Kopūstai
2016-2018

Caramba F1

Smailiagūžiai kopūstai rekomenduojami labai gardžioms salotoms gaminti. Galima auginti tiek vasaros, tiek rudens derliui. Vegetacijos trukmė 70-80 dienų nuo daigų pasodinimo. Rudeninio derliaus
gūžes galima išlaikyti apie 2 mėnesius. Gūžės kūgio formos, vienodo didumo, užauga 1-2 kg svorio,
atsparios trūkinėjimui, trumpu vidiniu kotu. Lapai traškūs, švelnūs ir sultingi, gyslos plonos ir nekietos. Puikus saldžiai pikantiškas skonis. Rekomenduojama sodinti 50-60 tūkst. vnt./ha tankumu.
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Baltieji gūžiniai kopūstai (ankstyvi)
Brasica oleracea L.

Katarina F1

Naujiena

Ankstyviausi baltagūžiai kopūstai skirti auginti po plėvele,
priedangomis ir šiltnamiuose. Intensyvus ir greitas augimas.
Vegetacijos trukmė 50-57 dienos nuo daigų pasodinimo. Gūžės
šviesiai žalios spalvos, apvalios, kompaktiškos, vienodo didumo,

Parel F1

0,8-1,5 kg svorio, skanios ir sultingos. Kopūstai atsparūs
jarovizacijai. Rekomenduojama sodinti 45-55 tūkst. vnt./ha
tankumu. Kaip tokio ankstyvumo veislė, subrendę gūžės gan
ilgai nepraranda prekinės išvaizdos.

Parel F1

Farao F1

Seniai žinomi, patikimi baltagūžiai kopūstai skirti auginti po

Klasikiniais tapę ankstyvi baltagūžiai kopūstai skirti auginti

plėvele ir atvirame grunte. Labai derlingi, gūžės gali užaugti

po priedangomis ir atvirame grunte. Nereiklūs ir nelepūs.

iki 2 kg svorio. Kopūstai atsparūs jarovizacijai ir žemoms

Subrendę kopūstai ilgai išlaiko prekinę išvaizdą, netrūkinėja.

temperatūroms. Gūžės išsiskiria gera prekine išvaizda, yra

Yra itin transportabilūs, negenda ir nepraranda prekinės

ryškios, skaidrios spalvos ir gražios vidinės struktūros, gaivaus,

išvaizdos pervežant labai dideliais atstumais. Gūžių svoris

švelnaus skonio. Rekomenduojama sodinti 55-60 tūkst. vnt./

priklausomai nuo sodinimo tankumo ir auginimo sąlygų

ha tankumu. Dėmesio: Parel F1 stresinėmis sąlygomis, kokios

siekia 1,5-3,0 kg. Skonis gaivus, švelnus, ypač tinka

būna ankstyvą pavasarį auginant po priedangomis (dideli

salotoms gaminti. Rekomenduojama sodinti 45-55 tūkst.

dienos ir nakties temperatūrų skirtumai), linkęs formuoti šiek

vnt./ha tankumu. Dėmesio: galima užsisakyti ir sertifikuotų

tiek smailėjančias gūžes. Vėliau augdamos gūžės suapvalėja.

ekologiškų sėklų. Vegetacijos trukmė 63 dienos nuo daigų

Vegetacijos trukmė 60 dienų nuo daigų pasodinimo.

pasodinimo.

Farao F1
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Baltieji gūžiniai kopūstai (ankstyvi)
Brasica oleracea L.

Tiara F1

Artost F1

Labai derlingi nauji kopūstai, papildantys ankstyviausių

Ankstyvi, labai derlingi kopūstai skirti ankstyvos vasaros derliui.

baltagūžių kopūstų grupę. Ypač greitas ir subalansuotas

Pasodinus apie 30 tūkst. vnt./ha tankumu, gūžės užauga iki 3 kg

augimas. Gūžės formuojasi itin sparčiai, pirmuosius

svorio. Augalų forma kompaktiška, todėl galima sodinti tankiai.

smulkesnius prekinius kopūstus galima pradėti kirsti jau apie

Gūžės skaidriai žalios spalvos, vidutinio didumo, apvalios, labai

50 augimo dieną. Augalai nejarovizuoja pasodinti labai anksti.

kietos, sunkios, trumpu vidiniu kotu ir gera vidine struktūra. Turi

Šviesos trūkumas neturi įtakos nei derliui nei skoniui. Gūžės

ilgesnį išorinį kotą, gerokai palengvinantį derliaus nuėmimą.

kompaktiškos formos, geros vidinės struktūros, užauga iki 2 kg

Kiti privalumai – stipri šaknų sistema ir atsparumas fuzariozei

svorio. Spalva šiek tiek tamsesnė nei kopūstų Parel F1. Kopūstai

– užtikrina stabilų derlių sausros ir aukštos temperatūros

išsiskiria skoninėmis savybėmis. Lapai sultingi, puikiai tinka

sąlygomis. Kopūstai puikiai tinka balandėliams, šviežioms

salotoms ir balandėliams gaminti. Rekomenduojama sodinti

salotoms, taip pat ankstyvajam raugimui, jeigu rinkoje

45-55 tūkst. vnt./ha tankumu. Galima auginti po priedangomis

trūksta raugintų kopūstų. Vegetacijos laikotarpis auginant po

arba atvirame grunte. Subrendę kopūstai nesutrūkinėję lauke

priedangomis trunka apie 58 dienas, atvirame lauke – 68 dienas.

gali išstovėti iki 10 dienų. Vegetacijos trukmė 62 dienos nuo

Gūžės nelinkę trūkinėti, todėl derlius gali būti nuimamas pagal

daigų pasodinimo.

šviežių daržovių rinkos poreikius – birželį ar liepos pradžioje.
Vegetacijos trukmė 68 dienos nuo daigų pasodinimo.

Gazelle F1
Ankstyvi kopūstai skirti auginti po agroplėvele arba atvirame grunte. Augalai kompaktiškos formos, atsparūs ligoms. Apvalios, kietos
gūžės išsiskiria puikia vidine struktūra, plonais, traškiais lapais, užauga iki 3 kg svorio. Gardaus skonio, tinka šviežių daržovių salotoms
ir balandėliams gaminti. Pasodinus tankiau, galima išauginti prekybos centrams tinkamas smulkesnes gūželes. Iš kitų ankstyvųjų
kopūstų Gazelle F1 išsiskiria itin vienodomis gūžėmis. Rekomenduojama sodinti 45-50 tūkst. vnt./ha tankumu. Vegetacijos trukmė 66
dienos nuo daigų pasodinimo.

Gazelle F1
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Artost F1

Baltieji gūžiniai kopūstai (vasaros)
Brasica oleracea L.

Amazon F1

Cerox F1

Naujiena

Vidutinio ankstyvumo kopūstai skirti šviežių daržovių rinkai ir

Nauji ir perspektyvūs kopūstai skirti vasaros derliui. Nereiklūs

ankstyvam raugimui. Gūžės apvalios, kietos, tankios vidinės

ir nelepūs. Gūžės apvalios, kietos, tankios vidinės struktūros,

struktūros, užauga iki 3 kg svorio. Netrūkinėja, galima ilgai

užauga iki 3 kg svorio. Stipri, gerai išvystyta šaknų sistema.

palikti lauke nesibaiminant, kad praras prekinę išvaizdą.

Kopūstai puikiai pakelia tiek sausą, karštą orą, tiek dirvos

Atsparūs fuzariozei. Rekomenduojama sodinti 45-50 tūkst.

uždžiūvimą ir drėgmės trūkumą. Atsparūs fuzariozei,

vnt./ha tankumu. Dėmesio: galima užsisakyti ir sertifikuotų

tolerantiški gyslų bakteriozei (juodajam puviniui). Subrendę

ekologiškų sėklų. Vegetacijos trukmė 75 dienos nuo daigų

kopūstai ilgai išlaiko prekinę išvaizdą, nesutrūkinėję lauke gali

pasodinimo.

išbūti net pusantro mėnesio. Auginant antros rotacijos derlių,
gūžės puikiai sandėliuosi 4-5 mėnesius. Rekomenduojama
sodinti 40-50 tūkst. vnt./ha tankumu. Vegetacijos trukmė 79
dienos nuo daigų pasodinimo.

Bronco F1

Excalibur F1

Naujiena

Derlingi baltagūžiai kopūstai puikiai tinkantys ankstyvam

Patys naujausi kopūstai vasaros derliui. Gūžės apvalios, vienodo

raugimui. Gūžės apvalios, kietos, trumpu vidiniu kotu, užauga

didumo, kietos, padengtos storu vaško sluoksniu, užauga 2-4

iki 3,5 kg svorio. Stipri, gerai išvystyta šaknų sistema. Kopūstai

kg svorio. Tinka ankstyvam raugimui. Atsparūs kopūstų gyslų

gerai pakelia sausus, karštus periodus ir drėgmės trūkumą.

bakteriozei. Rekomenduojama sodinti 35-40 tūkst. vnt./ha

Tinka auginti kaip antrąjį derlių, sodinant paskutinę birželio

tankumu. Vegetacijos trukmė 81 diena nuo daigų pasodinimo.

dekadą, tada gūžės puikiai sandėliuojasi apie 6 mėnesius.
Brandos fazėje galima ilgam palikti lauke, nesibaiminant, jog
kopūstai praras prekinę išvaizdą. Atsparūs fuzariozei, kopūstų
gyslų bakteriozei (juodajam puviniui). Rekomenduojama sodinti
40-45 tūkst. vnt./ha tankumu. Vegetacijos trukmė 80 dienų nuo
daigų pasodinimo.

Bruno F1

Naujiena

Nauji Ramada F1 tipo kopūstai išsiskiriantys sveikumu ir
atsparumu ligoms. Bruno F1 selekcininkai specialiai išvedė toms
vietovėms, kuriose labai paplitusi ir daug žalos padaro kopūstų
gyslų bakteriozė, juodasis puvinys. Kopūstai atsparūs fuzariozei,
geras atsparumas tripsams, pakantūs skirtingoms augimo
sąlygoms. Gūžės apvalios, užauga 2,5-3,5 kg svorio, nelinkę
trūkinėti, galima ilgai palikti lauke nesibaiminant, kad praras
prekinę išvaizdą. Rekomenduojama sodinti 40-45 tūkst. vnt./ha
tankumu. Vegetacijos trukmė 82 dienos nuo daigų pasodinimo.
Excalibur F1
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Cyclone F1

Naujiena

Universalūs Hurricane F1 tipo kopūstai
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Baltieji gūžiniai kopūstai (vasaros)
Brasica oleracea L.

Sintex F1

Naujiena

Vasariniai kopūstai išsiskiriantys sveikumu ir atsparumu ligoms.
Sintex F1 selekcininkai specialiai išvedė toms vietovėms, kuriose
labai paplitusi ir daug žalos padaro kopūstų gyslų bakteriozė,
juodasis puvinys. Kopūstai atsparūs fuzariozei, pakantūs

Alfredo F1

skirtingoms augimo sąlygoms. Gūžės apvalios, tankios vidinės
struktūros, užauga iki 2,5-3 kg svorio. Šoniniai lapai statūs,
auga vertikaliai. Subrendę kopūstai ilgai išlaiko prekinę išvaizdą,
nesutrūkinėję lauke gali išbūti iki mėnesio. Rekomenduojama
sodinti 40-45 tūkst. vnt./ha tankumu. Vegetacijos trukmė 83
dienos nuo daigų pasodinimo.

Alfredo F1

Cyclone F1

Naujiena

Ilgesniam sandėliavimui skirti trumpos vegetacijos kopūstai.

Nauji Hurricane F1 tipo kopūstai. Gūžės vienodo didumo,

Trumpas vegetacijos laikotarpis sumažina išlaidas augalų

apvalios, tankios vidinės struktūros, padengtos vaško sluoksniu,

apsaugai ir bakterinių ligų plitimo riziką. Kopūstus galima

savo išvaizda ir kokybe prilygstančios vėlyvų veislių, ilgo

auginti tiek vasaros derliui (sodinant pavasarį), tiek derliaus

sandėliavimo kopūstams. Šoniniai lapai auga stačiai. Augalai

nuėmimui rudenį (sodinant paskutinę birželio dekadą). Antros

auga sparčiai, gūžės formuojasi greitai. Atsparūs fuzariozei,

rotacijos derlius puikiai sandėliuojasi apie 5 mėnesius. Auginant

geras atsparumas tripsams. Gūžių svoris, priklausomai nuo

vasaros derliui, subrendusius kopūstus galima ilgam palikti

sodinimo tankumo ir auginimo sąlygų, siekia 2,5-4,5 kg.

lauke, nesibaiminant, kad gūžės praras prekinę išvaizdą. Gūžės

Brandos fazėje galima ilgam palikti lauke, nesibaiminant, jog

apvalios, kietos, sunkios, užauga iki 3-4 kg svorio, kokybe labai

kopūstai praras prekinę išvaizdą. Puikaus skonio. Galima raugti.

panašios į žieminius, ilgam sandėliavimui skirtus kopūstus.

Antros rotacijos derlius puikiai sandėliuojasi iki kovo mėnesio.

Rekomenduojama sodinti 40-45 tūkst. vnt./ha tankumu.

Rekomenduojama sodinti 40-45 tūkst. vnt./ha tankumu.

Vegetacijos trukmė 85 dienos nuo daigų pasodinimo.

Vegetacijos trukmė 100 dienų nuo daigų pasodinimo.

Hurricane F1
Labai universalūs kopūstai. Galima auginti tiek derliaus nuėmimui
rugpjūčio mėnesį, šviežių daržovių rinkos poreikiams arba
derliaus nuėmimui rudenį, kaip antros rotacijos derlių, skirtą
vidutinės trukmės sandėliavimui. Augalai auga sparčiai, išsiskiria
gyvybingumu ir sveikumu, greitai suformuoja kietas, apvalias
gūžes. Gūžių svoris, priklausomai nuo sodinimo tankumo ir
auginimo sąlygų, siekia 2,5-4,0 kg. Atsparūs fuzariozei. Puikiai
sandėliuojasi apie 5 mėnesius, o geromis sąlygomis ir ilgiau.
Sandėliuojant gūžės išsaugo gražią, gyvą spalvą. Puikaus skonio.
Galima raugti. Rekomenduojama sodinti 40-45 tūkst. vnt./ha
tankumu. Vegetacijos trukmė 98 dienos nuo daigų pasodinimo.
Cyclone F1
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Passat F1

Naujiena

Derlingi perdirbimo kopūstai
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Baltieji gūžiniai kopūstai (perdirbimo)
Brasica oleracea L.

Padoc F1

Almanac F1

Vasariniai, šviežiam vartojimui ir raugimui skirti kopūstai.

Vasariniai, šviežiam vartojimui ir raugimui skirti kopūstai. Labai

Labai derlingi. Priklausomai nuo sodinimo tankumo ir dirvos

derlingi. Gūžės apvalios, užauga 3-6 kg svorio. Gūžių vidinė

ypatumų gūžės užauga 3-6 kg svorio. Atsparūs fuzariozei.

struktūra tanki, gražios baltos spalvos, vidinis kotas trumpas.

Gūžės vienodos, nežymiai plokščios formos, jas lengva nuimti

Lapai ploni, lygiai ir vienodai susukti, sultingi. Lapų gyslos

ir valyti, netrūkinėja. Išoriniai lapai šviesūs, skaidriai žalios

plonos ir nekietos. Didelis sausųjų medžiagų kiekis užtikrina

spalvos. Gūžių vidinė struktūra tanki, baltos spalvos. Vidinis

gerą raugto produkto išeigą. Subrendę kopūstai ilgai išlaiko

kotas trumpas, lapai sultingi, o lapų gyslos plonos ir nekietos.

prekinę išvaizdą, netrūkinėja. Rekomenduojama sodinti 25-35

Tai puikios kokybės ankstyviausia žaliava kopūstų raugimo

tūkst. vnt./ha tankumu. Dėmesio: Almanac F1 reikėtų naudoti

(perdirbimo) pramonei. Rekomenduojama sodinti 30-35 tūkst.

einamajam raugimui. Užraugtus kopūstus nerekomenduojama

vnt./ha tankumu. Vegetacijos trukmė 90 dienų nuo daigų

laikyti ilgiau kaip 3 mėnesius. Vegetacijos trukmė 90 dienų nuo

pasodinimo.

daigų pasodinimo.

Krautman F1
Seniai žinomi, populiarūs, universalios paskirties kopūstai. Gausus derlius tinka ir raugimui, ir šviežių daržovių rinkai, o antros
rotacijos derlius puikiai sandėliuojasi apie 4 mėn. Gūžės apvalios, užauga 3,5-5,0 kg svorio. Gūžių vidinė struktūra tanki, baltos spalvos,
vidinis kotas trumpas, lapų gyslos plonos ir nekietos. Tvirti ir statūs lapai gerai apsaugo gūžes nuo ligų ir kenkėjų. Derliaus nuėmimo
laikotarpis ilgas. Subrendę gūžės ilgai išlaiko prekinę išvaizdą, netrūkinėja. Rauginti kopūstai puikaus skonio ir kokybės. Pasodinus
pavasarį, derlių galima imti rugpjūčio pabaigoje, rugsėjo pradžioje. Vėlyvesniam rudens derliui galima sodinti paskutinį birželio
dešimtadienį. Rekomenduojama sodinti 25-40 tūkst. vnt./ha tankumu. Šviežių daržovių rinkos poreikiams patariama sodinti tankiau.
Atsparūs fuzariozei. Vegetacijos trukmė 100 dienų nuo daigų pasodinimo.

Krautman F1
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Baltieji gūžiniai kopūstai (perdirbimo)
Brasica oleracea L.

Megaton F1

Passat F1

Naujiena

Patys derlingiausi vėlyvos vasaros kopūstai idealiai tinkantys

Vidutinio vėlyvumo kopūstai skirti šviežiam vartojimui ir

raugimui. Labai greitai ir intensyviai auga. Gūžės didelės,

perdirbimui. Labai derlingi. Gūžės apvalios, vienodo didumo,

vidutinis svoris siekia 5-8 kg, bet gali užaugti ir iki 15 kg svorio.

sunkios, užauga 4-7 kg svorio. Gūžių vidinė struktūra tanki,

Gūžių vidinė struktūra tanki, baltos spalvos, vidinis kotas

gražios baltos spalvos, vidinis kotas trumpas. Lapai ploni, lygiai ir

trumpas. Kopūstai sultingi, saldaus skonio, turi daug vitamino

vienodai susukti, sultingi. Lapų gyslos plonos ir nekietos. Didelis

C. Rekomenduojama sodinti 25-30 tūkst. vnt./ha tankumu,

sausųjų medžiagų kiekis užtikrina gerą raugimo produkto išeigą.

tręšti intensyviau nei kitų veislių kopūstus. Atsparūs fuzariozei.

Subrendę gūžės netrūkinėja, gali ilgai išbūti lauke nenuimtos

Vegetacijos trukmė 102 dienos nuo daigų pasodinimo.

ir neprarasti kokybės. Kopūstai atsparūs fuzariozei ir tripsams.
Rekomenduojama sodinti 25-33 tūkst. vnt./ha tankumu.
Vegetacijos trukmė 115 dienų nuo daigų pasodinimo.

Jaguar F1

Cabton F1

Perdirbimo kopūstai tiek savo išvaizda, tiek skonio savybėmis

Naujesni Jaguar F1 tipo kopūstai skirti raugti rudenį ir žiemą.

tenkinantys pačių reikliausių augintojų bei vartotojų poreikius.

Labai derlingi. Gūžės didelės, sunkios, užauga 4-6 kg svorio,

Energingas ir greitas augimas lemia gausius derlius. Stipri

ant vidutinio ilgumo tvirto koto, nelinkusios į išvirtimą kas

šaknų sistema net sausą vasarą leidžia pasiekti gerų rezultatų.

gerokai palengvina derliaus nuėmimą. Gūžės turi trumpą vidinį

Gūžės didelės, kietos, turinčios puikią vidinę struktūrą, 4-6 kg

kotą, o perpjautos yra gražios baltos spalvos. Augalai auga

svorio. Vidinis kotas trumpas. Rauginti kopūstai būna puikios

greitai, turi stiprią, gerai išvystytą šaknų sistemą, atsparūs

kokybės ir skonio, turi daug vitamino C. Būdinga skaidri, šiek

fuzariozei. Subrendusius kopūstus galima ilgam palikti lauke,

tiek gelsva/kreminė spalva. Rekomenduojama sodinti 25-30

nesibaiminant, kad kopūstai sutrūkinės ar praras prekinę

tūkst. vnt./ha tankumu. Vegetacijos trukmė 127 dienos nuo daigų

išvaizdą. Kopūstai išsiskiria gūžių vienodumu ir sveikumu.

pasodinimo.

Rekomenduojama sodinti 25-35 tūkst. vnt./ha tankumu.
Vegetacijos trukmė 127 dienų nuo daigų pasodinimo.

Typhoon F1

Naujiena

Naujausi vidutinio vėlyvumo kopūstai perdirbimo grupėje. Labai
derlingi. Gūžės didelės, sunkios, užauga 4-7 kg svorio. Gūžių
vidinė struktūra tanki, baltos spalvos, vidinis kotas trumpas.
Didelis sausųjų medžiagų kiekis, daug vitamino C. Augalai
tvirti, statūs, derlių galima imti mechanizuotai. Taisyklingai
sandėliuojant, gūžes galima išlaikyti iki kovo mėnesio. Tačiau
sandėliavimui skirtus kopūstus rekomenduojame sodinti šiek
tiek tankiau (30-40 tūkst. vnt./ha). Kopūstai išsiskiria sveikumu
tiek lauke, tiek sandėliuojant. Atsparūs fuzariozei. Brandos fazėje
galima ilgam palikti lauke, nesibaiminant, jog kopūstai praras
prekinę išvaizdą. Rekomenduojama sodinti 25-33 tūkst. vnt./ha
tankumu. Vegetacijos trukmė 130 dienų nuo daigų pasodinimo.
Cabton F1
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Krautkaiser F1
Laiko patikrinti, jau keliolika metų vieni populiariausių perdirbimo kopūstų. Išauginamas
labai gausus šiek tiek suplotų gūžių derlius. Kopūstai užauga 3-6 kg svorio. Gūžių vidinė
struktūra tanki, gražios baltos spalvos, vidinis kotas trumpas. Lapai ploni, traškūs ir
sultingi. Lapų gyslos plonos ir nekietos. Didelis sausųjų medžiagų kiekis užtikrina gerą

Typhoon F1

raugto produkto išeigą. Rauginti kopūstai išsiskiria patrauklia skaidria balta spalva.
Sandėliuojasi trumpiau nei kiti vėlyvi perdirbimui skirti kopūstai, todėl rekomenduojame
juos suraugti pirmuosius. Kopūstai nereiklūs dirvožemiui, pakantūs skirtingoms augimo
sąlygoms. Gan geras atsparumas tripsams. Šie kopūstai yra raugimui skirtų kopūstų
standartas daugelyje šalių. Rekomenduojama sodinti 30-35 tūkst. vnt./ha tankumu.
Vegetacijos trukmė 139 dienos nuo daigų pasodinimo.

Discover F1

Transam F1
Vėlyvi rudeniniai kopūstai skirti raugimui ir šviežių daržovių

Labai derlingi kopūstai, skirti šviežiam vartojimui ir raugti

rinkai. Gūžės sunkios, užauga 4-5 kg svorio, nuo apvalios

rudenį. Gūžės didelės, sunkios, užauga 4-6 kg svorio, puikia

iki nežymiai plokščios formos. Puiki vidinė gūžių struktūra

vidine struktūra. Lengvai valosi. Didelis sausųjų medžiagų

užtikrina gerą žaliavą raugimui. Rauginti kopūstai yra puikaus

kiekis lemia puikią raugintų kopūstų kokybę. Kopūstai atsparūs

skonio, turi daug vitamino C. Kopūstai gerai pakelia sausrą,

fuzariozei, grybinėms ir bakterinėms ligoms. Ilgas derliaus

drėgmės trūkumą, gūžės puikiai formuojasi ir prie aukštos

nuėmimo laikas. Nors yra vėlyvi, tačiau tai ne sandėliavimui

temperatūros. Augalai yra tvirti ir vešlūs, turi stiprią šaknų

skirti kopūstai, juos reikia perdirbti rudenį. Rekomenduojama

sistemą, išsiskiria sveikumu. Kopūstai atsparūs fuzariozei,

sodinti 30-35 tūkst. vnt./ha tankumu. Vegetacijos trukmė 140

kopūstų gyslų bakteriozei (juodajam puviniui) ir tripsams.

dienų nuo daigų pasodinimo.

Gūžės puikiai sandėliuojasi iki vasario pabaigos – kovo pradžios.
Rekomenduojama sodinti 30-35 tūkst. vnt./ha tankumu.
Vegetacijos trukmė 147 dienos nuo daigų pasodinimo.

Jubilee F1
Vėlyvi rudeniniai kopūstai, išvesti specialiai raugimui žiemą.
Šiuose kopūstuose sujungti skirtų raugimui ir tipinių ilgam
sandėliavimui skirtų veislių bruožai. Daigus patariama sodinti
anksčiau, geriausia iki gegužės 15 d., nes kopūstų vegetacijos
laikotarpis ilgas. Gūžės apvalios, užauga 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 iki kovo mėnesio.
Didelis sausųjų medžiagų kiekis užtikrina didelę raugimo
produkto išeigą. Rekomenduojama sodinti 30-35 tūkst. vnt./ha
tankumu. Vegetacijos trukmė 149 dienos nuo daigų pasodinimo.
Jubilee F1
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Paradox F1
Populiariausi sandėliavimo kopūstai

12

Baltieji gūžiniai kopūstai (sandėliavimo)
Brasica oleracea L.

Reaction F1

Lennox F1

Tankiam sodinimui tinkantys kopūstai. Gūžės apvalios, vienodo

Seniai žinomi ir populiarūs kopūstai, skirti ilgam sandėliavimui.

didumo, labai kietos, priklausomai nuo sodinimo tankumo

Gūžės gan didelės, bet kompaktiškos, žieminėms veislėms

užauga 1,5-3 kg svorio, labai patrauklios prekinės išvaizdos.

būdingos formos, užauga 3-5 kg svorio. Stipri šaknų sistema

Šoniniai lapai auga stačiai. Nors vegetacija palyginti trumpa,

leidžia net sausomis vasaromis išauginti gausų derlių. Dėl puikaus

tačiau kopūstai puikiai sandėliuojasi. Sandėliavimo metu gūžių

saldoko skonio puikiai tinka šviežiam vartojimui, salotoms,

spalva nesikeičia. Augalai išsiskiria sveikumu. Kopūstai atsparūs

taip pat žieminiam raugimui. Tačiau dėl saldaus skonio šiuos

fuzariozei, tolerantiški kopūstų gyslų bakteriozei (juodajam

kopūstus labiau puola tripsai, todėl rekomenduojame intensyvesnę

puviniui), geras atsparumas tripsams. Rekomenduojama sodinti

priežiūrą. Rekomenduojama sodinti 30-40 tūkst. vnt./ha tankumu,

40-50 tūkst. vnt./ha tankumu. Vegetacijos trukmė 118 dienų nuo

priklausomai nuo to, kokio dydžio gūžių labiau pageidauja rinka.

daigų pasodinimo.

Dėmesio: galima užsisakyti ir sertifikuotų ekologiškų sėklų.
Vegetacijos trukmė 140 dienų nuo daigų pasodinimo.

Paradox F1

Expect F1

Naujiena

Naujesni Lennox F1 tipo kopūstai. Išskirtinis šių kopūstų bruožas

Nauji vėlyvi kopūstai skirti ypač ilgam sandėliavimui.

yra tas, kad jie ypač ilgai sandėliuojasi neprarasdami prekinės

Gūžės apvalios, vienodo didumo, padengtos storu vaško

išvaizdos, svorio ir skonio. Gūžės apvalios, užauga 3-5 kg svorio,

sluoksniu, užauga 2,5-4,5 kg svorio, lengvai valosi. Ilgą laiką

lengvai valosi, švelnaus skonio. Augalai padengti storu vaško

sandėliuojamos gūžės išsaugo patrauklią, skaidriai žalią

sluoksniu, todėl juos sunkiau įveikia ligos ir kenkėjai. Atsparūs

spalvą. Kopūstai atsparūs fuzariozei, kopūstų gyslų bakteriozei

fuzariozei, geras atsparumas tripsams. Augimo metu puikiai

(juodajam puviniui) ir tripsams. Rekomenduojama auginti

ištveria ekstremalias klimatines sąlygas. Žiemos metu tinka

sunkiose dirvose, sodinant 30-40 tūkst. vnt./ha tankumu.

raugti. Rekomenduojama sodinti 30-40 tūkst. vnt./ha tankumu.

Vegetacijos trukmė 141 diena nuo daigų pasodinimo.

Vegetacijos trukmė 140 dienų nuo daigų pasodinimo.
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Baltieji gūžiniai kopūstai (sandėliavimo)
Brasica oleracea L.

Counter F1

Amtrak F1

Derlingi, Amtrak F1 tipo, naujos kartos kopūstai skirti ilgam

Taip pat seniai žinomi ir vieni populiariausių kopūstų ilgam

sandėliavimui. Gūžės apvalios, labai tankiai ir tvirtai susuktos,

sandėliavimui. Tinka auginti įvairiose dirvose. Stipri šaknų

puikios vidinės struktūros, užauga 3-5 kg svorio. Selekcininkai,

sistema leidžia net sausomis vasaromis išauginti gausų

kurdami šią veislę, dėmesį sutelkė į augalo sveikumą ir

derlių. Gūžės apvalios – nežymiai ovalios formos, užauga 3-5

stiprumą. Kopūstai atsparūs fuzariozei, geras atsparumas

kg svorio, puikios vidinės struktūros, gero skonio, patrauklios

bakterinėms ligoms. Storu vaško sluoksniu padengti lapai

prekinės išvaizdos. Sandėliavimo metu gūžių spalva nesikeičia,

gerai apsaugo augalus nuo grybinių ligų ir tripsų. Net ir

lengvai valosi. Kopūstai gali būti naudojami žieminiam

ypač nepalankioms augimo ir sandėliavimo sąlygoms, gūžės

raugimui. Atsparūs fuzariozei, geras atsparumas tripsams.

ilgai išlieka kokybiškos, išlaiko patrauklią prekinę išvaizdą.

Rekomenduojama sodinti 30-40 tūkst. vnt./ha tankumu.

Rekomenduojama sodinti 30-40 tūkst. vnt./ha tankumu.

Vegetacijos trukmė 145 dienos nuo daigų pasodinimo.

Vegetacijos trukmė 145 dienos nuo daigų pasodinimo.

Sircon F1

Naujiena

Naujausi Amtrak F1 tipo, ilgo sandėliavimo kopūstai mūsų asortimente. Gūžės apvalios, kompaktiškos formos, užauga 3-4 kg svorio.
Sandėliavimo metu gūžių spalva nesikeičia, išlieka patrauklios žalios spalvos. Augalai išsiskiria sveikumu. Kopūstai atsparūs fuzariozei
ir tripsams. Rekomenduojama sodinti 30-40 tūkst. vnt./ha tankumu. Vegetacijos trukmė 145 dienos nuo daigų pasodinimo.

Amtrak F1

14

Bandolero F1

Naujiena

Raudongūžiai kopūstai perdirbimui
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Raudonieji gūžiniai kopūstai
Brasica oleracea L.

Primero F1

Integro F1

Ankstyvi raudongūžiai kopūstai, auginami ankstyviausiam derliui

Derlingi vasariniai kopūstai, skirti šviežių daržovių rinkai.

ir tiekiami šviežių daržovių rinkai. Augalų forma kompaktiška,

Vėlyvos sėjos, antros rotacijos derlius tinka trumpam

todėl galima sodinti tankiau. Kaip tokio ankstyvumo veislė labai

sandėliavimui. Taip pat kopūstai puikiai tinka ypač tankiam

derlinga. Gūžės apvalios, vienodo didumo, labai gražios, sodrios

sodinimui. Gūžės nežymiai ovalios formos, vienodo dydžio,

spalvos ir vidinės struktūros, užauga iki 2 kg svorio. Netrūkinėja,

patrauklios spalvos, užauga 2-2,5 kg svorio. Labai ilgas derliaus

brandos fazėje galima ilgam palikti lauke, nesibaiminant, jog

nuėmimo laikas, subrendusius kopūstus galima ilgam palikti

kopūstai praras prekinę išvaizdą. Rekomenduojama sodinti

lauke, nesibaiminant, kad gūžės praras prekinę išvaizdą.

40-50 tūkst. vnt./ha tankumu. Vegetacijos trukmė 78-80 dienų

Rekomenduojama sodinti 40-50 tūkst. vnt./ha tankumu.

nuo daigų pasodinimo.

Vegetacijos trukmė 78-80 dienų nuo daigų pasodinimo.

Buscaro F1

Naujiena

Bandolero F1

Naujiena

Vidutinio ansktyvumo raudongūžiai kopūstai tinkantys

Perdirbimui skirti raudongūžiai kopūstai. Gūžės apvalios, labai

perdirbimui, šviežiam vartojimui ir trumpam sandėliavimui.

tamsios spalvos, tankios vidinės struktūros, trumpu vidiniu kotu,

Labai derlingi. Gūžės ovaliai apvalios formos, sunkios, užauga

užauga 3,5-5 kg svorio. Pasėliai išsiskiria sveikumu, augalai

4-5 kg svorio, tamsios, sodrios spalvos, puikios vidinės

tvirti ir stiprūs. Tinka mechanizuotam derliaus nuėmimui ir

struktūros, trumpu vidiniu kotu. Toleruoja tankų sodinimą.

trumpesniam sandėliavimui. Rekomenduojama sodinti 25-30

Rekomenduojama sodinti 25-40 tūkst. vnt./ha tankumu.

tūkst. vnt./ha tankumu. Vegetacijos trukmė 118 dienų nuo daigų

Vegetacijos trukmė 105 dienos nuo daigų pasodinimo.

pasodinimo.

Integro F1
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Lectro F1
Vidutinio vėlyvumo raudongūžiai kopūstai. Universalios paskirties, puikiai tinka šviežių
daržovių rinkai, rudeniniam ir žieminiam perdirbimui bei sandėliavimui. Išsiskiria
derlingumu. Gūžės didelės, šiek tiek ovalios formos, sodrios spalvos, gražios vidinės
struktūros, užauga 3-4 kg svorio. Palyginti trumpas vidinis kotas ir plonos lapų

Klimaro F1

gyslos. Gūžes dengia storas vaško sluoksnis. Sandėliavimo metu kopūstai nepraranda
kokybės, prekinės išvaizdos, nekinta skonis. Stipri šaknų sistema užtikrina derlių tiek
skurdžiuose dirvožemiuose, tiek karštomis, sausomis vasaromis. Rekomenduojama
sodinti 30-40 tūkst. vnt./ha tankumu. Vegetacijos trukmė 122 dienos nuo daigų
pasodinimo.

Klimaro F1

Naujiena

Travero F1

Naujiena

Raudongūžiai kopūstai skirti ilgam sandėliavimui. Gūžės pailgai

Vėlyvi raudongūžiai kopūstai skirti ilgam sandėliavimui. Gūžės

apvalios formos, labai tamsios, sodrios spalvos, padengtos storu

apvalios, vienodo didumo, tamsios spalvos, padengtos storu

vaško sluoksniu, užauga 2,5-4 kg svorio. Tinka mechanizuotam

vaško sluoksniu, užauga 1,5-3 kg svorio. Geras atsparumas

derliaus nuėmimui. Subrendę gūžės gali ilgai išbūti lauke nenuimtos,

kekeriniui puviniui. Tankiam sodinimui tinkantys kopūstai,

nepraranda prekinės išvaizdos ir kokybės. Geras atsparumas

rekomenduojama sodinti 40-50 tūkst. vnt./ha tankumu.

kekeriniui puviniui. Rekomenduojama sodinti 30-40 tūkst. vnt./ha

Vegetacijos trukmė 130 dienų nuo daigų pasodinimo.

tankumu. Vegetacijos trukmė 125 dienos nuo daigų pasodinimo.

Buscaro F1

Travero F1
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Ropiniai kopūstai
Brasica oleracea L.

Korist F1

Kolibri F1

Greitai augantys ropiniai kopūstai, skirti šviežiam vartojimui ir

Vidutinio ankstyvumo kaliaropės violetinės spalvos roputėmis.

perdirbimui. Tinka visiems auginimo periodams, taip pat galima

Tinka visiems auginimo periodams, taip pat ir ankstyvajam

auginti pavasarį po priedangomis ankstyvajam derliui. Roputės

derliui po priedangomis. Roputės apvalios, šiek tiek suplotos,

apvalios, šiek tiek suplotos, be sumedėjimų, 200-300 gramų

vidutinio dydžio, atsparios sumedėjimui, užauga 200-250 gramų

svorio. Minkštimas baltos spalvos, saldaus skonio, sultingas.

svorio. Odelė plona, skaisčios violetinės spalvos. Minkštimas

Rekomenduojama sodinti 60-80 tūkst. vnt./ha tankumu,

saldus ir sultingas. Rekomenduojama sodinti 60-80 tūkst. vnt./

priklausomai kokio dydžio ropučių norima užauginti. Vegetacijos

ha tankumu, priklausomai nuo pageidaujamo ropučių dydžio.

trukmė 65 dienos nuo daigų pasodinimo. Dėmesio: galima

Vegetacijos trukmė 70 dienų nuo daigų pasodinimo.

užsisakyti ir sertifikuotų ekologiškų sėklų.

Kossak F1
Vėlyvos, labai derlingos kaliaropės, užauginančios roputes
nuo 800 gramų iki kelių kilogramų svorio. Roputės apvalios,
stambios, šviesiai žalios spalvos. Minkštimas baltas,
nesumedėjantis, skanus ir sultingas. Labai intensyviai auga.
Augimo metu dirvoje palaikyti tolygią drėgmę. Drėgmės pokyčiai
gali sukelti ropučių įtrūkimus, atsiranda kaliaropėms būdingi
randai. Derlius siekia iki 100 t/ha. Tai puiki žaliava perdirbimui
ir užšaldymui. Rekomenduojama sodinti 50-60 tūkst. vnt./ha
tankumu. Vegetacijos trukmė 120 dienų nuo daigų pasodinimo.
Dėmesio: galima užsisakyti ir sertifikuotų ekologiškų sėklų.

Kolibri F1

18

Briuseliniai kopūstai
Brasica oleracea L.

Franklin F1

Diablo F1

Ankstyviausi briuseliniai kopūstai. Maistui vartojamos nedidelės

Derlingi briuseliniai kopūstai atsparūs fuzariozei. Augalai

gūželės, išaugančios ant stiebo, lapų pažastyse. Gūželės

vidutinio dydžio, stiebai tiesūs ir tvirti. Norint užauginti

šviesiai žalios spalvos, vienodo didumo, maždaug graikinio

reikiamo aukščio stiebus, patartina papildomai patręšti

riešuto dydžio. Genetiškai neturi kartaus skonio. Skoniu

azotu. Gūželės vienodo didumo, tankiai išsidėsčiusios per

panašūs į baltagūžius kopūstus, bet tarp visų kopūstų rūšių

visą stiebo ilgį, apvalios, maždaug graikinio riešuto dydžio,

būtent briuseliniai kopūstai yra pirmoje vietoje pagal magnio,

sodrios žalios spalvos, labai kokybiškos, lengvai skinamos

geležies ir kalio druskų kiekį. Vartojami žali, virti, troškinti,

rankomis. Derlių galima imti vėlai rudenį, kopūstai nebijo

galima konservuoti, raugti, bet daugiausia Briuseliniai kopūstai

šalnų. Rekomenduojama sodinti 25-30 tūkst. vnt./ha tankumu

yra naudojami perdirbimo pramonėje – užšaldomi vieni arba

(schema 70x40 cm). Vegetacijos trukmė 155 dienos nuo daigų

daržovių mišiniuose. Derlių lengva nuskinti tiek rankomis,

pasodinimo.

tiek nuimti mechanizuotai. Augalai vidutinio didumo, atsparūs
žyduolių formavimuisi. Rekomenduojama sodinti 25-30 tūkst.
vnt./ha tankumu (schema 70x40 cm). Vegetacijos trukmė 128
dienos nuo daigų pasodinimo.
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Garbanotieji (lapiniai) kopūstai
Brasica oleracea L.

Reflex F1

Redbor F1

Lapiniai kopūstai (angl. Kale) dar vadinami žalumynų karaliumi ir

Violetinės spalvos lapiniai kopūstai. Spalva labai išryškėja,

maistinių medžiagų bomba. Jų maistinė vertė yra žymiai didesnė

pasidaro sodri, ryški vėlyvą rudenį, atšalus orui. Lapeliai

nei baltagūžių kopūstų. Lapiniuose kopūstuose yra daugiau

smulkiai garbanoti, švelnios tekstūros. Puikiai tinka šviežiam

baltymų, vitaminų, folio rūgšties, o karotino (provitamino A)

vartojimui, užšaldymui ar tiesiog gėlių kompozicijoms papuošti.

randama net 80 proc. daugiau nei baltagūžiuose kopūstuose.

Rekomenduojama sodinti 32 tūkst. vnt./ha tankumu. Vegetacijos

Lapiniuose kopūstuose taip pat gausu fitoncidų, įvairių fermentų,

trukmė 125 dienos nuo daigų pasodinimo. Vegetacijos trukmė

mineralinių druskų, kalio, fosforo, sieros, jodo, didelis kiekis

125 dienos nuo daigų pasodinimo.

geležies. Tai viena naudingiausių daržovių žmogaus organizmui.
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.
Redbor F1

Reflex F1
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Savojiniai kopūstai
Brasica oleracea L.

Melissa F1

Wirosa F1

Savojiniai kopūstai skirti vasaros ir rudens derliui. Gūžės

Vėlyvi Savojiniai kopūstai auginami rudens derliui ir ilgesniam

standžiai susuktos, geros vidinės struktūros, užauga 1,5-2,5

sandėliavimui. Auginami kaip ir baltagūžiai kopūstai, pagrindinis

kg svorio. Lapai gofruoti, susiraukšlėję, šiek tiek kitokios

skirtumas yra tas, kad vėlyvi Savojiniai kopūstai yra atsparūs

konsistencijos nei baltagūžių kopūstų – turi daugiau baltymų ir

žemai temperatūrai, gali ištverti iki -8 °C šalčius, tad derlių

vitaminų, švelnaus skonio. Tinka salotoms, pyragų įdarams ir

galima nuimti labai vėlai rudenį. Bandymų metu nepilnai

balandėliams gaminti. Esant poreikiui galima sodinti tankiai (iki

subrendusios Wirosa F1 gūžės toleravo ir šiek tiek didesnį nei

60 tūkst. vnt./ha tankumu), puikiai tinka smulkių, kompaktiškų

-12 °C šaltį. Gūžės apvalios, standžiai susuktos, užauga 2-3

gūžių auginimui. Gerai auga įvairiose dirvose, nereiklūs trąšoms.

kg svorio, patrauklios išvaizdos. Lapai susiraukšlėję, nusėti

Atsparūs fuzariozei. Rudeninis derlius tinka trumpesniam

smulkiais burbuliukais, tamsiai žalios spalvos. Švelnaus skonio,

sandėliavimui. Rekomenduojama sodinti 35-40 tūkst. vnt./ha

tinka salotoms, pyragų įdarams, balandėliams gaminti. Juose

tankumu. Vegetacijos trukmė 80 dienų nuo daigų pasodinimo.

yra mažai ląstelienos, tačiau daug baltymų, be to, turi medžiagų,
stimuliuojančių organizmo augimą, todėl yra naudingi vaikams
ir paaugliams. Nereiklūs dirvožemiui, net ir skurdžiose dirvose
užauginamas pakankamas derlius. Rekomenduojama sodinti
25-35 tūkst. vnt./ha tankumu. Vegetacijos trukmė 135 dienos
nuo daigų pasodinimo.

Wirosa F1
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Kininiai bastučiai
Brasica rapa L.

Manoko F1

Mirako F1

Ankstyviausi Kininiai bastučiai. Galima auginti tiek ankstyvajam,

Kininiai bastučiai, išsiskiriantys trumpa vegetacija ir gera

tiek vasaros derliui. Tinka sodinti anksti ir auginti plėvele

gūžių kokybe. Skirti vasaros derliui, tačiau galima auginti

dengtuose šildomuose šiltnamiuose. Gūželės kompaktiškos

ir ankstyvajam derliui po priedangomis. Atsparūs žyduolių

cilindro formos, šiek tiek žemesnės nei kitų veislių, standžiai

formavimuisi. Gūžės cilindro formos, vienodo dydžio, aukštesnės

ir tvirtai susuktos, labai gerai užsidarę, užauga 0,8-1,2 kg

nei Manoko F1, standžiai susuktos, uždara viršūnėle, užauga

svorio, patrauklios spalvos. Labai geras pakantumas žyduolių

1-1,5 kg svorio, gražios ryškios spalvos. Bandymų metu Mirako

formavimuisi. Bastučiai atsparūs „lapų galiukų nudegimui“

F1 išsiskyrė atsparumu ligoms, ypač gūžių puvimui. Gerai

(angl. tipburn). Rekomenduojama sodinti 50-70 tūkst. vnt./ha

perneša vasaros karščius. Tinka trumpam sandėliavimui.

tankumu, laikantis 35x35 cm atstumo. Vegetacijos trukmė 45-60

Rekomenduojama sodinti 50-70 tūkst. vnt./ha tankumu.

dienų nuo daigų pasodinimo.

Vegetacijos trukmė 45-60 dienų nuo daigų pasodinimo.

Emiko F1

Pacifiko F1

Naujesni Bilko F1 tipo Kininiai bastučiai vasaros ir rudens

Naujausi Kininiai bastučiai mūsų asortimente vasaros ir rudens

derliui. Gūžės kietos, standžiai susuktos, patrauklios cilindro

derliui. Gūželės žemesnės nei kitų veislių, kompaktiškos cilindro

formos, vidutinio dydžio, užauga 1,2-1,8 kg svorio. Norint

formos, standžiai susuktos, uždara viršūnėle, užauga 1-1,5 kg

užauginti smulkesnių gūžių, galima sodinti tankiai. Bastučiai

svorio. Puiki vidinė struktūra, geras skonis. Labai stipri, gerai

atsparūs gūžių puviniui, kopūstų šaknų gumbui ir „lapų

išvystyta šaknų sistema. Augalai išsiskiria sveikumu. Atsparūs

galiukų nudegimui“ (angl. tipburn). Subrendusių gūžių derliaus

„lapų galiukų nudegimui“ (angl. Tipburn), kopūstų šaknų

nuėmimo laikotarpis ilgas. Rudeninis derlius tinka ilgesniam

gumbui, bakteriniam šlapiajam puviniui (Erwinia spp.). Rudeninis

sandėliavimui. Rekomenduojama sodinti 50-70 tūkst. vnt./ha

derlius tinka trumpam sandėliavimui. Rekomenduojama sodinti

tankumu. Vegetacijos trukmė 50-70 dienų nuo daigų pasodinimo.

50-70 tūkst. vnt./ha tankumu. Vegetacijos trukmė 55-75 dienos

Naujiena

nuo daigų pasodinimo.

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. Rekomenduojama
sodinti 50–70 tūkst. vnt./ha tankumu. Vegetacijos trukmė 65-75
dienos nuo daigų pasodinimo. Dėmesio: galima užsisakyti ir
sertifikuotų ekologiškų sėklų.
Bilko F1
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Bopak F1

Naujiena

Sparčiai populiarėjantys Pak-choi
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