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Ankstyvos Nanto tipo morkos
Daucus carota L.

Mokum F1

Naujiena

Napoli F1

Ankstyviausios Nanto/Amsterdamo tipo morkos. Europoje

Ankstyvos morkos skirtos pačiam ankstyviausiam derliui lauke ir

šios morkos ypač išpopuliarėjo daržininkų mėgėjų tarpe.

šiltnamiuose bei derliui parduodamam ryšeliais. Šios morkos dėl

Šakniavaisiai cilindro formos, bet plonesni nei įprastų Nanto tipo

savo ankstyvumo ir skonio jau daug metų yra vienos populiariausių

morkų, 18-20 cm ilgio, labai maža šerdele. Morkos pamėgtos

tarp daržininkų mėgėjų visoje Europoje. Greitai auga ir esant

dėl ypatingo sultingumo, saldumo ir traškumo, todėl raunamos

žemesnei temperatūrai. Pirmąjį derlių galima pradėti rauti jau po

pirmiausiai ir vartojamos kaip sveikas, gaivus užkandis, taip

60 dienų. Šakniavaisiai anksti įgyja būdingą vidaus ir išorės spalvą,

pat šviežioms salotoms ir pirmosioms sultims gaminti. Derlių

cilindro formą ir saldų skonį. Didelis karotino kiekis. Dėl tvirtų,

galima parduoti ir ryšeliais. Nedidelės morkytės (angl. „Baby

trumpų lapų lengva surišti į ryšelius. Dėka sveikos ir stiprios

carrot“) ypač mėgstamos vaikų, jas galima rauti jau po 50-60

lapijos tinka mechanizuotam derliaus nuėmimui. Vasarą galima

dienų. Jei norite turėti itin ankstyvą derlių, šias morkas galite

šakniavaisius parduoti nupjovus lapus. Ilgas derliaus nuėmimo

sėti iš rudens. Rekomenduojama sėti 1,2-1,5 mln. sėklų/ha, o

laikotarpis, šakniavaisiai nelinkę trūkinėti. Dėmesio: galima

norint auginti nedideles morkytes, sėjos normą reikia didinti iki

užsisakyti ir sertifikuotų ekologiškų sėklų. Rekomenduojama sėti

5 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė apie 75-85 dienos.

0,8-1,4 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė apie 90 dienų.

Nominator F1

Norwich F1

Nanto tipo morkos ankstyvumu panašios į seniai žinomą ir

Ankstyvos Nanto tipo morkos. Šakniavaisiai vidutinio dydžio,

populiarią veislę Napoli F1. Šakniavaisiai labai anksti įgyja ryškią

cilindro formos, labai lygūs, ryškios spalvos ir skanūs. Lapija

spalvą ir saldų skonį, o trumpi ir stiprūs lapai leidžia juos lengvai

kompaktiška, stati. Ši veislė labai pasiteisino tuose regionuose,

surišti į ryšelius. Idealiai tinka pačiam ankstyviausiam derliui

kur praktikuojama rudeninė sėja. Rekomenduojama sėti 0,8-1,4

ryšeliuose, tačiau nesibaiminant derlių galima nuimti ir vasaros

mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 96 dienos.

metu, nes derliaus nuėmimo laikotarpis yra ilgas, morkos
nelinkę trūkinėti, nepraranda skonio ir išvaizdos, puikiai tinka
mechanizuotam derliaus nuėmimui. Visiškai subręsta maždaug po 3
mėnesių nuo sėjos. Morkos atsparios jarovizacijai, jas galima sėti iš
rudens. Rekomenduojama auginti lengvose, gerai įdirbtose dirvose,
sėjant 0,8-1,4 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 95 dienos.

Namdal F1

Norwalk F1

Ankstyvos Nanto tipo morkos, kurias galima auginti tiek pačiam

Ankstyvos morkos skirtos tiek ryšelių, tiek ankstyvajam

ankstyviausiam, tiek vasaros derliui. Auginant derliui ryšeliais,

šakniavaisių derliui. Morkos cilindro formos, buku galu,

pradeda derėti iškart po pačių ankstyviausių veislių, o produkcija

priklausomai nuo pasėlio tankumo gali būti trumpos arba

būna puikios kokybės prilygstanti vėlyvoms veislėms. Šakniavaisiai

vidutinio ilgumo. Sukaupia daug cukrų ir karotino. Derliaus

lygūs, cilindro formos, buku galu, sodrios spalvos, atsparūs

nuėmimo laikotarpis gana ilgas, subrendę morkos kelias

trūkinėjimams. Tinka plauti ir pakuoti. Lapai tvirti, statūs, ne

savaites gali išbūti dirvoje neprarasdamos kokybės. Lapija

itin jautrūs grybinėms ir bakterinėms ligoms. Puikiai tinka

kompaktiška, stati, tvirta. Rekomenduojama sėti 0,8-1,4 mln.

mechanizuotam derliaus nuėmimui. Kviečiame išbandyti šią veislę,

sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 98 dienos.

auginant produkciją labai reikliems vartotojams. Rekomenduojama
sėti 0,8-1,4 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 97 dienos.
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Norfolk F1

Naujiena

Naujos Nigel F1 tipo morkos. Šakniavaisiai vidutinio ilgumo, cilindro
formos, buku galiuku, labai lygūs, atsparūs trūkinėjimams. Lapija stati,
tvirta, išsiskiria sveikumu. Vegetacijos trukmė 109 dienos.
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Vidutinio ankstyvumo Nanto tipo morkos
Daucus carota L.

Nigel F1

Nairobi F1

Vidutinio ankstyvumo universalios paskirties Nanto tipo morkos.

Vidutinio ankstyvumo Nanto tipo morkos. Šakniavaisiai sodrios

Šakniavaisiai cilindro formos, patrauklios spalvos, atsparūs

spalvos, lygūs, cilindro formos, nežymiai smailėjančiu galiuku,

trūkinėjimams, išsiskiria sultingumu ir saldumu. Formuojasi

šiek tiek trumpesni nei standartinis Nanto tipo morkų ilgis. Ypač

greitai, sparčiai priauga svorio. Tinka perdirbimui griežinėliais

atsparūs mechaniniams pažeidimams ir trūkinėjimui. Puikus,

ir užšaldymui. Nuplautos morkos ilgai išsaugo gražią blizgančią

saldus skonis išliekantis net ir po ilgo sandėliavimo. Išskirtinis

spalvą. Tinka mechanizuotam derliaus nuėmimui, nes lapija tvirta,

bruožas – didžiausia pirmos klasės morkų išeiga. Šiuo metu

stipriai laikosi prie šaknies. Tai veislė tapusi standartu vidutinio

tai populiariausios plovimo ir pakavimo į nedideles pakuotes

ankstyvumo Nanto tipo morkų grupėje. Sėjos ankstyvumą

morkos Didžiojoje Britanijoje ir Izraelyje. Rekomenduojama

rekomenduojama tikslinti pagal derliaus paskirtį. Vėlesnės sėjos

auginti lengvesnėse dirvose, sėjant 0,9-1,4 mln. sėklų/ha.

derlius puikiai tinka ilgam sandėliavimui. Rekomenduojama sėti

Vegetacijos trukmė 110 dienų.

0,9-1,4 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 110 dienų.

Newcastle F1

Napa F1

Vidutinio ankstyvumo morkos ypač atsparios trūkinėjimams.

Morkos išvestos sukryžminus Nanto tipo liniją su amerikietiškąja

Šakniavaisiai cilindro formos, buku galiuku, lygūs, idealiai

Imperator. Šakniavaisiai cilindro formos, ilgi, lygūs, intensyvios ir

tinka plovimui ir pakavimui į smulkias pakuotes (1 kg

ryškios spalvos, labai vienodi savo forma ir dydžiu, buku galiuku.

polietileninius maišelius, dėžutes ir pan.). Derliaus nuėmimo

Morkos formuojasi ir auga greitai. Didelis beta karotino kiekis.

laikotarpis ilgas, subrendę morkos kelias savaites gali išbūti

Puikiai tinka pardavimui ryšeliais, taip pat galima plauti ir pakuoti

dirvoje neprarasdamos kokybės. Vėlesnės sėjos derlius tinka

į polietileno maišelius bei perdirbti griežinėliais. Idealiai tinka

sandėliavimui. Rekomenduojama sėti 0,9-1,4 mln. sėklų/ha.

perdirbimui užšaldant. Morkos nereiklios dirvožemiui, tačiau dirvą

Vegetacijos trukmė 110 dienų.

rekomenduojama įdirbti giliai ir suformuoti vagas arba lysves.
Napa F1 išsiskiria dideliu atsparumu lapų ligoms ypač tikrajai
miltligei (Erysiphe heraclei) ir alternariozei. Morkos auginamos
pagrindiniam derliui ir sandėliavimui. Rekomenduojama sėti 1,01,5 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 115 dienų.

Nantes 5 - Samson
Gerai žinoma, patikima, vidutinio ankstyvumo Nanto tipo veislė.
Šakniavaisiai cilindro formos, buku galiuku, silpnai išreikšta
šerdimi, ryškios išorinės ir vidinės spalvos, vidutiniškai 16-20
cm ilgio ir 100-150 g svorio, saldūs. Palyginti didelis sausųjų
medžiagų kiekis. Tinka šviežiam vartojimui, perdirbimui ir
ilgesniam sandėliavimui. Vegetacijos trukmė 112 dienų.
Dėmesio: sėklos parduodamos pakuotėse po 50 g ir 500 g,
hektarui užsėti reikia 1,5-1,8 kg sėklų.

Newcastle F1
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Natuna F1

Naujiena

Naujos vidutinio vėlyvumo Nanto tipo morkos. Puikūs rezultatai auginant
kontinentinio klimato sąlygomis. Šakniavaisiai cilindro formos, 18-20 cm
ilgio, lygūs, tinka plovimui. Lapija labai sveika, stipri, tamsiai žalios spalvos.
Vėlesnės sėjos derlius tinka ilgam sandėliavimui. Rekomenduojama sėti
1,0-1,5 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 117 dienų.
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Vidutinio vėlyvumo Nanto tipo morkos
Daucus carota L.

Naval F1

Nirim F1

Vidutinio vėlyvumo Nanto tipo morkos skirtos auginti

Vidutinio vėlyvumo Nanto tipo morkos išsiskiriančios savo

kontinentinio klimato sąlygomis (didelė paros ir metų

derlingumu. Šakniavaisiai cilindro formos, ilgi ir lygūs,

temperatūrų amplitudė, nedidelis kritulių kiekis, mišrūs metų

sodrios išorinės ir vidinės spalvos, maža, plona vidine šerdimi,

laikai). Veislės skirtos kontinentiniam klimatui yra ypač pakančios

sultingi. Formuojasi greitai, sparčiai priauga svorio. Tinka

drėgmės trūkumui ir aukštoms temperatūroms bei atsparios

perdirbimui užšaldant. Lapai sveiki, tvirti, derlių galima nuimti

bakterinėms ligoms. Naval F1 išsiskiria ypač dideliu atsparumu

mechanizuotai. Vėlesnės sėjos derlius tinka sandėliavimui.

tikrajai miltligei (Erysiphe heraclei). Šakniavaisiai lygūs ir labai

Rekomenduojama sėti 1,0-1,5 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė

vienodi, cilindro formos, buku galu. Subrendę morkos būna 22-25

117 dienų.

cm ilgio, tinka plovimui ir pakavimui. Lapija tvirta, stati, tamsiai
žalios spalvos, atspari ligoms, stipriai laikosi prie šaknies. Puikus
balansas tarp lapų ir šakniavaisio ilgio. Esant poreikiui morkas

Newhall F1

galima parduoti ir ryšeliais. Šiek tiek vėlesnės sėjos derlius
puikiai tinka ilgam sandėliavimui. Rekomenduojama sėti 1,0-1,5

Universali vidutinio vėlyvumo veislė išsiskirianti ypač kokybiška

mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 116 dienų.

produkcija. Šakniavaisiai cilindro formos, buku galu, ypač
lygūs ir glotnūs, sodrios spalvos, sukaupia daug cukrų. Nelinkę

Nevis F1

peraugti, dažniausiai morkų ilgis neviršija 24 cm. Tinka
plovimui, sulčių spaudimui ir perdirbimui griežinėliais. Derliaus
nuėmimo laikotarpis ilgas, subrendę morkos kelias savaites

Universalios paskirties Nanto tipo morkos. Šakniavaisiai cilindro

gali stovėti dirvoje neprarasdamos kokybės. Puikiai tinka

formos, ilgi, lygūs, sodrios spalvos, išsiskiria kokybe. Didelė

ilgam sandėliavimui. Lapija vešli, tvirta, atspari grybinėms ir

sulčių išeiga. Tinka plovimui ir pakavimui. Vėlesnės sėjos derlius

bakterinėms ligoms. Rekomenduojama sėti 1,0-1,5 mln. sėklų/

puikiai tinka sandėliavimui. Lapija tvirta, vešli, atspari ligoms

ha. Vegetacijos trukmė 118 dienų.

ypač alternariozei. Rekomenduojama auginti lengvesnėse
dirvose. Išskirtinis šios veislės bruožas – didžiausia pirmos
klasės morkų išeiga. Rekomenduojama sėti 1,0-1,5 mln. sėklų/
ha. Vegetacijos trukmė 118 dienų.

Nectar F1
Morkos ypač tinkamos auginti sausomis, karštomis vasaromis.
Labai derlingos. Labai geras atsparumas grybelių sukeliamoms
ligoms, alternariozei, taip pat Xantomonas rūšies bakterijoms.
Atsižvelgiant į tokį atsparumą, rekomenduojama auginti
ekologiniuose ūkiuose. Šakniavaisiai ilgi, stori, cilindro formos,
sodrios spalvos, labai saldūs ir sultingi. Nemėgsta drėgmės
pertekliaus ir užmirkusių dirvų. Gerai auga lengvose dirvose.
Rekomenduojama auginti šviežiam vartojimui ir laikymui, taip
pat sultims spausti. Dėmesio: galima užsisakyti ir sertifikuotų
ekologiškų sėklų. Rekomenduojama sėti 0,8-1,5 mln. sėklų/ha.
Vegetacijos trukmė 120 dienų.
Naval F1
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Norway F1

Naujiena

Naujos Nerac F1 tipo morkos. Šakniavaisiai cilindro formos, vienodo
didumo, lygūs, atsparūs trūkinėjimams. Šios veislės privalumas ir
išskirtinis bruožas - labai sveika, tvirta lapija. Tinka mechanizuotam
derliaus nuėmimui ir plovimui. Puikiai sandėliuojasi. Rekomenduojama
sėti 1,0-1,4 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 130 dienų.
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Vėlyvos Nanto tipo morkos
Daucus carota L.

Nipomo F1

Nerac F1

Vėlyvos morkos išsiskiriančios savo derlingumu. Šioje veislėje

Morkos rekomenduojamos ūkininkams, kurie nori aprūpinti

firmai Bejo pavyko sutelkti daug teigiamų savybių, tokių kaip

šviežių daržovių rinką žiemos ir pavasario laikotarpiu.

šakniavaisių lygumas, ryški spalva bei geresnis lapų atsparumas

Šakniavaisiai gražios cilindro formos, ilgi, vienodo didumo,

grybinėms ir bakterinėms ligoms. Šakniavaisiai išsiskiria

užauga 100-130 g svorio, skanūs, sultingi ir saldūs, ypač atsparūs

patrauklia prekine išvaizda, vienodu didumu. Morkos ypač

pažeidimams mechaninio derliaus nuėmimo, morkų plovimo ir

atsparios mechaniniams pažeidimams, puikiai atrodo nuplautos

pakavimo metu. Nuimant derlių mechanizuotai, nuostoliai būna

ir ilgai išsaugo gražią spalvą. Auga giliai dirvoje, neturi polinkio

minimalūs. Morkos krisdamos į dėžes nesutrūkinėja, o lapai yra

„išlipti“ į paviršių. Sunkiose dirvose morkos nesutrumpėja.

pakankamai stiprūs, kad raunant neatitrūktų nuo šakniavaisio.

Tinka ilgam sandėliavimui. Gerai tinka mechanizuotam derliaus

Puikiai sandėliuojasi. Ilgai sandėliuojamų morkų kokybė

nuėmimui. Dėmesio: galima užsisakyti ir sertifikuotų ekologiškų

nepablogėja, jos išsaugo šviežumą, spalvą ir skonį. Morkos

sėklų. Rekomenduojama sėti 1,0-1,4 mln. sėklų/ha. Vegetacijos

gražiai atrodo nuplautos, ilgai išsaugo gražią blizgančią spalvą.

trukmė 127 dienos.

Ši veislė priskiriama derlingiausioms Nanto grupėje. Nerac
F1 jau daug metų Lietuvoje ir Vakarų Europos šalyse yra viena

Niland F1

populiariausių veislių šviežių morkų rinkoje po ilgo sandėliavimo.
Rekomenduojama sėti 1,0-1,4 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė
130 dienų.

Vėlyvos Nanto tipo morkos, kurių paskirtis labai panaši į Nerac
F1. Šakniavaisiai šiek tiek ilgesni nei Nerac F1 morkų, lygūs,
labai vienodi, užauga 100-200 g svorio. 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, plovimo ir pakavimo metu.
Plautos morkos išsiskiria savo lygumu, glotnumu ir ilgai išsaugo
gražią spalvą. Veislė gerai toleruoja didesnį pasėlio tankumą.
Rekomenduojama stambiems ūkiams, kurie yra visiškai
mechanizavę gamybos ciklą. Rekomenduojama sėti 1,0-1,4 mln.
sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 131 diena.

Narbonne F1
Vėlyviausios Nanto tipo morkos mūsų asortimente. Galima
auginti ir šviežių daržovių rinkai, ir ilgam sandėliavimui, ir
perdirbimui griežinėliais bei sultims. Šakniavaisiai labai
vienodi savo forma ir dydžiu, cilindro formos, lygūs, intensyvios
išorinės ir vidinės spalvos, saldūs ir sultingi. Sukaupia daug
karotino. Lapija tvirta, atspari ligoms. Derlių galima nuimti
mechanizuotai. Morkos labai atsparios lūžinėjimui, todėl
po derliaus nuėmimo bendros produkcijos išeiga visad
būna didesnė. Rekomenduojama sėti 1,0-1,4 mln. sėklų/ha.
Vegetacijos trukmė 135 dienos.
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Belgrado F1
Vidutinio ankstyvumo Bangor F1 tipo morkos. Labai greitai auga. Šakniavaisiai
cilindro formos, į galą nežymiai plonėjantys, ilgi ir stambūs, užauga iki 300
g svorio. Šerdis nedidelė. Ryški spalva ir puikus skonis. Labai tinka sultims,
šviežioms salotoms, o pasėjus anksti – pardavimui ryšeliais. Stiprūs, sveiki
lapai atsparūs cerkosporozei, alternariozei bei bakterijų sukeliamoms ligoms.
Puikiai tinka mechanizuotam derliaus nuėmimui. Vėlesnės sėjos derlius tinka
4-5 mėnesių sandėliavimui. Rekomenduojama sėti 0,8-1,2 mln. sėklų/ha.
Vegetacijos trukmė 111 dienų.
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Berlikum tipo morkos
Daucus carota L.

Niagara F1

Nayarit F1

Labai derlingos Nanto/Berlikum tipo morkos. Šakniavaisiai

Nanto/Berlikum tipo morkos. Šakniavaisiai cilindro formos,

auga greitai, yra ilgi, stori, cilindro formos, lygūs, sodrios

labai lygūs, sodrios spalvos. Sukaupia daug cukrų, karotino

spalvos. Ypač tinka sultims spausti, sulčių išeiga iš 1 kg morkų

ir mineralinių medžiagų. Veislė išvesta auginti kontinentinio

siekia 520-570 ml. Morkos atsparios lūžinėjimui mechaninio

klimato sąlygomis, gerai pakelia laikiną drėgmės trūkumą bei

derliaus nuėmimo metu. Gerai pakelia drėgmės trūkumą

aukštą oro temperatūrą. Lapija tvirta, stipri, atspari alternariozei

bei sausas, karštas vasaras. Esant poreikiui derlių galima

ir cerkosporozei. Veislė universali, plačios paskirties. Galima

pradėti rauti anksti ir parduoti ryšeliais, nes šakniavaisiai

auginti pardavimui ryšeliais ar vasaros derliui, taip pat tinka

susiformuoja greitai, anksti įgyja būdingą spalvą ir sparčiai auga.

ir vėlyvai sėjai, o rudeninis derlius puikiai išsilaiko ilgiau

Veislė nereikli dirvožemiui. Rudeninis derlius tinka trumpam

sandėliuojamas. Tinka plovimui, ilgai išsaugo gražią blizgančią

sandėliavimui. Rekomenduojama sėti 0,8-1,2 mln. sėklų/ha.

spalvą. Rekomenduojama sėti 1,0-1,2 mln. sėklų/ha. Vegetacijos

Vegetacijos trukmė 100 dienų.

trukmė 101 diena.

Baltimore F1

Bangor F1

Berlikum tipo morkos, anksčiau buvusių populiarių morkų

Universalios paskirties nepaprastai derlingos Berlikum

Nandrin F1 atitikmuo. Priskiriamos pačioms ankstyviausioms

tipo morkos. Galima auginti ankstyvajam derliui, nes auga

šio tipo morkoms. Gali būti auginamos pirmųjų šviežių morkų

labai greitai ir intensyviai. Auginant ankstyvajam derliui,

derliui ar ankstyvajam pardavimui dideliais ryšeliais. Tinka

rekomenduojama sumažinti sėklų kiekį ir sėti rečiau. Ilgus,

plovimui, ilgai išsaugo gražią blizgančią spalvą. Šakniavaisiai

cilindro formos, gražios spalvos šakniavaisius galima naudoti

užauga dideli, sultingi ir intensyvios spalvos, todėl taip pat šias

sulčių gamybai. Šakniavaisiai turi būdingą ilgą, vos įžiūrimą

morkas rekomenduojama auginti ir perdirbimui - salotų gamybai

šerdį, yra atsparūs pažeidimams ir lūžinėjimui, užauga iki 400

ar sultims spausti. Sulčių išeiga iš 1 kg morkų siekia 500 ml.

g svorio. Lapai vešlūs, tvirti, atsparūs ligoms. Daugelis morkų

Auga labai greitai ir intensyviai, tad galima auginti ir kaip antrąjį

augintojų teikia šiai veislei pirmenybę, nes morkas galima auginti

derlių. Vėlesnės sėjos derlius tinka ilgesniam sandėliavimui.

ir perdirbimui, ir šviežių daržovių rinkai, o derlius gali viršyti 100

Išaugina stiprius, sveikus, tamsiai žalius lapus, kurie itin

t/ha. Rudens derliui ir laikymui skirtas Bangor F1 morkas reikia

atsparūs grybelių ir bakterijų sukeliamoms ligoms. Puikiai

sėti vėliau, nuo gegužės 20 d. iki birželio 10 d. Dėmesio: galima

prisitaiko prie įvairių tipų dirvožemio. Rekomenduojama sėti 0,9-

užsisakyti ir sertifikuotų ekologiškų sėklų. Rekomenduojama sėti

1,2 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 103 dienos.

0,8-1,2 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 110 dienų.

Berlin F1

Berlicumer 2 - Romosa

Vidutinio ankstyvumo Berlikum tipo morkos. Šakniavaisiai

Derlinga vidutinio vėlyvumo Berlikum tipo veislė skirta rudens

cilindro formos, ilgi ir stambūs (užauga iki 250 g svorio), sultingi,

derliui. Šakniavaisiai stambūs, cilindro formos, buku galiuku,

saldūs, ryškios spalvos. Rekomenduojama sulčių gamybai, sulčių

lygūs, saldūs. Ryški vidinė ir išorės spalva. Morkos stambios,

išeiga iš 1 kg morkų siekia 550-560 ml. Taip pat tinka šviežioms

tvirtos, netrūkinėja ir nelūžinėja. Tinka ilgam sandėliavimui.

salotoms gaminti. Vėlesnės sėjos derlius puikiai sandėliuojasi

Puikiai prisitaiko prie įvairių tipų dirvožemio. Vegetacijos trukmė

4-5 mėnesius. Rekomenduojama sėti 0,8-1,2 mln. sėklų/ha.

127 dienos. Dėmesio: sėklos parduodamos pakuotėse po 50 g ir

Vegetacijos trukmė 113 dienų.

500 g, hektarui apsėti reikia 1,2-1,5 kg sėklų.

Morkos 2016-2018
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Šantane tipo morkos
Daucus carota L.

Cupar F1

Canada F1

Universalios Šantane tipo morkos išsiskiriančios derlingumu.

Viena populiariausių Šantane tipo veislių. Morkos ryškios spalvos,

Sėjant tankiai, suformuoja smulkesnes morkas skirtas šviežiam

labai saldžios ir sultingos, daugiausia naudojamos perdirbimui

vartojimui, o sumažinus sėklų kiekį ir sėjant retai, morkos

– sulčių ir tyrelių gamybai. Sulčių išeiga iš 1 kg morkų siekia 500-

užauga didelės, skirtos perdirbimui. Šakniavaisiai vienodo

550 ml. Tinka ir užšaldymui. Šakniavaisiai lygūs, tolygios spalvos,

didumo, lygūs, puikios spalvos, skanūs ir sultingi, sukaupia daug

viršus nelinkęs pažaliuoti, gali užaugti iki 500 g svorio, o derlius

cukrų. Tinka ilgam laikymui ir perdirbimui (sultys, šaldymas).

siekti 120 t/ha. Kūgio forma leidžia iki minimumo sumažinti

Veislė nereikli dirvožemiui. Rekomenduojama sėti 0,8-1,0 mln.

nuostolius skutant mechaniniu būdu. Lapai stiprūs, vešlūs,

sėklų/ha. Vegetacijos trukmė, priklausomai nuo sėjos tankumo,

atsparūs alternariozei. Veislė nereikli dirvožemiui, morkos gerai

110-130 dienų.

auga ir sunkiose dirvose. Nors morkos vėlyvos, tačiau pasėjus
anksti pavasarį, derlių galima imti jau rugpjūčio pabaigoje.
Vėlyvas derlius puikiai sandėliuojasi. Rekomenduojama sėti 0,81,0 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė, priklausomai nuo sėjos
tankumo, 125-135 dienos.

Cupar F1

12

Mello Yello F1
Derlingos geltonos spalvos morkos
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Įvairių atspalvių morkos
Daucus carota L.

Purple Haze F1

Mello Yello F1

Labai įspūdingos ir originalios išvaizdos Nanto tipo morkos.

Labai derlingos Nanto/Berlikum tipo morkos ilgais geltonais

Šakniavaisiai ilgi, šiek tiek kūgiški, tamsios purpurinės

šakniavaisiais. Geltonose morkose yra ksantofilų grupės

spalvos, šerdis oranžinė, skonis būdingas morkoms. Violetinės

pigmento liuteino, kuris saugo mūsų akis nuo ultravioletinių

spalvos morkose yra mėlynai violetinis pigmentas iš pigmentų

spindulių. Tai pigmentas panašus į beta karotiną, tik beta

klasės vadinamos antocianinais. Šie pigmentai veikia kaip

karotinas morkoms suteikia oranžinę spalvą, o liuteinas -

antioksidantai saugantys organizmą nuo žalingo laisvųjų

geltoną. Morkos šiek tiek kūgiškos, vienodo didumo, lygios,

radikalų poveikio, taip pat padeda užkirsti kelią širdies

tolygios spalvos. Tinka tiek šviežiam vartojimui, tiek perdirbimui.

ligoms, lėtina kraujo krešėjimą. Tai gera žaliava natūraliems

Pasėjus anksti, morkas galima parduoti ryšeliais. O pasėjus

maistiniams dažikliams gaminti. Taip pat rekomenduojama

gegužės pabaigoje – birželio pradžioje apie 1,5 mln. sėklų/

užšaldymui griežinėliais ir, dėka dekoratyvios išvaizdos, salotų

ha tankumu, tinka perdirbimui griežinėliais. Intensyvią

spalvos paįvairinimui. Dėmesio: ši veislė mažiau atspari

geltoną spalvą morkos įgyja rudenį. Sandėliuojasi trumpai,

grybinėms ligoms, tad priežiūra turi būti gerokai intensyvesnė.

geriau saugyklose, šaldytuvuose. Lapija tvirta ir vešli, atspari

Rekomenduojama sėti 1,0-1,4 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė

grybinėms ir bakterinėms ligoms. Priklausomai nuo sėjos

95 dienos.

tankumo, vegetacijos laikotarpis trunka 115-130 dienų.

Purple Haze F1
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Mello Yello F1

Rainbow F1
Nanto tipo morkos pereinančių spalvų šakniavaisiais. Morkos
šiek tiek kūgiškos formos, ilgos. Jų spalva – tai visi atspalviai,
nuo baltos spalvos pereinantys per geltoną iki oranžinės ir
gelsvai rausvos. Tvirtus, sveikus lapus lengva surišti į ryšelius.
Rekomenduojama auginti derliui ryšeliais, siekiant paįvairinti
labai reiklią rinką. Dėl gana trumpo vegetacijos laikotarpio
galima auginti tiek vasaros, tiek rudens derliui. Sandėliuojasi

Purple Haze F1

White Satin F1

kelis mėnesius. Rekomenduojama sėti 1,0-1,4 mln. sėklų/ha.
Vegetacijos trukmė 95 dienos.

Nanto tipo morkos baltos spalvos šakniavaisiais. Morkos šiek
tiek kūgiškos formos, ilgos, lygios, gaivaus skonio, sultingos.
Tinka tiek šviežiam vartojimui, tiek perdirbimui. Dėka tvirtų,
sveikų lapų derlių galima parduoti ryšeliais. Dirva turėtų
būti giliai ir gerai įdirbta, nes morkos užauga gan ilgos.
Rekomenduojama sėti 1,0-1,4 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė
95 dienos.

Rainbow F1

White Satin F1
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