
DARŽOVĖS2015



Kultūrų 
klasifikacija 
Daržovėmis vadinami vienmečiai, dvimečiai ir daugiamečiai žoliniai 
augalai, kurių įvairios dalys (stiebai, lapai, lapkočiai, žiedai, vaisiai, šaknys, 
šakniastiebiai, gumbai) vartojamos maistui arba kaip prieskoniai.

Pagal valgomasias dalis daržovės skirstomos į 2 grupes:

Vegetatyvinės - maistui vartojami lapai, stiebai, žiedynai, 
ūgliai, šaknys.

zz Bulvės, topinambai, batatai.
zz Šakniavaisinės - morkos, petražolės, pastarnokai, salierai, 

valgomieji burokėliai, gelteklės, griežčiai, ridikai, ridikėliai, ropės.
zz Svogūninės - ropiniai svogūnai, porai, česnakai, žieminiai 

svogūnai.
zz Kopūstinių pogrupiui priklauso įvairūs kopūstai - gūžiniai, 

briuseliniai, žiediniai, brokoliai, lapiniai, kinų.
zz Lapinės ir lapkotinės - pipirnės, rūgštynės, salotinė cikorija, 

salotos, špinatai, lapkotiniai salierai, mangoldai bei šparagai.
zz Prieskoninės - krapai, dašis, estragonai, bazilikas, gelsvės, 

mairūnas, čiobreliai, krienai.

Vaisinės - maistui vartojami vaisiai

zz Pomidorinės - pomidorai, baklažanai, ankštpipiriai.
zz Agurkinės - agurkai, arbūzai, melionai, moliūgai,  

patisonai, aguročiai, cukinijos.
zz Ankštinės - pupos, pupelės, žirniai, lęšiai.
zz Grūdinės - kukurūzai.
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 Baltieji gūžiniai kopūstai
Ankstyvam derliui

Veronor F1
labai ankstyvam derliui 

zz vegetacijos laikotarpis  50-53 dienos
zz gūžės didelės apvalios, sveria apie 1,5-2 kg
zz gūžės išsiskiria puikia vidine struktūra, plonais, traškiais 

lapais
zz stabilus derlius, net ir skirtingomis augimo sąlygomis
zz hibridas labai atsparus trūkinėjimams
zz augalai intensyviai auga ir yra atsparūs ligoms

Paskirtis: 
zz šviežių daržovių rinkai

Dėmesio: atsižvelgiant į ankstyvumą, šį hibridą 
rekomenduojama auginti po plėvele ar priedangomis.

Mirror F1 
auginimui po plėvele ir priedangomis

zz vegetacijos periodas 48-55 dienos
zz labai ankstyvas ir tolygus hibridas
zz kompaktiškos apvalios gūžės,  sveria apie 1,2-1,4 kg
zz intensyvus augalo augimas įtakoja standžiai susuktą gūžę 
zz ploni kopūstų lapai netrukinėja pakavimo metu, gūžę 

dengiantys išoriniai lapai užkloja vienas kitą
zz gerai išsilaiko po derliaus nuėmimo

Dėmesio: gūžės auga ant ilgesnio koto, kas gerokai 
palengvina derliaus nuėmimą. Tinka mechaniniam derliaus 
nuėmimui.

KOPŪSTINĖS
DARŽOVĖS
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Vidutinio ankstyvumo

Bolikor F1 NAUJIENA
kompaktiškos formos 

zz vegetacijos periodas 58-61 diena
zz  kompaktiškos formos, apvalios, kietos gūžės  

sveria 1,6-2,1 kg
zz  gūžės, kaip ir ankstyvųjų hibridinių veislių, turi ilgesnį  

kotą, gerokai palengvinantį derliaus nuėmimą
zz  ploni kopūstų lapai netrukinėja pakavimo metu
zz  gerai išsilaiko po derliaus nuėmimo
zz  atsparus ligoms hibridas
zz  atsparus fuzariozei

Paskirtis: 
zz tinka auginti po priedangomis ir lauke

Dėmesio: netrūkinėja, galima ilgai palikti lauke 
nesibaiminant,kad praras prekinę išvaizdą

Gregorian F1 
išlygintas hibridas šviežiam vartojimui

zz vegetacijos periodas 72-75 dienos
zz gūžės apvalios, apie 3 kg svorio 
zz gūžės itin vienodo dydžio, turi ilgesnį kotą, kas gerokai 

pagreitina derliaus nuėmimą

Paskirtis: 
zz vidutinio ankstyvumo hibridinė kopūstų veislė, skirta 

šviežių daržovių rinkai ir ankstyvam raugimui

Dėmesio: netrūkinėja, galima ilgai palikti lauke nesibaiminant, 
kad praras prekinę išvaizdą

Rocktor F1
gero skonio savybės

  
zz vegetacijos periodas apie 100 dienų
zz derliaus nuėmimo laikotarpis ilgas
zz gūžės apvalios 2–3 kg svorio 
zz kopūstai sveiki, gūžės atsparios puviniams, atsparūs 

fuzariozei
zz gūžės netrūkinėja, išoriniai lapai tamsiai žali 

Paskirtis: 
zz puikiai tinka salotoms ir raugimui liepos–rugpjūčio 

mėnesiais

Dėmesio: kopūstai puikaus saldaus skonio, turi daug 
vitamino C

Ramco F1
standartinė hibridinė veislė raugimui

zz vegetacijos periodas 120 – 130 dienų 
zz gūžės didelės, kietos, turinčios puikią vidinę struktūrą, 

4–6 kg svorio
zz gūžės ant vidutinio dydžio tvirto koto
zz augalai auga greitai, nes turi stiprią šaknų sistemą 
zz atsparūs fuzariozei

Paskirtis: 
zz skirtas raugimui rudenį ir žiemą
zz po derliaus nuėmimo gūžes galima sandėliuoti 3–4 

mėnesius
Dėmesio: kopūstai gali ilgai būti lauke nenuimti ir neprarasti 
kokybės, tinka auginti įvairiose dirvose

PERDIRBIMUI



Kingstonia F1  
ilgam saugojimui   

zz vegetacijos periodas 130 – 150 dienų 
zz gūžės stambios, 3- 4,5 kg svorio, labai standžiai 

susuktos
zz stipri šaknų sistema 
zz labai atsparūs tripsams
zz veislė atspari grybinėms ir bakterinėms ligoms (Alternaria 

ir Mycosphaerella sukėlėjams)

Paskirtis: 
zz tinkami vartoti žiemą, sandėliuoti bei perdirbti

Dėmesio: po ilgesnio laikymo gūžes lengva nuvalyti

Socrates F1  
didelės gūžės vėlyvam derliui 

  
zz vegetacijos periodas  140-145  dienos
zz didelės, sunkios 5–6 kg gūžės pasižymi puikia vidine 

struktūra 
zz labai stiprus ir sveikas hibridas, atsparus fuzariozei,  

bakterinėms ligoms
zz didelis sausųjų medžiagų kiekis lemia puikią raugintų  

kopūstų kokybę

Paskirtis: 
zz ilgam saugojimui iki kovo mėnesio
zz raugimui žiemą, kad būtent tuo metu nepritrūktų gaivių, 

šviežiai raugintų kopūstų 

Vėlyvieji 

Zenon F1 
gausus derlius ilgalaikiam saugojimui

 
zz vegetacijos periodas  130-140  dienų
zz gūžės apvalios, 3,5 kg svorio, puikios vidinės 

struktūros
zz stipri šaknų sistema
zz atsparūs fuzariozei
zz gausus ir stabilus derlius net  

ir skirtingomis augimo sąlygomis 

Paskirtis: 
zz hibridinė veislė skirta ilgesniam  

sandėliavimui net iki  
gegužės mėnesio

Elastor F1 
NAUJIENA

 
zz vegetacijos periodas 110 -140 dienų
zz  pasižymi puikia vidine struktūra
zz  apvalios gūžės  iki 2,5 kg užauga maždaug per 

110 dienų ir paliktos lauke pasiekia iki 6-7 kg svorį 
zz  labai stiprus ir sveikas hibridas, atsparus fuzariozei, 

bakterinėms ligoms
zz  pasižymi aukšta tolerancija tripsams
zz  pasižymi tolerantiškumu nekrozėms

Paskirtis: 
zz  tinka sodinti pavasarį  tiek derliui - vasaros 

pabaigoje, tike vėlyvajam derliui, ilgam saugojimui
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Prodikos F1  
NAUJIENA

 
zz  vegetacijos periodas 140-145 dienos
zz  kompaktiškos formos, apvalios, kietos gūžės 

išsiskiria puikia vidine struktūra, sveria 3-4,5 kg
zz  gūžės turi ilgesnį kotą, gerokai palengvinantį 

derliaus nuėmimą
zz  labai stiprus ir sveikas hibridas, atsparus fuzariozei, 

bakterinėms ligoms
zz  net ir po ilgesnio saugojimo gūžės išlaiko patrauklią 

skaisčiai žalią spalvą

Paskirtis: 
zz  gausus derlius tinkamas tiek šviežiam vartojimui 

(balandėlių gamybai), tiek ilgalaikiam saugojimui

Baltagūžių kopūstų hibridinių veislių charakteristika

Veislės  
pavadinimas

Augalų skaičius  
tūkst./Ha

Vegetacijos periodas 
dienomis

Atsparumas 
trūkinėjimui

 Gūžės 
svoris

Paskirtis
perdir-
bimui

saugo-
jimui

šviežiam 
naud.

Mirror F1 45-50 48-55 z 1,2-1,4
Kevin F1 45-50 50-55 z 1,2-2
Veronor F1 50-53 53-55  1,5-2
Reactor F1 45-50 55-58 z 1,4-1,8
Bolikor F1 35-38 58-61  1,6-2,1
Gregorian F1 35-38 72-75 z 3-3,5
Flexton F1 28-32 85-95  3-7
Quisor F1 30-35 90-100 z 1,5-3
Rocktor F1 40-50 100  1,5-3
Elastor F1 30-32 110-140  6-7
Factor F1 30-32 110-140  2,5-6
Ramco F1 29-32 120-130 z 7-9
Agressor F1 30-32 125-135 z 3-8
Kingstonia F1 30-35 130-140 z 3-4,5
Liberator F1 29-30 130-135 z 5-7
Zenon F1 30 140  3,5-4,5
Prodikos F1 30-35 140-145  3-4,5
Socrates F1 30-32 140-145 z 5-6
Cilion F1 30-32 150-160  4

zGarbanotieji gūžiniai  
(savojos) kopūstai

Miletta F1 
pakantūs nepalankiom oro sąlygom 

zz vidutinio ankstyvumo hibridinė veislė, vegetacijos 
periodas 105-110 dienų
zz gūžės didelės sveria iki 2-2,5 kg, apvalios, tankios, 

puikios vidinės struktūros
zz gražiai stipriai garbanoti lapai 
zz atspari pūviniams ir kitoms ligoms

Paskirtis: 
zz šviežių daržovių rinkai, perdirbimui, trumpam saugojimui

Dėmesio: sodinti galima net iki birželio mėnesio pabaigos



Sodinimo ir derliaus nuėmimo terminai

Veislės  
pavadinimas

sodinimo 
tankis

tūks./ha

vegetacijos 
periodas 
dienomis

Gūžės sodinimo ir nuėmimo terminai

atsparumas 
trūkinėjimui

vidutinis
svoris, kg K
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raudongūžiai kopūstai

Reball F1 35 - 45 (55 - 65) 75 - 80  1,5 - 2 (0,3 - 0,5)

Rescue F1 30 - 50 140 - 145  1,5 - 4

savojos kopūstai

Miletta F1 35 - 40 105 - 110  2 - 2,5

Sodinimas                  Nuėmimas 

Kopūstų sodinimo ir derliaus nuėmimo terminai
Veislės  
pavadinimas

Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis

Mirror F1

Kevin F1

Reactor F1

Elastor F1

Gregorian F1

Quisor F1

Flexton F1

Factor F1

Prodikos F1

Ramco F1

Agressor F1

Rocktor F1

Liberator F1

Kingstonia F1

Zenon F1

Bloktor F1

Novator F1

Cilion F1

Sodinimas                  Nuėmimas 
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Žiediniai kopūstai

Aerospace F1 
itin spartaus augimo    

zz vidutinio ankstyvumo hibridinė veislė
zz vegetacijos periodas 70-75 dienos
zz labai greitai ir tolygiai auga
zz žiedynas sniego baltumo, 1,5 kg svorio
zz išoriniai lapai stambūs, pakilę, puikiai apsaugo žiedyną iki 

derliaus nuėmimo

Paskirtis: 
zz šviežiam vartojimui 

Dėmesio: galima auginti kaip antrąjį derlių pasodinus  
liepos viduryje

Bering F1
NAUJIENA

zz ankstyvas hibridas, 
zz  vegetaciojos periodas 58-63 dienos
zz  žiedynas sniego baltumo, uždengtas stambiais išoriniais 

lapais 

Paskirtis: 
zz šviežiam vartojimui
zz auginti lauke ir po priedangomis 

Dėmesio: ypatingas atsparumas streso sąlygomis, tinkamas 
auginti beveik visuose dirvožemiuose.

Korlanu F1  
itin gausus derlius

zz vegetacijos laikotarpis apie 80 dienų
zz greitai ir tolygiai auga
zz augalai ir žiedynai vienodo dydžio
zz žiedynai labai tankūs, sunkūs, visiškai balti
zz gerai pakelia nepalankias augimo sąlygas
zz lapai apgaubiantys žiedyną prie jo nesiliečia, taip 

išvengiant puviniams palankių sąlygų susidarymo, ypač 
drėgną rudenį

Paskirtis: 
zz vėlyva, hibridinė veislė, ypač tinkama perdirbimui, derlius 

nuimamas spalį 

Dėmesio: hibridas tinkamas auginti beveik visuose 
dirvožemiuose, nėra jautrūs kalcio trūkumui

Lecanu F1  
viena populiariausių Lietuvoje 

   
zz vegetacijos laikotarpis 75-80 dienų
zz žiedynai balti, be antocianinio atspalvio
zz greitai ir tolygiai auga
zz išoriniai lapai pakilę, atsparūs grybinėms ir bakterinėms 

ligoms

Paskirtis: 
zz tinka šviežių daržovių rinkai ir šaldymui

Dėmesio: ypatingas atsparumas streso sąlygomis, itin  
tinkama vasaros derliui liepos rugpjūčio mėnesiais



Sodinimo ir derliaus nuėmimo terminai
Veislės  
pavadinimas

Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis

Bruce F1

Lecanu F1

Amerigo F1

Korlanu F1

Cadillac F1

Aerospace F1

Bering F1

Claforsa F1

Sodinimas                  Nuėmimas 

Hibridinių veislių charakteristika

Veislės 
pavadinimas

vegetacijos 
periodas 
dienomis

atsparumas 
nepalankiom 

auginimo sąlygom

žiedynas paskirtis
savybės

dengimas kokybė
šviežiam 

pardavimui
šaldymui

Bering F1 58 - 63    + sniego baltumo žiedynas
Bruce F1 65 - 68    + + galimi du derliai
Aerospace F1 70 - 75    + + tolygus derlius
Korlanu F1 75 - 80    + + rudenio derliui ir perdirbimui
Lecanu F1 75 - 80    + + liepos, rugpjūčio derliui
Claforsa F1 75 - 80    + + tinkamas dviems derliams
Clapton F1 80 - 85    + idealiai uždengtas žiedynas
Amerigo F1 80 - 85    + + atsparus blogom oro sąlygom
Cadillac F1 95 - 100    + + idealiai uždengtas žiedynas, rudenio derliui

Cadillac F1
puikus pasirinkimas rudens derliui

zz vegetacijos laikotarpis  90-100 dienų
zz labai greitai ir tolygiai auga
zz tankus, baltas, gerai uždengtas žiedynas
zz lapai vertikalūs, žiedynas aukštai - palengvina derliaus 

nuėmimą
zz labai kokybiškas žiedynas sveriai 1,5-1,8 kg
zz neaugina papildomų ūglių
zz gerai augaz įvairiomis oro sąlygomis

Paskirtis: 
zz vėlyva hibridinė veislė, ypač tinkama perdirbimui, derlius 

nuimamas spalį

Dėmesio: sodinti ne vėliau birželio mėnesio pabaigoje

9   I  10



Brokoliai

Monaco F1  
išskirtinai tinkamas perdirbimui 

  
zz žiedynai rutuliški, sunkūs, vienodo didumo
zz smulkiais pumpurais, tamsiai žalios spalvos
zz augalai auga greitai, o šoninių ūglių  

suformuoja nedaug

Paskirtis: 
zz rekomenduojamas šviežių daržovių rinkai  

ir perdirbimui

Dėmesio: tinkami vėlyvam pavasario  
ir rudens derliui

Bay Meadows F1  NAUJIENA
vidutinio ankstyvumo hibridinė veislė

  
zz vegetacijos periodas 70-75 dienos
zz  tankus taisyklingos kupolo formos žiedynas
zz  gerai pakelia nepalankias augimo sąlygas
zz stipri šaknų sistema, storas augalo stiebas

Paskirtis: 
zz rekomenduojamas šviežių daržovių rinkai

Dėmesio: veislė derliui nuo liepos vidurio iki rugpjūčio 
pabaigos

Hibridinių veislių charakteristika

Veislės 
pavadinimas

vegetacijos 
periodas 
dienomis

žiedyno  
spalva

paskirtis derliaus nuėmimas
savybėsšviežiam 

vartojimui
šaldymui pavasaris vasara ruduo

Montop F1 65 - 75 tamsiai žalia     ankstyvas derlius

Bay Meadow F1 70-75 tamsiai žalia  
pakenčia nepalankias 

augimo sąlygas
Monaco F1 80 - 90 tamsiai žalia     neformuoja šoninių ataugų



Pekininiai kopūstai

Sprinkin F1  
atsparūs žyduolių formavimui 

   
zz vegetacijos periodas 55-60 dienų
zz labai gera gūžių kokybe 
zz augalų forma kompaktiška, gera prekinė išvaizda
zz gausus derlius 

Paskirtis: 
zz ankstyvam auginimui po uždangomis ir atvirame grunte 
zz šviežių daržovių rinkai, pavasarį-vasarą 

Dėmesio: galima auginti iš daigų ar sėklų sėjant  
100 000 augalų/ha

Suprin F1  
ilgam laikymui

    
zz vidutinio vėlyvumo hibridinė veislė, vegetacijos laikotarpis 

75-80 dienų
zz gūžė pailga, kompaktiško dydžio
zz tamsiai žali, šiek tiek klostyti, atsikišę išoriniai lapai mažai 

jautrūs ligoms
zz nedidelė šerdis
zz atsparūs kopūstų šaknų gumbui 
zz net labai ilgai išlaikytos gūžės išsaugo gražios, šviežios 

žalumos spalvą

Paskirtis: 
zz vėlyva hibridinė veislė, specialiai išvestas labai ilgam  

laikymui

Dėmesio: galima sodinti iki 90 tūkst. augalų/ha, bet nevėliau 
iki rugpjūčio 10 dienos
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Briuselio kopūstai

Hibridinių veislių charakteristika

Veislės 
pavadinimas

vegetacijos 
periodas  
dienomis

sodinimo norma 
tūks./ha

gūžės masė 
kg

atsparumas šaknų 
gumbui (HR)

sandėlia-
vimas

savybės

Kilakin F1 50 - 55 60 - 90 1,0 - 2,0   atsparūs šaknų gumbui
Sprinkin F1 50 - 60 60 - 90 1,0 - 2,0  nelinkę formuoti žyduolių
Suprin F1 75 - 80 50 - 80 1,0 - 2,5   po ilgo saugojimo išlieka žali

Sodinimas                  Nuėmimas 

Sodinimo ir derliaus nuėmimo terminai

Veislės  
pavadinimas

Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis

Sprinkin F1

Kilakin F1

Suprin F1

Maximus F1
F1
zz ankstyva hibridinė veislė vegetacija apie 120 dienų
zz derlinga, suformuojanti labai kokybiškas, vienodo didumo 

gūželes
zz guželės nuo vidutiniškai iki tamsiai žalių, ovalios apie  

5,5 cm ilgio ir 4 cm pločio
zz tolygus derlius 

Paskirtis: 
zz tinkami sandėliavimui ir šaldymui 

Dėmesio: tinka mechaniniam nuėmimui



LAPINĖS 
DARŽOVĖS

Funly 
auginkite visus metus     

zz vidutinio ankstyvumo veislė
zz salotų gūžės 20-25 cm, sveria apie 300-350 g
zz salotų lapai  šviesiai žali, garbanoti
zz pasižymi itin geromis skonio savybėmis
zz augalai atsparūs nepalankioms augimo sąlygoms
zz veislė vidutiniškai atspari mozaikiniam salotų virusui, 

atspari netikrajai miltligei 

Paskirtis: 
zz veislė skirta auginimui atvirame grunte, šiltnamiuose ir po 

priedangomis, labai gerai laikosi po skynimo 

Challenge  
stabilus augimas vasarą    

 
zz skirtos auginti atvirame grunte
zz vidutinio dydžio gūžės
zz ryškiai žalios spalvos
zz veislė atspari tikrajai miltligei

Paskirtis: 
zz veislė skirta auginimui atvirame grunte

Salotos
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Klausia  
tamsiai raudonos spalvos  

zz veislė itiin spartaus augumo
zz atspari tikrajai miltligei
zz salotų lapai stipriai garbanoti, raudonos spalvos su žalsvu 

pagrindu
zz tinkama auginti mažų lapelių skynimui

Paskirtis: 
zz veislė skirta auginimui atvirame grunte ir po 

priedangomis, sėti nuo kovo iki rugpjūčio 

HR - aukštas atsparumas; IR - vidutinis atsparumas 
Bl - Bremia lactucea; Nr - Nasonovia ribisnigri; LMV - Lettuce Mosaic Virus

Sodinimas                  Nuėmimas 

Veislės  
pavadinimas

atsparumas

sodinimo ir nuėmimo terminai

K
ov

as

B
al

an
di

s

G
eg

už
ė

B
irž

el
is

Li
ep

a

R
ug

pj
ūt

is

R
ug

sė
jis

S
pa

lis

La
pk

rit
is

hibridai skirti po priedangomis

Centore HR: Bl 1-24

Pantlika  HR: Bl 1-31

atvirame grunte

Soleilan HR: Bl 1-20, 22-24; IR: LMV 2

tipas Lollo Rosa

Klausia HR: Bl 1-20, 22-24

tipas blond batavia

Funly HR: Bl 1-20, 22-24; IR: LMV 2

Funtime HR: Bl: 1-16, 18-24; IR: LMV 2

ice berg tipas

Challenge HR: Bl 1-7, 13-15, 17; IR: LMV 2

tipas romuniškas

Barracuda HR: Bl 1-16, 18-20, 22-24; IR: LMV 2

Sodinimo ir derliaus nurinkimo terminai

Špinatai

El dorado

zz ankstyva veilsė, vegetacijos periodas apie 45 dienos
zz pasižymi intensyviu augimu, net ir vėsioje temeratūroje
zz atspari ligoms (pernosporozei, netikrai miltligei)
zz lygūs, apvalūs, tamsiai žali, stori ir sultingi lapai



SVOGŪNAI

Hilton F1 
ankstyviausi

zz ankstyva hibridinė veislė
zz roputės elipsės formos, apie 140 g svorio
zz geltonai bronziniais lukštais

Paskirtis: 
zz šviežių daržovių rinkai, tinka saugojimui iki 6 mėnesių.

Dėmesio: pasėtas sėklomis, iki naudojimo laiškams auga 33 
dienas, iki visiškos ropučių brandos – 75 dienas

Vision F1 
populiariausias hibridas Europoje

zz vidutinio ankstyvumo hibridinė veislė, vegetacija apie 
110-115 dienų
zz lukštas tvirtas, šviesiai rusvo atspalvio
zz ropelės labai vienodo dydžio, apvalios, derlius stabilus.
zz aukšta kokybė,svoris 150 g

Paskirtis: 
zz tinkami ir šviežių daržovių rinkai, ir ilgam saugojimui
zz derlius gali būti nuimamas mechaniniu būdu

Dėmesio: rekomenduojama auginti derlingose dirvose su 
lietinimo galimybe
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Hibridinių veislių charakteristika

Veislės 
pavadinimas vegetacija lukšto spalva saugoji-

mas
sausa 

masė % savybės

trumpam sandėliavimui
Hilton F1 labai ankstyva 90 d. geltonai bronzinė  11 ankstyvas didelių svogūnų derlius
ilgam sandėliavimui
Vision F1 vid. ankstyvumo geltonai bronzinė  12 dideli svogūnai itin tinkami saugojimui

Mission F1
šviežiam vartojimui ir ilgam saugojimui

zz vidutinio ankstyvumo hibridinė veislė
zz augalai labai greitai auga
zz ropelės apvalios plonu kakleliu, padengtos storu, gerai 

prigludusiu šiaudų spalvos lukštu
zz nereiklūs dirvožemiui

Paskirtis: 
zz Šviežių daržovių rinkai bei ilgalaikiam saugojimui 



PORAI

Bulgina
šaldymui ir džiovinimui

zz ankstyva veislė, vegetacija apie 115 dienų
zz greitai auganti ir labai derlinga veislė
zz lapai šviesiai žalios spalvos
zz stiebas storas, o ilga baltoji stiebo dalis išauga iki 50 cm
zz atspari ligoms
zz švelnaus skonio

Paskirtis: 
zz šviežių daržovių rinkai, šaldymui, perdirbimui 

Dėmesio: galima sėti ir tiesiai i dirvą

Mercurian F1
NAUJIENA

zz veislė sukurta derliui nuo vasaro pabaigos iki vėlyvo rudens
zz  pasižymi itin dideliu kokybišku derliumi
zz  būdinga pilkai žalsva lapų spalva
zz  stiebas plonas ir lankstus nelužta net ir nuimant derlių 

mechanizuotai
zz atsparumas ligoms įtakoja galimybe auginti šiuos porus ir 

vėlyvajam derliui lapkričio mėnesiu
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Sevilla 
tinkama ir vasaros, ir rudens derliui 

zz vidutinio ankstyvumo veislė 
zz būdinga žalsvai mėlyna lapų spalva
zz baltoji stiebo dalis apie 25 cm
zz greitai auganti ir labai derlinga veislė
zz augalai būna vienodo dydžio
zz tinka ankstyvajam auginimui, taip pat auginimui po 

priedangomis
zz atsparumas ligoms įtakoja galimybe auginti šiuos porus ir 

vėlyvajam derliui lapkričio mėnesiui

Paskirtis: 
zz skirta vasaros ir rudens derliui šviežių daržovių rinkai, 

šaldymui bei džiovinimui



Rondar F1 
idealios formos vienodi ridikėliai 

zz laikotarpis nuo sėklų sudygimo iki tinkamų vartoti 
šakniavaisių užaugimo sudaro 18-20 dienų.
zz augalų lapai trumpi tamsiai žalios spalvos, augalas itin 

gerai įsitvirtina grunte
zz šakniavaisiai stambūs (25-30 g), apvalūs, skaisčiai 

raudoni
zz ridikėliai nelinkę trūkinėti ir vysti

Paskirtis: 
zz ankstyva hibridinė veislė tinkama auginti šiltnamiuose 

ankstyvą pavasarį ir vėlyvą rudėnį 

Treto F1 
dvispalviai pailgi ridikėliai

zz laikotarpis nuo sėklų sudygimo iki tinkamų vartoti 
šakniavaisių užaugimo sudaro 25 dienos
zz pailgi raudonos spalvos su baltais galiukais šakniavaisiai
zz vidus idealiai baltas, be spalvotų intarpų
zz ridikėliai neaitrųs, neporėja, labai patogu pjaustyti
zz augalų lapai trumpi, tvirti, todėl puikiai tinka ryšeliams

Paskirtis: 
zz hibridinė veislė tinkama auginti po priedangomis 

RIDIKĖLIAI
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Kaspar F1 
populiariausias auginimui lauke

  
zz šakniavaisiai apvalūs 3 cm skersmens, stambūs (25-30 

g), apvalūs, skaisčiai raudoni
zz vidus idealiai baltas, be spalvotų intarpų
zz augalų lapai trumpi tamsiai žalios spalvos, augalas itin 

gerai įsitvirtina grunte
zz šakniavaisiai nelinkę trūkinėti ir vysti, atsparūs aukštoms 

temperatūroms
zz nuplauti ilgai išlaiko šviežią išvaizdą ir spalvą

Paskirtis: 
zz hibridinė veislė tinkama auginti atvirame grunte, sėjant 

balandžio - rugpjūčio mėnesiais

Sodinimas                  Nuėmimas 

Sodinimo ir derliaus nuėmimo terminai

Veislės  
pavadinimas

Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis

Rondar F1

Kaspar F1

Treto F1



MORKOS

Dordogne F1 
ankstyva hibridinė veislė ilgalaikiam saugojimu 

zz Nantes tipo veislė
zz vegetacijos periodas 115-120 dienų
zz šakniavaisiai cilindro formos 18-20 cm, lygūs, gražios 

spalvos, jų viršus nepažaliuoja
zz ypač tinka mechanizuotam derliaus nuėmimui
zz šakniavaisiai maža, plona vidine šerdimi, sultingi ir skanūs
zz stabilus derlius, nes veislė nėra reikli dirvožemio ir 

aplinkos sąlygoms

Paskirtis: 
zz šviežių daržovių rinkai ir ilgalaikiam saugojimui
zz tinka plauti ir pakuoti į polietileninius maišelius bei 

perdirbimui riekelėmis 

Natalja F1 
puikios kokybės šakniavaisiai 

zz Nantes tipo šakniavaisiai
zz vegetacijos periodas 130-135 dienos
zz šakniavaisiai cilindrinės formos, trumpi, 60-110 g svorio, 

oranžinės spalvos
zz perpjovus morką spalviniai neišsiskiria šerdis
zz morkos atsparios įtrūkimams, jų viršus nepažaliuoja
zz lapai sveiki, tvirti, derlių galima nuimti mechanizuotai

Paskirtis: 
zz auginti šviežių daržovių rinkai ir saugojimui

Dėmesio: nuplautos morkos ilgai išsaugo gražią blizgančią 
spalvą.
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Yukon F1
labai sultingos    

zz vegetacijos periodas apie 100 dienų
zz hibridas užaugina puikios spalvos ilgus 20-22 cm, lygius 

šakniavaisius 
zz morkos atsparios įtrūkimams ir mechaniniams 

pažeidimams 
zz saugojimas iki 6 mėn

Paskirtis: 
zz auginti šviežių daržovių rinkai ankstyvam vasaros derliui. 

Taip pat tinka vėlyvai sėjai, o rudeninis derlius – ilgam 
sandėliavimui.

Hibridinių veislių charakteristika

Veislės  
pavadinimas

tipas
vegetacijos 
periodas 
dienomis

šakniavaisiai
mechaninis 
nuėmimas

sandėlia-
vimas

šviežiam 
pardavimui

punde-
liais

savybės
forma ilgis cm spalva

Yukon F1 Nanto 100

ci
lin

dr
in

ės

20 - 22

ra
ud

on
ai

 
or

an
ži

nė

   
labai ankstyvas hibridas,  

ilgam saugojimui

Dordogne F1 Nanto 115 - 120 18 - 20    
ankstyvas derlius,  
ilgam saugojimui

Natalja F1 Nanto 130 - 135 20 - 22   
labai lygus  
paviršius



VALGOMIEJI 
BUROKĖLIAI

Boltardy
garantuotas derlius    

zz šakniavaisiai labai vienodi,apvalūs, geros prekinės 
išvaizdos
zz minkštimas ryškiai raudonos spalvos, neturi polinkio 

formuoti sukietėjusio pluošto žiedinių intarpų
zz vegetacijos laikotarpis trunka apie 3–3,5 mėnesius
zz atsparūs sausrai, grybinėms ligoms

Paskirtis: 
zz tinka šviežiam vartojimui ir sandėliavimui.  

Dėmesio: sėjimo normos: 300 tūkst. vnt./ha perdirbimui, 
400 - 600 tūkst vnt./ha šviežiam pardavimui, laikymui 

Forono
labai ankstyva

zz daugiadaigė sėkla
zz šakniavaisiai cilindro formos, minkštimas tolygios, 

intensyvios, tamsiai raudonos spalvos, be ryškių ruožų 
zz burokėliuose yra daug betanino 79 - 102 mg/100 g 

sulčių

Paskirtis: 
zz burokėliai pirmiausia skirti perdirbimui, šviežiam vartojimui 

galima naudoti jaunus neperaugusius šakniavaisius

Modana
NAUJIENA

zz  vienadaigė sėkla
zz  vegetacijos periodas apie 120 dienų
zz  šakniavaisiai rutulio formos
zz  minkštimas ryškiai raudonos spalvos, neturi polinkio 

formuoti sukietėjusio pluošto žiedinių intarpų
zz  šakniavaisiai saldūs su dideliu kiekiu betanino

Paskirtis: 
zz tinka šviežiam vartojimui ir sandėliavimui, sėjant apie 

birželio mėnesį.
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PUPELĖS 
IR ŽIRNIAI

Carson

zz vegetacijos perdiodas 70 dienų
zz augalo aukštis 50 cm
zz vaškiniu sluoksniu dengtos pupelių ankštys apie  

14 - 16 cm ilgio
zz ankštaros geltonos splavos, sėklos baltos 
zz augalai atsparūs pupelių mozaikai bei rdajai dėmėtligei

Prelado

zz labai ankstyva veislė
zz priskiriama tamsiai žalių didelių žirnių segmentui 
zz aktyvių temperatūrų suma iki subrendimo (b.t. 4,5°C) 680
zz augalų aukštis apie 65 cm
zz augalų lapai standartinio tipo
zz itin atspari fuzariozei

Grundy

zz vidutinio ankstyvumo veislė
zz priskiriama tamsiai žalių didelių žirnių segmentui 
zz aktyvių temperatūrų suma iki subrendimo (b.t. 4,5°C) 880
zz augalų aukštis apie 65 cm
zz augalų lapai standartinio tipo
zz atspari fuzariozei ir netikrajai miltigei

Šparaginės pupelės

Žirniai



POMIDORAI

Baribine F1
ryškios spalvos vaisiai  

zz hibridinė ankstyva veislė
zz vaisiai tamsiai raudonos spalvos, 140 - 150 g, apskritos 

formos šiek tiek briaunuoti
zz neturi polinkio į dėmėtumą
zz augalas turi stiprų stiebą, vaisiai labai tvirtu vaiskočiu
zz vaisiai neformuoja tuščių ertmių
zz gausus ankstyvas derlius  ankstyvesnis nei Brooklyn 
zz augalai atsparūs: tabako mozaikos virusui, verticiliozei,
zz Fusarium genties grybų rasėms, sukeliančioms fuzariozę,
zz fuzariozinį šaknų puvinį

Paskirtis: 
zz ansktyvam derliui auginti šiltnamiuose

Carmello F1 
ypatingas skonis  

zz vaisiai sveria apie 200 g, apvaliai plokšti
zz pomidorai tamsiai raudoni, mėsingi, ypatingai gero skonio
zz stipri augimo energija, užaugina 5-7 kekes
zz augalai atsparūs: tabako mozaikos virusui, verticiliozei, 

Fusarium genties grybų rasėms, sukeliančioms fuzariozę, 
fuzariozinį šaknų puvinį, lapų rudosios dėmėtligės 
sukėlėjo rasėms

Paskirtis: 
zz ankstyva veislė, skirta auginti šiltnamiuose ir atvirame 

grunte
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Brooklyn F1
populiariausias 

zz aukštaūgiai pomidorai
zz pasižymi geru ankstyvu derliumi
zz vaisiai stambūs, jų masė 150-170 gramų
zz blizgantys, apvalūs, nežymiai briaunuoti, kieti, patvarūs 

transportuojant.
zz augalai atsparūs: tabako mozaikos virusui, verticiliozei, 

grybo rasėms, sukeliančioms fuzariozę, fuzariozinį šaknų 
puvinį

Paskirtis: 
zz gerai tinkantys auginti po plėvelės dangomis ir plėvelės 

šiltnamiuose pavasario-vasaros arba vasaros-rudens 
periodu. Taip pat galima auginti šildomuose šiltnamiuose, 
grunte arba mineralinėje vatoje pavasario-vasaros arba 
vasaros-rudens periodu

Estatio F1 
NAUJIENA

zz ankstyva hibridinė veislė
zz kekėje užaugina 6-7 vaisius
zz vaisiai apvalūs, ryškiai raudonos spalvos, blizgūs, be žalio 

apyvaisio
zz pomidorai vienodi  visos vegetacijos metu
zz atsparūs tikrajai miltligei
zz nuskinti pomidorai ilgai išsilaiko, atsparūs pažeidimams 

pervežimo metu

Paskirtis: 
zz indeterminantinio tipo, auginimui stikliniuose ir 

plėveliniuose šiltnamiuose 

Arawak F1 
„jaučio širdys“ 

zz 77/82 mm skersmens briaunuoti vaisiai  sveria apie  
120 - 150 g 
zz hibridinė veislė pasižymi vidutiniu augumu
zz patartina reguliuoti vaisių skaičių kekėje ne daugiau 4
zz siekiant išvengti viršūninio vaisių puvinio, patartina 

naudoti Ca turinčias trąšas
zz augalai atsparūs: tabako mozaikos virusui, verticiliozei

Paskirtis: 
zz trumpo ciklo hibridinė veislė auginimui po plėvele 

Kilates F1 
kokybės gausa 

  

zz indeterminantinio tipo hibridinė veislė
zz augalai atsparūs nepalankioms temperatūroms, todėl 

brandina itin gausų derlių
zz kekėje susiformuoja 7–8 vaisiai
zz pomidorai vidutinio dydžio, pailgai ovalios formos, tvirta 

odele
zz nuskinti - ilgai išsilaiko, atsparūs pažeidimams pervežimo 

metu
zz augalai atsparūs: tabako mozaikos virusui, verticiliozei, 

Fusarium genties grybų rasėms, sukeliančioms fuzariozę, 
fuzariozinį šaknų puvinį, lapų rudosios dėmėtligės 
sukėlėjo rasėms

Paskirtis: 
zz ilgo ciklo hibridinė veislė auginimui plėveliniuose 

šiltnamiuose 



Bobcat F1 
derlinga ir pelninga  

zz vaisius 200 g svorio, apvalus, briaunuotas ryškiai 
raudonos spalvos 
zz labai aromatingi ir itin gero skonio
zz stipraus augimo hibridas
zz augalai atsparūs: tabako mozaikos virusui, verticiliozei, 

Fusarium genties grybų rasėms, sukeliančioms fuzariozę, 
fuzariozinį šaknų puvinį, lapų rudosios dėmėtligės 
sukėlėjo rasėms

Paskirtis: 
zz vidutinio ankstyvumo veislė veislė auginimui po plėvele

Mamoru F1 
avietinės spalvos

zz vaisius 180 - 200 g svorio, šiek tiek plokščias, 
briaunuotas 
zz intensyvios ružavai avietinės spalvos 
zz vaisiai minkšti ir labai sultingi 
zz labai aromatingi ir itin gero skonio, net jeigu vaisius ir nėra 

visiškai prinokęs 
zz stipraus augimo hibridas 
zz veislė ankstyva fromuoja 7-8 kekes ant augalo

Atsparumas: HR: ToMV:0-2 / V / Fol 1-2; IR: M.

Paskirtis: 
zz veislė auginimui po plėvele

Hibridinių veislių charakteristika

Veislės 
pavadinimas

Atsparumas 
ligoms

vaisiaus 
dydis 
(mm)

vaisiaus 
svoris (g)

paskirtis

savybės

rekomenduojami sėjos terminai
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standartiniai pomidorai auginimui stikliniuse ir plėveliniuose šiltnamiuose

Raissa F1 pomidorų mozaikos virusui, verticiliozei, rudajai dėmėtligei, fuzarioziniam vytuliui, fuzariniams puviniams 67/77 140 - 160 + + + labai ankstyvas derlius, vaisius apvalus su blizgesiu

Estatio F1 HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / Ff 1-5; IR: For / On 67/70 140 - 150 + + + labai ankstyvas derlius, vaisius apvalus su blizgesiu

mėsingi pomidorai skirti auginimui plėveliniuose šiltnamiuose    

Carmello F1 pomidorų mozaikos virusui, verticiliozei, fuzarioziniam vytuliui, stemfiliozei 77/82 170 - 220 + + minkštesni, labai skanūs, dideli vaisiai

Panekra F1 ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / For / Ff1-5; IR: M 170-220 + + didelis derlingumas sultingų vaisių visą sezoną

Mamoru F1 ToMV 0-2 / V / Fol 1-2; IR: M 180-200 + + + labai aromatingi ir itin gero skonio, net jeigu vaisius ir nėra visiškai prinokęs 

Bobcat F1
pomidorų mozaikos virusui, tabako mozaikos virusui, verticiliozei, fuzarioziniam vytuliui, fuzariniams 
puviniams

200 + + ryškiai raudonos spalvos tvirti vaisiai, itin gero skonio

standartiniai pomidorai auginimui plėveliniuose šiltnamiuose

Brooklyn F1 pomidorų mozaikos virusui, verticiliozei, rudajai dėmėtligei, fuzarioziniam vytuliui, fuzariniams puviniams 77 150 - 170 + + galinga šaknų sistema, labai didelis derlius

Baribine F1 ToMV 0-2 / For / Fol 0-1 / V / Ff 1-5 / TSWV / M; IR: TYLCV 60/70 140-150 + + ankstyvas derlius ir atsparumas lapų rudajai dėmėtligei

Sandoine F1 ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0-1 / V / Ff: 1-5 / TSWV / M; IR: TYLCV. 75/90 160 - 180 + + Veislė dviem savaitėm ankstyvesnė nei Brooklyn F

Delfine F1 pomidorų mozaikos virusui, verticiliozei, fuzarioziniam vytuliui, stemfiliozei, nematodams 67 140 - 160 + + intencyviai raudonos spalvos, vienodi vaisiai

Boderine F1 pomidorų mozaikos virusui, tabako mozaikos virusui, verticiliozei, fuzarioziniam vytuliui, nematodams 67/77 140 - 150 + + vaisiai geros prekinės išvaizdos

Paronset F1 pomidorų mozaikos virusui, verticiliozei, fuzarioziniam vytuliui, pomidorų dėmėtajam vytuliui 67/77 140 - 160 + atsparus rudajai demėligei vaisiai vienodo dydžio

determinantiniai (iki 2 m) auginimui po plėvele     

Siluet F1 pomidorų mozaikos virusui, verticiliozei, fuzarioziniam vytuliui, stemfiliozei, nematodams 67/77 140 - 160 + + ankstyva veislė

 inovacijos

Arawak F1 pomidoru mozaikos virusui, verticiliozei 77/82 120 - 150 + + + vaisiai „jaučio širdis”, labai skanūs

Kilates F1
pomidorų mozaikos virusui, verticiliozei, fuzarioziniam vytuliui, fuzariniams puviniams, stemfiliozei, 
nematodams

70 - 80 + + vaisiai slyvinės formos, ypač derlingi
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Sandoline F1 
tinkami transportavimui

zz Vaisius 160 - 180 g, intensyviai raudonos spalvos, 
apvalus šiek tiek briaunuotas 
zz Veislė dviem savaitėm ankstyvesnė nei Brooklyn F1 
zz vaisiai kieti, ilgai išlaikantys prekinę išvaizdą, tinkami 

transportavimui 
zz didelė prekinio derliaus išeiga 
zz daigai pasižymi itensyviu augimu, geras balansas tarp 

vegetatyvinės ir generatyvinės augalo dalies 
zz stabilus vaisių užmezgimas ir vystymasis, vienodos kekės 

Atsparumas: HR:ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0-1 / V / Ff: 1-5 / 
TSWV / M; IR: TYLCV.

Paskirtis: 
zz veislė auginimui po plėvele

Hibridinių veislių charakteristika

Veislės 
pavadinimas

Atsparumas 
ligoms

vaisiaus 
dydis 
(mm)

vaisiaus 
svoris (g)

paskirtis
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standartiniai pomidorai auginimui stikliniuse ir plėveliniuose šiltnamiuose

Raissa F1 pomidorų mozaikos virusui, verticiliozei, rudajai dėmėtligei, fuzarioziniam vytuliui, fuzariniams puviniams 67/77 140 - 160 + + + labai ankstyvas derlius, vaisius apvalus su blizgesiu

Estatio F1 HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / Ff 1-5; IR: For / On 67/70 140 - 150 + + + labai ankstyvas derlius, vaisius apvalus su blizgesiu

mėsingi pomidorai skirti auginimui plėveliniuose šiltnamiuose    

Carmello F1 pomidorų mozaikos virusui, verticiliozei, fuzarioziniam vytuliui, stemfiliozei 77/82 170 - 220 + + minkštesni, labai skanūs, dideli vaisiai

Panekra F1 ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / For / Ff1-5; IR: M 170-220 + + didelis derlingumas sultingų vaisių visą sezoną

Mamoru F1 ToMV 0-2 / V / Fol 1-2; IR: M 180-200 + + + labai aromatingi ir itin gero skonio, net jeigu vaisius ir nėra visiškai prinokęs 

Bobcat F1
pomidorų mozaikos virusui, tabako mozaikos virusui, verticiliozei, fuzarioziniam vytuliui, fuzariniams 
puviniams

200 + + ryškiai raudonos spalvos tvirti vaisiai, itin gero skonio

standartiniai pomidorai auginimui plėveliniuose šiltnamiuose

Brooklyn F1 pomidorų mozaikos virusui, verticiliozei, rudajai dėmėtligei, fuzarioziniam vytuliui, fuzariniams puviniams 77 150 - 170 + + galinga šaknų sistema, labai didelis derlius

Baribine F1 ToMV 0-2 / For / Fol 0-1 / V / Ff 1-5 / TSWV / M; IR: TYLCV 60/70 140-150 + + ankstyvas derlius ir atsparumas lapų rudajai dėmėtligei

Sandoine F1 ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0-1 / V / Ff: 1-5 / TSWV / M; IR: TYLCV. 75/90 160 - 180 + + Veislė dviem savaitėm ankstyvesnė nei Brooklyn F

Delfine F1 pomidorų mozaikos virusui, verticiliozei, fuzarioziniam vytuliui, stemfiliozei, nematodams 67 140 - 160 + + intencyviai raudonos spalvos, vienodi vaisiai

Boderine F1 pomidorų mozaikos virusui, tabako mozaikos virusui, verticiliozei, fuzarioziniam vytuliui, nematodams 67/77 140 - 150 + + vaisiai geros prekinės išvaizdos

Paronset F1 pomidorų mozaikos virusui, verticiliozei, fuzarioziniam vytuliui, pomidorų dėmėtajam vytuliui 67/77 140 - 160 + atsparus rudajai demėligei vaisiai vienodo dydžio

determinantiniai (iki 2 m) auginimui po plėvele     

Siluet F1 pomidorų mozaikos virusui, verticiliozei, fuzarioziniam vytuliui, stemfiliozei, nematodams 67/77 140 - 160 + + ankstyva veislė

 inovacijos

Arawak F1 pomidoru mozaikos virusui, verticiliozei 77/82 120 - 150 + + + vaisiai „jaučio širdis”, labai skanūs

Kilates F1
pomidorų mozaikos virusui, verticiliozei, fuzarioziniam vytuliui, fuzariniams puviniams, stemfiliozei, 
nematodams

70 - 80 + + vaisiai slyvinės formos, ypač derlingi



PAPRIKA

Yecla F1
ankstyvas ir gausus derlius     

zz blocky tipo raudonųjų paprikų hibridinė veislė
zz vidutinio dydžio augalai, puikiai mezga vaisius
zz vaisiai 160-180 g intensyvios raudonos spalvos
zz vaisiai lengvai renkami  nes turi ilgus kotelius

Paskirtis: 
veislė ankstyva skirta auginti plėveliniuose šiltnamiuose 

Limone F1
puiki vaisių forma    

zz blocky tipo geltonųjų paprikų hibridinė veislė
zz augalas itin gausiai mezga 
zz vaisiai 150-160 g intencyviai geltonos spalvos
zz greitai ir tolygiai nokstantys vaisiai
zz vaisių odelė netrūkinėja
zz ypatingai gera vaisiaus kokybė

Atsparumas: 
zz tabako mozaikos virusui

Paskirtis: 
zz veislė ankstyva tinkama auginti plėveliniuose šiltnamiuose
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Jupiter
auginimui lauke

 
zz blocky tipo veislė
zz augalai vešlia lapija, kuri apsaugo vaisisu nuo saulės
zz vaisiai raudonos spalvos 160-190 g svorio
zz gero skonio

Atsparumas: 
zz tabako mozaikos virusui

Paskirtis: 
zz vidutinio ankstyvumo veislė tinkama auginti atvirame 

grunte

Veislių charakteristika

Veislės  
pavadinimas

vaisius
savybės

spalva dydis vid.masė
Yecla F1 8 x 10 160 - 180 ankstyviausia iš raudonų paprikų segmento
Jupiter 11 x 11 170 - 180 lauko paprika
Blondy F1 8 x 10 140 - 150 ankstyva veislė, geltonai kreminė spalva
Limone F1 8 x 10 150 - 160  ryškiai geltona
Balta F1 11 x 13 250 - 280 dideli vaisiai šviežių daržovių rinkai



AGURKAI

Hibridinių veislių charakteristika

Veislės  
pavadinimas

tipas
auginimo būdas vaisiai panaudojimas

savybėspo  
dangomis

atvirame 
grunte

spalva
Ilgis:
storis

šviežiam 
raugimui

konser-
vavimui

raugini-
mui

Pasalimo F1
ankstyvas

partenokarpinis hibridas
  tamsiai žalia 3,1:1 +++ ++ +

Stipraus augumo, stambiai karpuoti, turi polinkį peraugimui. 
Atsparūs rauplėms, tolerantiški tikrajai miltligei, agurkų 
mozaikos virusui.

Ekol F1
vid. ankstyvumo

partenokarpinis hibridas
 tamsiai žalia 3,2:1 +++ +++ +

Stipraus augumo, stambiai karpuoti, nelinkę peraugti.
Atsparūs rauplėms, tolerantiški tikrajai miltligei, agurkų 
mozaikos virusui.

Pasamonte F1
vid. ankstyvumo

partenokarpinis hibridas
  šviesiai žalia 3,1:1 +++ ++ +

Vidutinio augumo,stambiai karpuoti, turi polinkį peraugimui. 
Atsparūs rauplėms, tolerantiški tikrajai miltligei, agurkų 
mozaikos virusui.

Octopus F1
vid. ankstyvumo bičių 
apdulkinamas hibridas

 ryškiai žalia 3,3:1 ++ +++ +++
Stipraus augumo, stambaus karpuotumo, nelinkę peraugti. 
Atsparūs rauplėms, tolerantiški tikrajai miltligei, agurkų 
mozaikos virusui.

Panandra F1
ankstyvas

partenokarpinis hibridas
 tamsiai žalia 3:1 ++ ++ +

 Stipraus augumo, turi polinkį peraugimui.
Atsparūs rauplėms, tolerantiški tikrajai miltligei, agurkų 
mozaikos virusui.

+++ – labai tinkamas; ++ – rekomenduojamas; + – tinkamas 
zz – rekomenduojamas,  zzz– tinkamas
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Pasalimo F1
pakantūs nepalankioms augimo sąlygoms

zz partenokarpinis hibridas
zz ankstyva veislė pradeda derėti po 44 dienų nuo sėklų  

sudygimo
zz vaisiai standartiniai nuo 6 iki 12 cm, 70 g svorio, žali, 

stambiais žaliais kauburėliais 
zz agurkai skanūs, nekartūs
zz atsparus agurkų rauplėms, tikrąjai miltligei, mozaikos  

virusui

Paskirtis: 
zz veislė tinkama auginti atvirame grunte, plėveliniuose 

šiltnamiuose 

Octopus F1 
auginimui atvirame grunte

zz vidutinio ankstyvumo veislė, gausus derlius
zz ypač stipri šaknų sistema
zz tamsiai žalias vaisius, transportabilus, karpuotas, 

cilindrinės formos, proporcijos 3:1
zz tinkami rauginimui ir marinavimui

Atsparumas: 
zz rauplėms, tikrajai miltligei ir mozaikiniam virusui

Paskirtis: 
zz skirtas auginti atvirame grunte

Dėmesio: gerai vegetuoja sausros laikotarpiu

Ekol F1
partenokarpinis hibridas  

   
zz ankstyva veislė pradeda derėti po 42-45 dienų nuo sėklų 

sudygimo
zz vaisiai apie 10 cm, cilindro formos, tamsiai žalios spalvos, 

vidutinio karpuotumo, proporcijos 3,2:1
zz agurkai nekartūs
zz išsiskiria gausiu derėjimu visą vegetacijos laikotarpį
zz atsparūs agurkų rauplėms, tikrąjai miltligei, mozaikos 

virusui

Paskirtis: 
zz veislė tinkama auginti šiltnamiuose bei po laikinomis 

priedangomis, ypač tinka antram derliui 

Hibridinių veislių charakteristika

Veislės  
pavadinimas

tipas
auginimo būdas vaisiai panaudojimas

savybėspo  
dangomis

atvirame 
grunte

spalva
Ilgis:
storis

šviežiam 
raugimui

konser-
vavimui

raugini-
mui

Pasalimo F1
ankstyvas

partenokarpinis hibridas
  tamsiai žalia 3,1:1 +++ ++ +

Stipraus augumo, stambiai karpuoti, turi polinkį peraugimui. 
Atsparūs rauplėms, tolerantiški tikrajai miltligei, agurkų 
mozaikos virusui.

Ekol F1
vid. ankstyvumo

partenokarpinis hibridas
 tamsiai žalia 3,2:1 +++ +++ +

Stipraus augumo, stambiai karpuoti, nelinkę peraugti.
Atsparūs rauplėms, tolerantiški tikrajai miltligei, agurkų 
mozaikos virusui.

Pasamonte F1
vid. ankstyvumo

partenokarpinis hibridas
  šviesiai žalia 3,1:1 +++ ++ +

Vidutinio augumo,stambiai karpuoti, turi polinkį peraugimui. 
Atsparūs rauplėms, tolerantiški tikrajai miltligei, agurkų 
mozaikos virusui.

Octopus F1
vid. ankstyvumo bičių 
apdulkinamas hibridas

 ryškiai žalia 3,3:1 ++ +++ +++
Stipraus augumo, stambaus karpuotumo, nelinkę peraugti. 
Atsparūs rauplėms, tolerantiški tikrajai miltligei, agurkų 
mozaikos virusui.

Panandra F1
ankstyvas

partenokarpinis hibridas
 tamsiai žalia 3:1 ++ ++ +

 Stipraus augumo, turi polinkį peraugimui.
Atsparūs rauplėms, tolerantiški tikrajai miltligei, agurkų 
mozaikos virusui.



KUKURŪZAI

Spirit
labai ankstyva 

zz Augalai vidutinio aukščio apie 190 cm
zz Pirmoji burbuol sufomuojama 50 cm aukštyje
zz Grūdai stambūs, 1000 grūdų svoris apie 200g, skaisčiai 

geltoni
zz Burbuolių ilgis apie 20 cm, skersmuo 4,7 cm
zz Eilučių skaičius burbuolėje 15, burbuolė visiškai užpildyta

Overland
kokybiškos burbuolės 

   
zz Burbuolių ilgis apie 20 cm, skersmuo 5,5 cm
zz Eilučių skaičius burbuolėje 18, burbuolė visiškai užpildyta
zz Grūdai geltonos spalvos
zz Augalų aukštis apie 220 cm
zz Veislė atspari ligoms labai derlinga
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APSAUGOS PRIEMONĖS DIRBANT 
SU AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAIS

Filtruojanti puskaukė.
Apsaugos klasės:

z 1 klasė -  mažo efektyvumo  (A1/P1)
z 2 klasė -  vidutinio efektyvumo (A2/P2)
z 3 klasė -  didelio efektyvumo (A3/P3)

Vienkartiniam naudojimui.
z Cheminės apsaugos III kategorija
z Apsauga nuo atgalinio pliūpsnio
z Apranga sertifikuota ECPA

Daugkartinio naudojimo. 
z Skalbiama  40 °C temperatūros vandenyje
z Audinio savybių išsaugojimui 

rekomenduojama lyginti karštu lygintuvu 
po skalbimo

z Apranga sertifikuota ECPA. 

Apsauginės pirštinės nuo 
chemikalų ir mikroorganizmų, 
ženklinamos 

Naudoti ruošiant darbinį tiraplą.
Apsaugo nuo atgalinio pliūpsnio pilant 
pesticidus į purkštuvą 

Veido ir akių apsaugai. 
Naudoti, kai to reikalauja gamintojas dirbant su 
produktu. 

Filtruojanti puskaukė su 
kombinuotais filtrais. 
Skirta apsaugoti kvėpavimo takus nuo dalelių 
(P3) ir organinės kilmės garų (A2)

Filtruojanti puskaukė su keičiamais filtrais

Vienkartinės pirštinės skirtos 
trumpalaikiams darbams:
z purkštukų valymui purškimo metu
z tuščios pakuotės surinkimui.

Pirštinės turi buti atsparios trumpalaikiam 
mechaniniam ar cheminiam poveikiui.

APSAUGOS PRIEMONĖS KVĖPAVIMO TAKŲ APSAUGAI

APSAUGOS PRIEMONĖS AKIŲ IR VEIDO APSAUGAI  

APSAUGINIAI DRABUŽIAI, UŽPILDANT PURKŠTUVĄ PESTICIDAIS IR PURŠKIMO METU 

APSAUGOS PRIEMONĖS RANKŲ APSAUGAI 



Šiltnaminis baltasparnis     

Pažeidžia agurkus ir pomidorus, iš lapų išsiurbia sultis. 
Vystosi esant +15°C - 4 savaites; esant +21°C – 3 savaites. 
Kenkėjai gyvena apatinėje lapų pusėje, čiulpia augalo 
sultis. Augalai būna užteršti lipniomis išskyromis, kuriose 
vystosi suodligės sukėlėjai. Pajudinus baltasparniais apniktą 
augalą, į orą pakyla pulkas smulkių baltų vabzdžių. Augalų 
vystymasis ir derėjimas sutrinka

Paprastoji voratinklinė erkė     

Paprastosios voratinklinės erkės yra pavojingi lauko ir 
šiltnamio daržovių, dekoratyvinių augalų kenkėjai. Erkės 
pirmiausia puola apatinius augalų lapus. Viršutinėje lapų 
pusėje atsiranda smulkių gelsvų dėmelių, kurių greitai 
daugėja. Lapai gelsta ir sudžiūsta. Apnikti augalai skursta, 
mažai dera, vėliau žūsta. Šiltnamiuose išsivysto kelios erkių 
generacijos. Optimalios sąlygos erkėms plisti 28–30° C 
temperatūra. Apvaisintos patelės žiemoja tarp šiltnamio 
konstrukcijų, grunte, augalų liekanose.

INSEKTICIDAI

Augalai Kenkėjai Koncentracija % Purškimo laikas
Agurkai 
šiltnamiuose

Paprastosios voratinklinės erkės, šiltnaminiai 
baltasparniai, minamusės ir tripsai

0,05 - 
0,12%

Mažesnę normą naudoti, pasirodžius kenkėjams, 
didesniąją – kai labai išplinta kenkėjai.

Plataus spektro kontaktinio ir vidinio veikimo insekticidas - akaricidas, skirtas sodo augalų, daržovių ir 
dekoratyvinių augalų šiltnamiuose apsaugai nuo čiulpiančių kenkėjų, pirmiausiai nuo erkių. 

zAugalų apsauga
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Tripsai     

Ir suaugėliai, ir lervos čiulpia augalo sultis. Ant apniktų 
lapų atsiranda smulkių balsvų dėmelių. Lapai įgauna 
sidabrišką atspalvį, labiau pažeisti lapai džiūsta. Optimalioje 
temperatūroje (+25-28°C) šiltadaržinio tripso vienos 
generacijos vystymasis trunka 18-28 dienas. Per vegetaciją 
galima suskaičiuoti 10 generacijų. Nukritus oro temperatūrai 
žemiau +15°C, tripsų vystymasis labai sulėtėja, o sumažėjus 
santykinei oro drėgmei iki 50%, lervos masiškai žūsta. 
Per vegetaciją gali išsivystyti 7 - 8, lauke išsivysto 2 - 3 
generacijos. Žiemoja tripsai viršutiniame dirvos sluoksnyje ir 
po augalų liekanomis.

Augalai Kenkėjai
Norma g/ha.  

Koncentracija %
Purškimo laikas

Bulvės
Kolorado vabalai, 

amarai
80 Purkšti vegetacijos metu

Dekoratyviniai augalai 
šiltnamiuose

Amarai
0.02 %  

koncentracijos tirpalu
Purškiama pradėjus plisti kenkėjams

Dekoratyviniai augalai 
šiltnamiuose

Šiltadaržiniai baltasparniai, 
vakariniai tripsai

0.04-0.08 %  
koncentracijos tirpalu

Purškiama pradėjus plisti kenkėjams

Plataus veikimo spektro sisteminis insekticidas, skirtas bulvių, dekoratyvinių augalų ir sodų 
apsaugai nuo čiulpiančių ir graužiančių kenkėjų. 



FUNGICIDAI

Juodoji dėmėtligė     

Viena dažniausių kopūstinių daržovių liga. Esant palankioms 
sąlygoms juodoji dėmėtligė gali pažeisti visas augalo dalis. 
Pirmiausia pažeidžiami išoriniai lapai. Ant jų atsiranda 
smulkių, juodų, apskritų dėmelių, kurios plečiasi, pasidaro 
rievėtos, apsitraukia rudai juodomis apnašomis, jų centras 
paruduoja. Vėliau infekcija pereina ant į gūžes besisukančių 
lapų. Jei liga pradeėda anksti reikštis, gūžės išauga mažos, 
sukaupia mažai vertingų maistinių medžiagų.

Netikroji miltligė    
 
Tai viena pavojingiausių svogūnų ligų. Ši liga intensyviausiai 
plinta vidurvasaryje, kai orai drėgni, ūkanoti. Ji pažeidžia 
laiškus, žiedkočius ir žiedynus. Labiausiai nukenčia svogūnų 
sėklojai. Ant laiškų pasirodo neryškios gelsvos dėmės. 
Sergantys laiškai susiraukšlėja ir nudžiūsta. Sėklojų stiebai 
išlinksta arba nusvyra. Sėklos visai neišauga arba būna 
smulkios ir nelabai daigios. Ropelės išauga nedidelės, storais 
kakleliais. Jų derlius gali sumažėti apie 30%.

Maras   

Dažniausiai šiltnamiuose auginami pomidorai nukenčia 
nuo maro. Ant pažeistų pomidorų stiebų, lapų atsiranda 
ruduojančių dėmių. Lapo apatinėje pusėje galima įžiūrėti 
labai neryškų balkšvą voratinklinį apnašą, lapų gyslos 
juoduoja. Maras pažeidžia ne tik stiebus ir lapus, bet ir 
vaisius, ypač žalius. Ant jų atsiranda rudų netaisyklingų, lyg 
išsiliejusių puvinio dėmių, plintančių tiek vaisiaus paviršiuje, 
tiek ir viduje. 
Palankios ligai plisti sąlygos +15-21°C ir santykinė drėgmė 
>75 %.

zAugalų apsauga
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Augalai Ligos Norma l/ha Purškimo laikas
Agurkai lauke Miltligė 0,12-0,15 Purškiama ligos plitimo pradžioje
Agurkai šiltnamyje Miltligė 0,5-0,75 Pastebėjus pirmuosius ligos požymius

Sisteminio – translaminarinio veikimo fungicidas, skirtas žieminių kviečių, vasarinių miežių, rapsų bei 
daržovių apsaugai nuo ligų.

Sisteminio veikimo fungicidas agurkams lauke ir šiltnamiuose, dekoratyviniams augalams šiltnamyje 
nuo miltligės apsaugoti.

Kontaktinio veikimo fungicidas, skirtas bulvių ir pomidorų 
apsaugai nuo maro. Norma 0,6 l/ha. Purškiama preventyviai, 
ne vėliau pirmųjų ligos požymių.

Kontaktinio ir sisteminio veikimo fungicidas, skirtas braškių, 
aviečių ir pomidorų, auginamų šiltnamyje, apsaugai nuo 
grybinių ligų. Norma 0,1 - 0,15 % konc. tirpalas. Purkšti 
pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, purškimą 
pakartoti po 7-10 dienų. 

Augalai Ligos
Norma g/ha  

Koncentracija %
Purškimo laikas

Svogūnai Netikroji miltligė 0,8
Ropelių formavimosi tarpsnyje, pasirodžius  
pirmiesiems ligos požymiams

Kopūstai 
(vid.vėlyvumo ir vėlyvieji)

Juodoji dėmėtligė 0,8
Gūžių formavimosi tarpsnyje, pasirodžius  
pirmiesiems ligų požymiams

Morkos Alternariozė 0,8 Pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams
Pomidorai šiltnamyje Sausligė, maras 0,1% Pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams



Augalų apsaugos produktą naudokite saugiai. Prieš naudodami perskaitykite ženklinimą ir informaciją apie produktą. 

Gamintojas neatsako už žalą ar nuostolius kurie gali atsirasti naudojant augalų apsaugos produktus neatsižvelgiant į 
gamintojo etiketėje pateiktas instrukcijas.
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Gamintojas neatsako už žalą ar nuostolius kurie gali atsirasti naudojant augalų apsaugos produktus neatsižvelgiant į 
gamintojo etiketėje pateiktas instrukcijas.
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   Paulius Morkevičius, tel. 8 682 17370

   Giedrius Pinka,  tel. 8 650 67401

   Linas Varanauskas,  tel. 8 615 14640

   Rūta Staugaitienė,  tel. 8 655 01103

   Arnoldas Čepelė,  tel. 8 687 80680

AUGALŲ APSAUGOS KONSULTANTAIAUGALŲ APSAUGOS KONSULTANTAI

Daržovių sėklomis 
Lietuvoje prekiauja

UAB Agrošiltnamiai
Vilniaus g. 32, Kėdainiai

Tel. 8 347 55 262
Fax. 8 347 53 658 www.darzoviuseklos.lt


