė, skirta vasaros ir rudens 
derliui. Vegetacijos trukmė apie 80 dienų nuo 
daigų pasodinimo. Puikiai auga nepalankiomis 
vasaros sąlygomis, labai gerai toleruoja aukštą 
temperatūrą ir ilgą vasaros dieną. Dėl stiprios 
šaknų sistemos geriau nei kitos veislės auga 
sausrų metu ir prastesnėse vietose. Žiedynai 
tankūs, smulkiai grūdėti, geros kokybės, 
gražios formos, 0,8-2,0 kg svorio, gerai apgaubti 
dengiamaisiais lapais. Tinka šviežiam vartojimui, 
šaldymui, konservavimui. Pakelyje 30 sėklų.

Goodman

Daugelį metų pasiteisinusi, gana ankstyva 
veislė, auginama po plėvelės ir pluošto 
priedangomis ar lauke. Vegetacijos trukmė 
– 75 dienos. Derlius užauga iškart po pačių 
ankstyviausių pavasarinių veislių. Didelių baltų 
žiedynų kokybė prilygsta vėlyvesnių veislių 
kokybei. Galima auginti kaip antrąjį derlių 
pasodinus liepos viduryje. Pakelyje 30 sėklų.

Žiediniai kopūstai 
Brassica oleracea L.

Žiediniai kopūstai kilę iš laukinių rūšių, 
augančių Vakarų Europos ir Šiaurės Afri-
kos, Viduržemio jūros rajonuose. Kaip val-
gomosios daržovės pradėti naudoti Vokie-
tijoje, Olandijoje ir Danijoje XVII amžiuje. 

Žiediniai kopūstų žiedynai turi 6-10% 
sausųjų medžiagų, nuo 1 iki 5% cukraus, 
1,5-4% baltymų, apie 105 mg% vitamino C, 
iki 1,6% karotino, vitaminų В1, В2, РР, na-
trio, kalio, kalcio, magnio, jodo, geležies, 
fosforo.

Dirvožemis, priešsėliai. Žiediniams 
kopūstams auginti tinka tokie pat dirvo-
žemiai bei priešsėliai, kaip ir baltagūžių 
kopūstų.

Daigų auginimas. Daigus rekomen-
duojama užsiauginti durpių kubeliuose 
arba daigyklose, naudojant neutralizuotas 
ir maisto medžiagomis pagerintas durpes. 
Sėklos daigams sėjamos nuo kovo vidurio 
iki gegužės pabaigos per keletą laikotar-
pių su 10-20 dienų intervalu, 1 cm gylyje. 
Žiedinių kopūstų daigai užauga per 45-50 
dienų, tinkami sodinimui daigai turi turė-
ti 5-6 lapus. Prieš sodinimą, ypač anksti 
pavasarį, daigai turi būti užgrūdinti laips-
niškai mažinant temperatūrą ir drėgmę. 
Nepatartina sodinti peraugusių daigų.

Lauko paruošimas ir sodinimas. So-
dinimui skirta dirva turi būti įdirbta puriai 
ir giliai, ji turi būti pakankamai drėgna. 
Geriausia įdirbti ją prieš pat sodinimą ir 
suvoluoti. Daigai sodinami lysvėse arba ly-
giame paviršiuje paliekant 50-60 cm tarp 
eilių ir 20-30 cm tarp augalų eilėje arba 
šachmatine tvarka kas 30-35 cm.

Temperatūros režimas. Žiediniai ko-
pūstai pakankamai pakantūs vėsiam orui, 
jų vystymuisi pakanka +16-25°С, o suaugę 
augalai ištveria temperatūros kritimą iki 
-1-2°С. Esant temperatūrai žemesnei nei 
+10 arba aukštesnei nei +25°С, sausam 
orui ir dirvožemiui, suprastėja žiedynų ko-
kybė ir sumažėja derlius. 

Laistymas. Kadangi šaknų sistema yra 
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Kalendros  
Coriandrum sativum L.

Caribe

Derlinga kalendrų veislė, užauginanti daug 
žalios masės. Vegetacijos trukmė 75 dienos. 
Net ir anksti pasėjus veislė atspari žyduolių 
formavimuisi. Gerai toleruoja vasaros karštį ir 
vėliau pražysta, todėl kvapnius lapelius galima 
skinti ilgiau. Norint ilgiau turėti lapelių derlių, 
reikia sėti kelis kartus. Žali lapeliai skinami iki 
augalo sužydėjimo. Pavasarinės sėjos kalendrų 
sėklos subręsta rugpjūčio mėn. pabaigoje. 
Pjaunama, kai paruduoja didžioji dauguma 
augalų. Pakelyje 4 gramai sėklų.

pasiskirsčiusi 40-45 cm gylyje, o pagrindinė šaknų masė 20-25 cm gylyje, žiediniai ko-
pūstai reiklūs vandeniui, labai kenčia nuo dirvožemio perdžiūvimo. Siekiant išsaugoti 
drėgmę dirvožemyje, po kiekvieno laistymo ar gausesnio lietaus dirva purenama.

Tręšimas. Žiediniai kopūstai tręšiami tokios pat sudėties kompleksinėmis minerali-
nėmis trąšomis, kaip ir baltagūžiai kopūstai bei kitos kopūstinės daržovės. Svarbiausia, 
kad šios trąšos turėtų mikroelementų, ypač svarbus yra boras ir molibdenas. Dėl šių 
mikroelementų trūkumo žiedynai gali pradėti ruduoti, jie greičiau pradeda žydėti.

Kompleksinių trąšų norma prieš daigų sodinimą yra 100-130 g/m2. Daigams prigijus, 
po 2-3 savaičių papildomai tręšiama 12-15 g/m2 amonio salietra arba kalio amonio salie-
tra. Nuo azoto pertekliaus kaupiasi nitratai, sumažėja gūžės stambumas.

Kita informacija. Žiediniai kopūstai – tai labai vertingos dietinės daržovės. Jų sudė-
tyje yra mažiau celiuliozės, nei baltagūžiuose kopūstuose, todėl jie yra naudingi esant 
žarnyno ir skrandžio susirgimams. Metionino ir cholino baltymai, esantys žiediniuose 
kopūstuose yra ypač vertingi žmonėms, sergantiems kepenų ligomis, diabetu bei ate-
roskleroze.
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Rembrandt F1

Ankstyvas hibridas, skirtas pavasario ir rudens 
derliui. Vegetacijos trukmė apie 45 dienos nuo 
sėjos. Šiuos špinatus taip pat galima sėti rudenį, 
gerai žiemoja. Hibridas atsparus 7 netikrosios 
miltligės rasėms. Lapai vešlūs, ryškios tamsiai 
žalios spalvos, lygūs, pailgai ovalios formos, 
tvirtu koteliu, auga stačiai. Puikiai tinka šviežiam 
vartojimui ir šaldymui. Pakelyje 300 sėklų.

Space F1

Vidutinio ankstyvumo, universalus, derlingas 
hibridas, skirtas auginti visą sezoną – pavasarį, 
vasarą ir rudenį. Vegetacijos trukmė apie 47 
dienos. Lapai lygūs, pailgai apvalūs, mėsingi, 
tamsiai žalios spalvos, trumpu koteliu. 
Šis hibridas yra ypač atsparus žyduolių 
formavimuisi, todėl užsiauginti kokybiškų 
lapelių galimą visą sezoną. Atsparus keturioms 
miltligės rasėms. Pakelyje 300 sėklų.

Špinatai – labai vertinga ankstyva vienmetė lapinė daržovė, turinti daug reikalingų vita-
minų ir mineralų. Špinatai auginami visame pasaulyje, o maistui vartojami jauni špinatų lapai 
– iš jų ruošiamos salotos, sriubos, tyrės, apkepai, įdarai ir garnyrai.

Špinatai yra šalto ir drėgno klimato augalai. Aukšta temperatūra ir ilgalaikės sausros 
skatina žiedynų formavimąsi. Optimali augimo temperatūra yra 15-18°C. Aukštesnėje tem-
peratūroje sulėtėja špinatų augimas ir augalai ima formuoti žiedynus.

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 la-
bai reiklūs dirvožemiui. Geriausias derlius išauginamas derlingose, humusingose, vandeniui 
laidžiose, tačiau gana drėgnose dirvose. 

Sėjomaina. Špinatai dažniausiai auginami kaip priešsėlis arba posėlis. Geriausias prieš-

Špinatai 
Spinacia oleracea L.
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Rembour F1

Naujas hibridas, skirtas auginti visą sezoną. 
Vegetacijos trukmė apie 55 dienos nuo sėjos. 
Ilga vegetacija leidžia prailginti derliaus ėmimo 
laiką, todėl derlius gaunamas gausesnis. 
Hibridas atsparus 8 netikrosios miltligės rasėms 
ir ypač atsparus žyduolių formavimuisi, todėl 
galima auginti visą sezoną – pavasarį, vasarą 
ir rudenį. Lapai lygūs, ovalūs ir mėsingi, labai 
gero ir švelnaus skonio. Koteliai tvirti ir ilgi. 
Tinka šviežiam vartojimui, šaldymui. Pakelyje 
300 sėklų.

sėlis rudeniniam auginimui yra žirniai, ankstyvieji kopūstai, ankstyvosios morkos, tačiau ne-
rekomenduojama jų auginti po salotų ir ridikų (dėl nematodų). Špinatai gali būti priešsėlis 
kopūstinėms daržovėms, auginamoms rudeniniam derliui, agurkams, salierams ir pomido-
rams. 

Tręšimas. Špinatai jautrūs rūgščiai dirvožemio reakcijai, pH turi būti 6,5-7. Jiems netin-
ka šviežiai kalkinta dirva. Tręšti reikia saikingai, kadangi špinatuose kaupiasi nitratai, o per 
didelės kalio dozės mažina vitamino A ir C kiekį.

Dirvos paruošimas, sėja ir priežiūra. Rekomenduojama dirvą paruošti labai rūpestingai. 
Špinatai augi nami, sėjant juos tiesiai į dirvą eilėmis, tarp kurių yra 15-20 cm atstumai. Sėja-
ma 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 jį iki 20%.

Auginant rudenį, špinatuose padidėja sausosios masės, baltymų, geležies, kalcio kiekis, 
o mažėja oksalatai, todėl rudenį špinatai yra vertingesni. Augintojams – mėgėjams labai 
svarbus mažas nitratų kiekis, todėl špinatų nereikėtų tręšti azoto trąšomis. Taip pat vertėtų 
žinoti, kad mažiau nitratų kaupiasi greitai augančiuose hibriduose. Rūgščiose dirvose kau-
piasi daugiau nitratų, todėl jas reikia kalkinti (prieš metus). Špinatuose, tręštuose chloridų 
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.

Kova su ligomis ir kenkėjais. Norint išvengti svarbiausios špinatų ligos – netikrosios mil-
tligės, reikia auginti tas veisles ir hibridus, kurie atsparūs kelioms jos rasėms.

Špinatų augintojams svarbus jų atsparumas tikrajai miltligei, greitas augimas, lapų spal-
va ir lygumas, optimalus lapelių dydžio ir kotelių ilgio santykis, o taip pat, kad špinatai ilgai 
išliktų švieži ir nesuvytę. Iš gausaus Bejo Zaden asortimento daržininkams siūlome išbandyti 
mūsų siūlomus hibridus, kurie yra ypač atsparūs žyduolių formavimuisi.

Derliaus nuėmimas ir laikymas. Derlius imamas, kai augalai turi 6-7 lapus, prieš išlei-
džiant žiedynus. Nuimant vėliau, špinatai apkarsta, turi 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 pašalinti 
ligotus ir pažeistus lapus bei tuoj pat dėti juos į šaldytuvą, nes jie greitai vysta ir praranda 
vartojimo savybes. Špinatų lapus galima laikyti 7–10 dienų orui laidžiose talpose, esant maž-
daug 0°C temperatūrai.
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Model

Derlinga Batavia tipo lapinių salotų veislė tinkama auginti visą sezoną. Lapai saldūs ir sultingi, 
neapkarsta. Galima auginti atvirame grunte ir po priedangomis. Vegetacijos trukmė 6 - 7 savaitės 
nuo daigų pasodinimo. Aukštas atsparumas (HR): Bl:16-28, 30-32 EU/Nr:0, vidutinis atsparumas 
(IR): MV:1/Fol:1). Pakelyje 50 sėklų.

Salotos – vienos iš lengviausiai užauginamų daržovių. Augintojai stengiasi užauginti sa-
lotas be dėmių ant lapų, spalvos pasikeitimų, vabzdžių pažeidimų. Todėl itin svarbu, kad 
veislės būtų atsparios salotų netikrajai miltligei (Bremia lactucae (Bl)). Salotoms augina-
moms po priedangomis taip pat kenkia amarai (Nasonovia ribisnigri). Dėl amarų pažeidimų 
salotos blogai auga, netaisyklingai vystosi ir praranda spalvą.

Lapinės salotos nesuformuoja gūžių, jos auga palaidų banguotų lapų skrotelėmis aukš-
tyn nuo lapų vainiko pagrindo dirvoje. Vienas lapinis augalas paprastai pasiekia 10 - 20 cm 
aukštį, o subrendusios lapinės salotos plotis 15 - 30 cm. Šio tipo salotos yra ankstyviausios. 
Lapai gali būti lygūs, banguoti ar garbanoti – pastarieji šiek tiek traškesni. 

Kietagūžės (traškiosios) salotos, dar vadinamos Aisbergo salotomis (pagal vieną anks-
tyviausių ir žinomiausių rūšių, pas mus dar vadinamos Ledinėmis salotomis). Jų gūžės 
standžios, nedidelės, o lapai šviesiai žali ir traškūs. Dauguma augintojų teigia, kad kieta-
gūžes salotas auginti sunkiau, nes jų vegetacijos laikotarpis ilgesnis. Kai kurios rūšys yra 
neatsparios karščiui, labiau pakilus temperatūrai jos tuoj išleidžia žiedynkočius.

2015 metais firma Bejo Zaden prisijungė olandų firmą Agrisemen, kuri specializavosi 
salotų selekcijoje. Taip nuo 2016 metų mūsų asortimentas pasipildė salotų sėklomis. Šiuo 
metu siūlome Lietuvoje jau išbandytas ir pasitvirtinusias populiariausių salotų tipų veisles. 
Tikime, kad stiprios Agrisemen veislės ir Bejo žinios bei patirtis, padės jums pasiekti ge-
riausių rezultatų!

Salotos  
Lactuca sativa L.
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Biondonna

Derlinga Lollo tipo lapinių salotų veislė, auginama visą sezoną. Lapai stipriai garbanoti, šviesiai žali. 
Galima skinti apatinius lapus, kitus paliekant augti. Viena lapų skrotelė užauga 300 – 400 gramų 
svorio. Vegetacijos trukmė apie 55 dienos po daigų pasodinimo. Aukštas atsparumas (HR): Bl:16-
33EU/Nr:0, vidutinis atsparumas (IR): LMV:1. Pakelyje 50 sėklų.

Spectation

Lapai ryškios raudonos spalvos, vidutinio garbanotumo, traškūs, gero skonio, auga formuodami 
gražią sferinės formos skrotelę. Galima skinti apatinius lapus, kitus paliekant augti. Viena lapų 
skrotelė užauga 350 – 450 gramų svorio. Vegetacijos trukmė apie 55 dienos po daigų pasodinimo, 
tinka auginti visą sezoną. Aukštas atsparumas (HR): Bl:16-28,30-32EU/Nr:0. Pakelyje 50 sėklų.
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Rumours

Greitai auganti gūžinių 
ledinių (angl. „Iceberg“) 
salotų veislė. Gūžės 
vidutinio dydžio, plokščiai 
apvalios formos, 
tamsesnės spalvos. 
Užauga 500 – 600 gramų 
svorio. Veislė pakanti 
vėsiam ir drėgnam 
orui, skirta ankstyvam 
(pavasariniam) ir vėlyvam 
(rudeniniam) auginimui. 
Vegetacijos trukmė apie 
8 savaites nuo daigų 
pasodinimo. Aukštas 
atsparumas (HR): Bl:16-
33EU/Nr:0, vidutinis 
atsparumas (IR): LMV:1). 
Pakelyje 50 sėklų. 

Times

Greitai auganti gūžinių 
ledinių (angl. „Iceberg“) 
salotų veislė, skirta 
auginti visą sezoną. 
Veislė pakanti vėsiam ir 
drėgnam orui. Standžiai 
susuktos, puikios 
vidinės struktūros, 
vidutinio dydžio, tamsios 
spalvos gūželės gerai 
užsidariusia plokščia 
apačia. Lapai traškūs, 
sultingi, gaivaus skonio. 
Vegetacijos trukmė 
6 - 7 savaitės nuo daigų 
pasodinimo. Aukštas 
atsparumas (HR): Bl:16-
33EU/Nr:0).
Pakelyje 50 sėklų.
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Malis

Sparčiai auganti 
sviestinio tipo gūžinių 
salotų veislė, tinkama 
auginti visą sezoną. 
Gūžės žalios blizgančios 
spalvos, vidutinio 
stambumo, lygia apačia, 
lengva nuimti derlių. 
Vegetacijos trukmė 
50 - 60 dienų nuo daigų 
pasodinimo. Aukštas 
atsparumas (HR): Bl:16-
33EU/Nr:0, vidutinis 
atsparumas (IR): LMV:1). 
Pakelyje 50 sėklų.

Sotalis

Labai derlingos, sparčiai 
augančios sviestinio tipo 
gūžinės salotos. Gūžės 
stambios ir sunkios, 
užauga 500 – 700 gramų 
svorio, vienodo didumo, 
plokščia apačia. Tinka 
auginti visą sezoną. 
Vegetacijos trukmė 
50 - 60 dienų nuo daigų 
pasodinimo. Geras 
atsparumas „lapų 
galiukų nudegimams“ 
(angl. tipburn). Aukštas 
atsparumas (HR): Bl:16-
33EU/Nr:0, vidutinis 
atsparumas (IR): LMV:1). 
Pakelyje 50 sėklų.
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Titan

Derlinga lygialapių petražolių veislė 
neformuojanti šakniavaisių. Pirmasis lapų 
derlius užauga per 95 dienas. Augalai vešlūs, 
greitai atželiantys, ilgai žaliuojantys. Lapkočiai 
ploni, lapeliai tamsiai žali, lygūs, statūs, labai 
atsparūs geltonavimui ir grybelinėms ligoms. 
Šių petražolių lapelių derlius keletą kartų 
didesnis nei kartais šiam tikslui auginamų 
šakninių veislių. Nupjauti lapeliai greitai 
atželia, per sezoną galima nuimti net 3-4 
derlius! Lapeliai turi daug sausųjų medžiagų, 
vitaminų, yra labai aromatingi. Galima auginti 
vazonėliuose. Tinka šviežiam vartojimui, 
džiovinimui, šaldymui. Pakelyje 3 gramai sėklų.

Petražolių tėvynė – kalnuoti Viduržemio jūros regionai, kur jas ligi šiol galima aptikti 
laukinėje formoje. Petražolės auginamos jau daugiau nei 2 tūkstančius metų: jas augindavo 
dar Senovės Graikijoje. XVI amžiuje buvo plačiai naudojamos Europoje kaip aromatingas 
prieskoninis augalas.

Petražolių lapeliai ir šaknys turi daug vitaminų, ypač vitamino C (150-400 mg%). Taip 
pat juose yra karotino, B, PP grupės vitaminų. Nedidelis petražolių pluoštelis gali aprūpinti 
žmogaus vitaminų paros poreikį. 100 g lapelių apytikriai turi: 340 mg kalio, 345 mg kalcio, 
79 mg natrio, 95 mg fosforo, apie 2 mg geležies. Dėl didelio eterinių aliejų kiekio petražolių 
lapuose ir šakniavaisiuose, jos plačiai naudojamos kaip prieskonis ir konservuojant. Lapus 
ir šakniavaisius galima džiovinti, taip jie ilgai išsaugo prieskonines savybes.

Dirvos paruošimas ir sėja. Geriausiai tinka purūs, giliai įdirbti priesmėlio arba lengvo 
priemolio dirvožemiai. Rudenį dirva giliai perkasama, į 1 m2 įterpiama 3-4 kg perpuvusio 
komposto, po 20-30 g fosforo ir kalio trąšų. Pavasarį į dirvą įterpiama 80-100 g/m2 komplek-
sinių mineralinių trąšų, kurių sudėtis analogiška naudojamų morkoms tręšti. 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. 

Petražolių sėklos labai smulkios, todėl sėjos tikslumui reikia sutelkti ypatingą dėmesį. 
Tankiame pasėlyje šakninių petražolių (Eagle, Arat) šaknys išaugs smulkios, bus daug ne-
standartinių šakniavaisių. Kadangi šakninių petražolių vegetacija trunka 150-160 dienų, svar-
bu nepavėluoti pasėti. Tačiau reikia atminti, kad pasėjus per anksti į nepakankamai įšilusią 
dirvą, pailgės sėklų dygimo laikotarpis ir didės prasto bei netolygaus dygimo pavojus, be to 
piktžolės užstelbs lėtai dygstančius daigus.

Sėjomaina. Petražoles galima auginti po agurkų, pomidorų, moliūgų, kopūstų. Svarbiau-
sia parinkti lauką be nematodų. Pavojingiausia auginti po augalų, kuriais maitinasi nema-

Petražolės  
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill.

72



Mosskrul 2 - Petra

Labai vešliai auganti, derlinga garbanotų 
petražolių veislė. Pirmas lapelių derlius užauga 
per 80-90 dienų. Lapeliai tamsiai žali, smulkios 
struktūros, gražiai susigarbanoję, turintys daug 
sausųjų medžiagų bei vitaminų, aromatingi. 
Lapija labai tanki, nupjovus ilgai išlaiko šviežią 
išvaizdą. Lapelius galima pjauti keletą kartų per 
sezoną, nes jie greitai atauga – galima nuimti 
net 3-4 derlius! Galima auginti vazonėliuose. 
Tinka šviežiam vartojimui, džiovinimui, 
šaldymui. Pakelyje 2 gramai sėklų.

Rialto

Comun 3 - Rialto

Derlinga lygialapių petražolių veislė neformuojanti šakniavaisių. Lapeliai 
lygūs, 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. Galima auginti vazonėliuose. Tinka šviežiam 
vartojimui, džiovinimui, šaldymui. Pakelyje 2 gramai sėklų.

todai. Jų populiacija, ypač lengvose dirvose, išauga taip, kad auginti darosi nenaudinga. Pa-
vojingiausia 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 išaugina netai-
syklingas šaknis ir greitai pūva. 

Sėjos, auginimo schema. Lapines petražoles rekomenduojama sėti tiesiai į lauką eilė-
mis kas 25-40 cm. Atstumas tarp lapinių veislių (Titan, Rialto, Petra) augalų eilėje turi būti 
3-4 cm. Galima sėti su 10-12 cm tarpueiliais, vėliau išretinant, kai augalai pasieks 10-15 
cm aukštį. Taip pat galima petražolių daigus auginti durpių kubeliuose ar kasetėse, o po to 
sodinti lauke ar šiltnamyje 30-40 x 20-25 cm tankumu. Lapines petražoles galima auginti 
ir vazonėliuose. Lauke sėjama trim periodais: ankstyvąjį pavasarį, vasarą birželio – liepos 
mėnesį arba rudenį, spalio viduryje.

Šaknines petražoles, kaip ir morkas rekomenduojama auginti lysvėse. Šakninės petra-
žolės sėjamos eilutėmis kas 5-6 cm. Sėjos gylis parenkamas priklausomai nuo dirvožemio 
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Halflange - Eagle

Viena populiariausių, vėlyva, Berliner tipo 
šakninių petražolių veislė. Vegetacijos trukmė 
apie 150 dienų. Šakniavaisiai vidutinio dydžio, 
lygūs, pailgesni nei kitų veislių, todėl užauga 
sunkesni, gaunamas didesnis derlius. Dėl 
labai stipraus aromato, būdingo Berliner tipo 
veislėms ir lygių, baltų šaknų, „Eagle“ veislės 
petražolės puikiai tinka šviežiam vartojimui bei 
džiovinimui. Pakelyje 1 gramas sėklų.

Arat

Vėlyva, derlinga, greitai auganti šakninių 
petražolių veislė. Vegetacijos trukmė apie 
150 dienų. Šaknys baltos, šiek tiek kūgiškos, 
labai lygios, puikiai atrodo nuplautos, stipraus 
aromato. Didelė kokybiško derliaus dalis 
bendrajame derliuje, nes šaknys nelinkę 
išsikraipyti. Petražolės skirtos vėlyvo rudens 
derliui, šviežiam vartojimui, džiovinimui, ilgam 
laikymui. Pakelyje 1 gramas sėklų.

tipo: sunkiuose priemolio dirvose – 1-1,5 cm, priesmėlio dirvožemiuose – 2-2,5 cm, durpi-
niuose dirvožemiuose – 3-3,5 cm.

Petražolės yra jautrios šviesos trūkumui. Per tankiai pasėjus ar auginant pavėsyje lape-
liai gali tapti dėmėti. 

Temperatūros režimas. Petražolės labai pakančios šalčiui, daigai ištveria šalnas iki 
-9°C, o šakniavaisiai gali peržiemoti dirvožemyje ir pavasarį sužaliuoti. Minimali sėklų dygi-
mo temperatūra 3-4°C, optimali augalų augimo ir vystymosi temperatūra – 16-20°C. Esant 
aukštesnei temperatūrai augimas sulėtėja, tačiau padidėja eterinių aliejų kaupimas, didėja 
lapų ir šakniavaisių aromatingumas. 

Laistymas. Petražolėms reikia gana daug drėgmės, bet jos nepakenčia užmirkimo.
Salotoms ir lapelių džiovinimui dažniausiai naudojamos lapinės veislės (Petra, Titan), 

nes šios veislės išaugina žymiai gausesnį lapelių derlių nei šakninės veislės (Eagle, Arat).
Derliaus nuėmimas ir sandėliavimas. Reikia saugoti, kad nurinktos šaknys neperdžiūtų 

dar prieš patekdamos į laikymo vietą, kadangi įtrūksta šaknų odelė. Petražolėms laikyti rei-
kia tokių pat sąlygų, kaip ir morkoms. Geriausia laikyti vėsioje (0-1°C), drėgnoje patalpoje.
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Ambition

Labai derlingas, vidutinio ankstyvumo, aštraus 
skonio olandų firmos Bejo Zaden askaloninių 
česnakų (kitaip vadinamų „Šalot“ tipo 
svogūnais, daugializdžiais ar daugiagalviais 
svogūnais) hibridas rausvai rudos spalvos 
lukštu. Vegetacijos trukmė apie 115 dienų. 
Rekomenduojama sėti į dirvą balandžio 
viduryje - gegužės pradžioje. Ropelės apvalios, 
užauga gana didelės - iki 4-5 cm dydžio. Labai 
gerai sandėliuojasi. Sausųjų medžiagų kiekis 
apie 17%. Hibridas atsparus jarovizacijai, 
žiedynkočių išleidimui. Derlius nuimamas 
laiškams nulinkus, kol jie dar žali. Pakelyje 75 
sėklos.

Askaloniniai česnakai  
Allium ascalonicum L.

Askaloniniai česnakai arba “Šalotai” (angl. “Shallot”) yra atskira svogūninių daržovių 
(lot. Allium) rūšis. Lietuvoje jie dar yra vadinami daugiagalviais arba daugializdžiais svogū-
nais, svogūnėliais. Askaloniniai česnakai 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. Askaloniniai česnakai yra šiek tiek ma-
žesni nei svogūnai ir savo sandara panašūs į česnaką. Viduje, askaloniniai česnakai neturi 
vienai ropelei būdingos struktūros, bet yra sudaryti iš skiltelių. Skonis primena svogūną 
su lengvu česnako prieskoniu. Askaloniniai česnakai, lyginant su svogūnais, turi didesnį 
sausųjų medžiagų kiekį.

Auginimo technologija panaši į įprastinių svogūnų, tik yra keli skirtumai. Pirma, Aska-
loniniams česnakams reikia mažiau azoto, antra, reikia atkreipti dėmesį į sėjos tankumą. 
Sėjant tankiau, vystysis vienalizdžiai askaloniniai česnakai, o sėjant rečiau – daugializdžiai, 
tradiciniai “Šalotai”. 

Askaloninius česnakus, kaip ir česnakus, galima laikyti labai ilgai net kambario tem-
peratūroje. Sodinamoji medžiaga tinka ir kitam sezonui. Tik reikia atsiminti, kad sodinimui 
skirtas svogūnų ropeles žiemą reikia laikyti 17-20°C temperatūroje. Žemesnėje kaip 10°C 
temperatūroje pabuvusios nors ir trumpą laiką ropelės pasodintos pavasarį formuos žy-
duolius ir dauginti bus nebetinkamos.
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Blauwgroene Herfst - Lancelot

Labai derlinga, greitai auganti vidutinio 
vėlyvumo veislė, skirta rudeniniam derliui. 
Vegetacijos trukmė apie 100 dienų. Augalai 
auga greitai, todėl derlių galima išauginti ir 
anksčiau. Ilgas derliaus nuėmimo laikotarpis, 
nes augalai puikiai laikosi lauke netgi esant 
blogoms oro sąlygoms. Tamsiai žali lapai 
sudaro gražų kontrastą ilgai baltajai stiebo 
daliai, kuri užauga iki 30-35 cm ilgio. Veislė 
atspari alternariozei, rūdims. Tinka šviežiam 
vartojimui, džiovinimui ir šaldymui. Prieš žiemą 
nuimtas derlius tinkamas ilgesniam laikymui. 
Pakelyje 100 sėklų.

Zwitserse Reuzen - Columbus

Labai derlinga veislė, skirta rudeniniam derliui. 
Vegetacijos trukmė 85 dienos. Augalai auga labai 
greitai. Stiebas masyvus, storas, užauga iki 35 
cm ilgio, 350-400 g svorio, lengvai valosi. Lapai 
tamsiai žalios spalvos, tvirti, auga stačiai. Ilgas 
derliaus nuėmimo laikotarpis, nes augalai puikiai 
laikosi lauke netgi esant blogoms oro sąlygoms. 
Tinka džiovinimui ir šaldymui. Prieš žiemą 
nuimtas derlius tinkamas ilgesniam laikymui. 
Pakelyje 100 sėklų.

Blauwgroene Winter - Forrest

Nauja, vėlyva žieminių porų veislė, pakeitusi 
veislę „Bandit“, skirta derliaus nuėmimui vėlyvą 
rudenį ir žiemą. Vegetacijos trukmė apie 140 
dienų. Tai žieminio tipo porai, užauginantys 
storą, 20-25 cm ilgio, baltą stiebą, beveik 
nestorėjantį ties šaknimis. Lapai melsvai 
žalios spalvos, auga stačiai. Tinka ilgam 
sandėliavimui, mulčiuoti peržiemoja lauke. 
Pakelyje 100 sėklų.

Porai  
Allium porum L.

Porai priskiriami svogūninėms daržovėms ir yra vertinami dėl švelnaus skonio bei ma-
lonaus aromato. Ankstyvesnės veislės yra šviesesnės, dažniausiai porų stiebai būna ilgesni, 
vėlyvesnės – tamsesnės (Lancelot), o žieminės – melsvai žalios, trumpais stiebais (Forrest).

Dirva. Porams auginti geriausiai tinka priesmėliai, lengvo ir vidutinio sunkumo priemo-
liai. Porai nemėgsta užmirkusių vietų, prastai auga ir smėlio dirvose. Dirva turi būti nerūgš-
ti, geriau auga daugiau humuso derlingesnėse dirvose. 

Daigų auginimas. Daigai auginami durpių kubeliuose. Optimalus porų sėjos laikas dai-
gynuose – 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 au-
galus reikia daug ir dažnai vėdinti, kad daigai neišstyptų. Taisyklingai išauginti daigai turi 
būti tvirti, stiebo storis 5-6 mm. Norint sustiprinti daigus, galima pakirpti lapus. 

Sodinimas. Porams auginti skirta dirva turi būti giliai įdirbta, privoluota lengvu volu. Pri-
giję ir pradėję augti augalai pirmąsias energijos atsargas sunaudoja stiebo auginimui ir lapų 
išleidimui virš dirvos paviršiaus link šviesos. Kuo didesni ir storesni porų daigai, tuo geriau 
jie prigyja. Tad geriau luktelėti ir sodinti vėliau, negu per anksti pasodinti mažus daigus. 
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Hybing F1

Ankstyvas „Rijnsburger“ tipo hibridas. 
Suformuoja dideles, apvalias ropeles. Lukštas 
šviesus, šiaudų atspalvio, gana tvirtas tokio 
ankstyvumo hibridui. Rekomenduojama auginti 
sunkesnėse, pakankamai drėgmės turinčiose 
dirvose. Nepaisant ankstyvumo, svogūnai gerai 
sandėliuojasi! Pakelyje 250 sėklų.

Alonso F1

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. Lauke 
tiesiai į žemę sėjami balandžio mėnesį, tačiau 
rekomenduojama sodinti daigais, taip ropelės 
greičiau užaugs ir subręs. Pakelyje 250 sėklų.

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, runkelių, kopūstų, porų, kukurūzų bei kitų svogūninių auga-
lų, pvz., tulpių, lelijų ir pan.

Dirvos paruošimas. Egzistuoja dvi dirvos paruošimo sėjai mokyklos: 
• gilus dirvos įdirbimas, fosforo bei kalio trąšų išbėrimas ir kultivavimas iš rudens. 

Seklus beveik paviršinis dirvos dirbimas pavasarį ir sėjimas paviršiuje;
• gilus perkasimas pavasarį išmaišant trąšas, paviršiaus privolavimas, kreipiant dė-

mesį į tai, kad dirva neperdžiūtų.
Kiekvienas būdas turi savo privalumų ir trūkumų. Pirmuoju atveju svogūnai geriau 

sudygsta, ypač sausą pavasarį, ir geriau auga pirmuosiuose augi mo tarpsniuose. Tačiau 
vėliau, ypač jei prasideda intensyvūs krituliai, dirva supuola, joje ima trūkti oro, ir dėl to 
sulėtėja augimas liepos antrojoje pusėje ir rugpjūtį.

Svogūnai  
Allium cepa L.
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Exhibition
Labai dideli, sultingi, saldaus ir švelnaus skonio salotiniai svogūnai, skirti šviežiam vartojimui. Vegetacijos 
laikotarpis 120-160 dienų. Ropelės pailgai ovalios, storais kakleliais, šviesiai geltonu lukštu. Užauga iki 
360-600 g svorio, o auginant ilgiau – net iki 1 kg! Dėl ilgos vegetacijos šiuos svogūnus patartina auginti 
sodinant daigais. Kuo ilgiau auga, tuo didesnės ropelės užauga. Veislė reikli tręšimui ir laistymui. 
Visiškai subrendusius, apdžiovintus svogūnus gerai užsidariusiu kakleliu, tinkamomis sąlygomis 
galima išlaikyti iki 3 mėnesių. Nustebinkite kaimynus užauginę didžiausią svogūną! Pakelyje 100 sėklų.
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Parade

Veislė skirta svogūnų laiškų auginimui. 
Vegetacijos trukmė 60-75 dienos. Neformuoja 
ropelės, nėra sustorėjimo šaknies dalyje. 
Laiškai tamsiai žali, statūs ir standūs, nelinkę 
išgulti, puikios išvaizdos, sultingi, švelnaus 
skonio. Vieno laiškinio svogūno svoris apie 
15-20 g. Nupjauti prie pagrindo laiškai greitai 
atauga, todėl per sezoną galima gauti kelis 
laiškų derlius. Pakelyje 250 sėklų.

Red Baron

Red Baron

Derlinga, vidutinio vėlyvumo, Bejo Zaden veislė raudonais lukštais. 
Vegetacijos trukmė apie 130 dienų. Ropelės plokščiai apvalios, tvirto 
lukšto, pusiau aštraus skonio, pakankamai stambios – 85-100 g svorio. 
Subrendusių svogūnų lukštai labai gražūs, tamsiai raudoni, vidus – 
šviesiai violetinis, laiškai sultingi, rausvi, apie 18-24 g svorio. Subrendę 
svogūnai laikosi iki 5-6 mėn. Tinka džiovinimui. Pakelyje 250 sėklų.

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 spar-
čiai augti ir paprastai sunkesnėse dirvose gaunamas gausesnis derlius. Tad rekomenduo-
jama įdirbimo būdą pritaikyti prie esamos dirvos struktūros. Reikia atsiminti, kad supuolęs 
dirvos paviršius – didžiausias pavojus dygstantiems svogūnams, vadinasi, tai yra vienas iš 
svarbiausių veiksnių, ribojančių derlių.

Sėja. Rekomenduojama svogūnus sėti juostomis – lysvėmis. Sėklų kiekis vienam eilutės 
ilgio metrui turi būti 25-35 vienetai, o sėjimo gylis apie 2 cm. Pagal bendrąsias rekomen-
dacijas sėjama 2-3 cm gylyje lengvose dirvose, 1-1,5 cm priesmėliuose, 0,5-1 cm priemolio 
dirvose. Norint užauginti didelius svogūnus, galima sėti apie 25 sėklas vienam 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 dygs-
ta ilgai – apie 3-4 savaites (drėgnoje 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.

Auginti svogūnus iš sėklų, sėjant tiesiai į dirvą yra gana sudėtinga – būtina kruopš-
čiai paruošti dirvą, reikalinga intensyvi priežiūra. Todėl daržininkams – entuziastams, ku-
riems nepavyksta išauginti svogūnų iš sėklų, rekomenduojame auginti svogūnus sodinant 
daigais. Tai patikimas ir užtikrintas būdas išauginti ilgos vegetacijos svogūnus, pavyzdžiui 
veislę Exhibition.

Derliaus nuėmimas. Derlių imti rekomenduojame tuo metu, kai dauguma laiškų nulin-
kę, bet dar žali. Laukti, kol laiškai visiškai išdžius, nepatartina, nes blogėja lukštų kokybė ir 
svogūnai prasčiau laikosi sandėliuojant. 
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