
Kad aruodai būtų pilni!

Veislės
pavasario sėjai



Kad aruodai būtų pilni!

Šiais metais grįžtame su polėkiu ir siūlome laiko patikrintas vasarinių 
augalų veisles. Iš visų  nesunkiai išsirinksite ir veislę saviems lau-
kams, kuriems savo darbu vėl suteiksite gyvybę.

Kartu su UAB „Agrokoncernas“ pavasario sėjai siūlomų veislių katalo-
gu pridedame ir sėklų skaičiuoklę. Jos paprastas ir patogus naudojimo 
būdas leis lengviau tiksliai atlikti sėjos darbus, o tiksli sėja džiugins 
pilnesniais aruodais. Naudodamiesi įvertinkite ir lauko nevienodumą, 
bei tikimybę sudvigubinti sėją. 



SENATOR LYSIDE SMILLA (H) MIRAKEL (H)

Subrendimas 6 4 7 5 didesnis skaičius - ankstyvesnė

Žydėjimo pradžia 6 5 7 4 didesnis skaičius - ankstyvesnė

Augalų aukštis 4 4 6 5 didesnis skaičius - žemesnė

Atsparumas:

Išgulimui 7 7 8 8 didesnis skaičius - atsparesnė

Sklerotiniam puviniui 8 7 6 6 didesnis skaičius - atsparesnė

Derlingumas 7 8 8 9 didesnis skaičius  -derlingesnė

Grūdai:

1000 grūdų masė 6 6 6 7 didesnis skaičius - stambesni

Aliejingumas 7 8 7 8 didesnis skaičius - aliejingesnė

Skalė 1-9

Spėjame, kad vasarinių rapsų plotai Lietuvoje ir toliau mažės. Tam 
įtakos turi smukusios derliaus kainos, insekticidinių beicų naudojimo 
draudimas, Europos Sąjungos žalinimo programa. 

Ar tai gerai? Taip. 
Vasarinius rapsus augins ūkiai, gebantys gauti didesnius už Lietuvos 
vidurkį derlius. Taip pat, šios kultūros nereikėtų pamiršti ir tiems 
augintojams, kurie neras kuo pakeisti vasarinių rapsų sėjomainoje. 
2016 metais yra vilties, kad insekticidiniai beicai grįš į rinką ir augi-
nimo technologijų kaina šiek tiek sumažės. 

Vasarinių rapsų veislės

Vasariniai rapsai



SENATOR charakteristika:

Subrendimas 6

Žydėjimo pradžia 6

Augalų aukštis 4

Atsparumas:

Išgulimui 7

Sklerotiniam puviniui 8

Derlingumas 7

Grūdai:

1000 grūdų masė 6

Aliejingumas 7

Skalė 1-9. Didesnis skaičius – ankstyvesnė/žemesnė/atsparesnė/
derlingesnė/aliejingesnė

Vasarinių rapsų veislė sukurta Švedijoje, Svalöf Weibull sėklininkystės firmoje.

SENATOR yra potencialiai labai derlinga ir ankstyva vasarinių rapsų veislė. Ši veislė buvo re-
gistruota Lietuvoje 2002 metais. Labai geras atsparumas išgulimui ir nedidelis veislės aukštis 
užtikrina labai gerą derliaus surinkimą pjūties metu. 

SENATOR vasariniai rapsai

Stipriosios veislės savybės:
•   Ankstyvas žydėjimo laikas 
•   Vidutiniškai ankstyva branda 
•   Labai atspari išgulimui ir   
 išbyrėjimui 
•   Labai derlinga

Pakuotė: 20 kg
Sėjos norma: 5 kg/ha



LYSIDE charakteristika:

Subrendimas 4

Žydėjimo pradžia 5

Augalų aukštis 4

Atsparumas:

Išgulimui 7

Sklerotiniam puviniui 7

Derlingumas 8

Grūdai:

1000 grūdų masė 6

Aliejingumas 8

Skalė 1-9. Didesnis skaičius – ankstyvesnė/žemesnė/atsparesnė/
derlingesnė/aliejingesnė
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LYSIDE vasariniai rapsai

Veislė išvesta DLF Trifolium kompanijoje, Danijoje. 

LYSIDE rapsų veislė išsiskiria savo žiedų spalva. Balkšvai kreminės spalvos žiedai netraukia 
kai kurių kenkėjų – taip augalas prisitaiko prie prastesnių augimo sąlygų. LYSIDE išsiskirianti 
itin gerais kokybiniais sėklų rodikliais: aukštu aliejingumu, mažais eruko rugšties, gliukozino-
latų, bei baltymų kiekiais. 

Stipriosios veislės savybės:
•   Vidutinio ankstyvumo
•   Augalai vidutinio aukščio
•   Žiedai balkšvai kreminiai
•   Atspari išgulimui

Pakuotė: 20 kg
Sėjos norma: 5 kg/ha



SMILLA [H] charakteristika:

Subrendimas 7

Žydėjimo pradžia 7

Augalų aukštis 6

Išgulimui 8

Atsparumas:

Sklerotiniam puviniui 6

Derlingumas 8

Grūdai:

1000 grūdų masė 6

Aliejingumas 7

Skalė 1-9. Didesnis skaičius – ankstyvesnė/žemesnė/atsparesnė/
derlingesnė/aliejingesnė

SMILLA [H] vasariniai rapsai

Ši  hibridinė vasarinių rapsų veislė sukurta Vokietijos selekcinėje kompanijoje 
DLE / Rapool-Ring GmbH. 

SMILLA (H) išsiskiria savo ankstyvumu, sąlyginai dideliu derliumi, maža biomase. Sėti galima 
labai anksti. Vidutinis aliejingumas, mažas eruko rūgšties ir gliukozinolatų kiekis užtikrina 
gerą derliaus kokybę.
Anksti pradeda žydėti.

Stipriosios veislės savybės:
•   Labai ankstyva 
•   Augalai labai žemi 
•   Labai atspari išgulimui

Pakuotė: 
2,1 mln. daigių sėklų
Sėjos norma: 
0,7 mln. daigių sėklų hektare



MIRAKEL [H] charakteristika:

Subrendimas 5

Žydėjimo pradžia 4

Augalų aukštis 5

Atsparumas:

Išgulimui 8

Sklerotiniam puviniui 6

Derlingumas 9

Grūdai:

1000 grūdų masė 7

Aliejingumas 8

Skalė 1-9. Didesnis skaičius – ankstyvesnė/žemesnė/atsparesnė/
derlingesnė/aliejingesnė

MIRAKEL [H] vasariniai rapsai

Ši  hibridinė vasarinių rapsų veislė sukurta Vokietijos selekcinėje kompanijoje 
DLE / Rapool-Ring GmbH. 

MIRAKEL (H) – vidutinio aukščio, atspari išgulimui, ankstyva veislė. Labai geras aliejingumas 
užtikrina didelį aliejaus derlių, o maža eruko rūgšties ir gliukozinolatų dalis – kokybę. Žydė-
jimo laikas – ankstyvas – vidutinis.

Stipriosios veislės savybės:
•   Ankstyva
•   Didelis aliejaus kiekis 
•   Didelis derliaus potencialas
•   Didelis atsparumas išgulimui

Pakuotė: 
2,1 mln. daigių sėklų
Sėjos norma: 
0,7 mln. daigių sėklų hektare
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Kad aruodai būtų pilni!

Europoje stipriai išaugus ankštinių javų sėklų paklausai dauguma se-
lekcinių kompanijų ėmė dirbti intensyviau naujų veislių ruošime. Šį 
poreikį pajuto ne tik visa Europa, tačiau ir mes – Lietuvos augintojai. 
Palaikome idėją, jog būtina stabdyti dirvožemių degradaciją ir į dir-
vožemio ariamąjį sluoksnį įnešti naudingų organinių medžiagų.

Šiais metais pristatome Jums naują sėjamųjų žirnių veislę NAVARRO. 
Veislė sukurta RAGT selekcinėje kompanijoje Prancūzijoje. Tai veislė, 
išsiskirianti dideliu derliaus potencialu ir stambiais grūdais. Tūkstan-
čio sėklų masė siekia net 300 g. 

Nepamirštame ir sėjamųjų žirnių veislės SIMONA, sukurtos Lietuvos 
Žemdirbystės Institute. Aukšta, atspari išgulimui ir askochitozei, vi-
dutinio ankstyvumo veislė.

Sėjamieji žirniai 



NAVARRO SIMONA

Subrendimas 4 5 didesnis skaičius - ankstyvesnė

Augalų aukštis 3 2 didesnis skaičius - žemesnė

Išgulimui 7 8 didesnis skaičius - atsparesnė

Derlingumas 9 8 didesnis skaičius - derlingesnė

Grūdai:

1000 grūdų masė 8 6 didesnis skaičius - stambesni

Baltymingumas 7 7 didesnis skaičius - baltymingesnė

Skalė 1-9. Didesnis skaičius – ankstyvesnė/žemesnė/atsparesnė/derlingesnė/aliejingesnė

Sėjamųjų žirnių veislės



NAVARRO charakteristika:

Subrendimas 4

Augalų aukštis 3

Išgulimui 7

Derlingumas 9

Grūdai:

1000 grūdų masė 8

Baltymingumas 7

Skalė 1-9. Didesnis skaičius – ankstyvesnė/žemesnė/atsparesnė/
derlingesnė/aliejingesnė

NAVARRO sėjamieji žirniai 

Veislė sukurta Prancūzijoje, RAGT sėklininkystės kompanijoje.

Žirnių veislė NAVARRO labai derlinga, pradeda anksti žydėti. Grūdai geltonos spalvos, ap-
valūs. Augalai vidutinio aukščio, atsparūs askochitozei. Turi vidutinį atsparumą išgulimui.

Stipriosios veislės savybės:
•   Labai derlinga
•   Ilgas žydėjimas
•   Didelė 1000 grūdų masė

Pakuotė: 50 kg / 500 kg
Sėjos norma: 
0,7 – 1,0 mln. 
daigių sėklų hektare
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SIMONA sėjamieji žirniai 

Veislė sukurta Lietuvoje, Lietuvos Žemdirbystės Institute

Žirnių veislė SIMONA pasižymi dideliu derlingumu, geru atsparumu išgulimui, ypač vege-
tacijos pabaigoje, o tai labai svarbu auginant žirnius. SIMONA teigiamai įvertinta valstybi-
niuose ūkinio vertingumo tyrimuose. 2008 m. ši veislė įrašyta į Nacionalinį augalų veislių 
sąrašą ir į ES Bendrąjį žemės ūkio augalų veislių katalogą.

Stipriosios veislės savybės:
•   Derlinga 
•   Atspari išgulimui
•   Atspari grybinėms lapų ligoms,   
 askochitozei, šaknų puviniui

Pakuotė: 50 kg / 500 kg
Sėjos norma: 
0,7 – 1,0 mln. daigių sėklų hektare

Žirnių SIMONA derlingumo (t/ha) tyrimai 
2006 -2007 m., LŽI



Labai džiaugiamės 2014-ųjų metų rekordiniais vasarinių miežių derliais. 
Tiesiog nesitikėjo skaičiuojant vidutinius laukų derlingumas kai retkarčiais 
tekdavo išvysti ir skaičių 8,5. Būtent tokį derlingumą tonomis iš hektaro pa-
vieniuose laukuose pavyko gauti kai kuriems Agrokoncerno grupės ūkiams. 
Tokia svarstyklių ir netikėtumo faktoriaus laužytoja buvo pašarinių šešiaeilių 
miežių veislė EDVIN atkeliavusi iš šaltosios Suomijos. 

Labai gerus rezultatus, tiek Agrokoncerno įmonių grupės ūkiuose, tiek UAB 
„Agrokoncernas“ klientų laukuose pademonstravo ir dvieilių miežių veislė 
AZIT. Dėl puikių derlumo ir agrotechninių savybių ši veislė dar kurį laiką 
neužleis tvirtų lyderiaujančių pozicijų Lietuvos pašarinių miežių rinkoje. 

Taip pat, pristatome ir naujieną. Šešiaeilių pašarinių miežių veislę AUKUSTI. 
Kadangi veislė dar gana jauna, didelių jos plotų Lietuvoje nebuvo, bet paka-
ko turimų, kad įsitikintume aukšta šios veisles verte. 

Kiekvieni metai vis stebina naujais dalykais, kuriuos atrandame savose 
veislėse. Pastebėjome, jog šešiaeiliai miežiai savo potencialą parodo 
būtent įtreštose ir intensyviai dirbamose dirvose. Taip pat, jie puikiai 
vystėsi netgi vyraujant labai vėsiems birželio orams. Reikėtų nepamiršti 
panaudoti ir augimo reguliatorių, kurie apsaugos nuo išgulimo ir varpų 
lūžinėjimo – vis dėlto varpoje būna iki 56 grūdų ir jie tikrai sunkūs.

Privalu paminėti, kad auginant šešiaeilius miežius, dėl jų silpnesnio krūmiji-
mosi, būtina padidinti sėjos normą 0,3 – 0,5 mln. daigių sėklų hektare.

Vasariniai miežiai

Kad aruodai būtų pilni!



Vasarinių miežių veislės

EDVIN AUKUSTI AZIT

Subrendimas 3 7 4 didesnis skaičius - ankstyvesnė

Augalų aukštis 6 6 6 didesnis skaičius - žemesnė

Atsparumas:

Išgulimui 5 6 7 didesnis skaičius - atsparesnė

Miltligei 8 8 7 didesnis skaičius - atsparesnė

Dryžligėms 6 6 5 didesnis skaičius - atsparesnė

Rinchosporiozei 6 6 6 didesnis skaičius - atsparesnė

Miežių rūdys 7 7 6 didesnis skaičius - atsparesnė

Derlingumas 9 8 8 didesnis skaičius  -derlingesnė

Grūdai:

1000 grūdų masė 6 7 8 didesnis skaičius - stambesni

Hektolitro svoris 5 5 6 didesnis skaičius - geresnė kokybė

Skalė 1 - 9



EDVIN vasariniai miežiai

Veislė sukurta Boreal kompanijoje, Suomijoje.

Tai pašariniai šešiaeiliai miežiai tinkami itin ankstyvai sėjai. Pasižymi dideliu derliaus 
potencialu. Ne itin tinkami labai lengvoms dirvoms. Augalai vidutinio aukščio, jautresni 
išgulimui. Formuoja smulkesnius grūdus nei kai kurios dvieilės veislės.

Stipriosios veislės savybės:
•   Vidutinio ankstyvumo
•  Daug grūdų varpoje
•  Labai didelis 
 derliaus potencialas
•  Atspari ligoms

Pakuotė: 50 kg / 500 kg
Sėjos norma: 
3,3 – 4,3 mln. 
daigių sėklų hektare

EDVIN charakteristika:

Subrendimas 3

Augalų aukštis 6

Atsparumas:

Išgulimui 5

Miltligei 8

Dryžligėms 6

Rinchosporiozei 6

Miežių rūdims 7

Derlingumas 9

Grūdai:

1000 grūdų masė 6

Hektolitro svoris 5

Skalė 1-9. Didesnis skaičius – ankstyvesnė/žemesnė/atsparesnė/
derlingesnė/aliejingesnė



EDVIN vasariniai miežiai
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AUKUSTI vasariniai miežiai

Veislė sukurta Boreal kompanijoje, Suomijoje.

Tinka ankstyvai sėjai, atsparūs ankstyvoms šalnoms. Subręsta labai anksti. Per porą metų 
Lietuvoje pademonstravo įspūdingą atsparumą ligoms. Augalai vidutinio aukščio, jautresni 
išgulimui. Formuoja smulkesnius grūdus nei kai kurios dvieilės veislės. 

Stipriosios veislės savybės:
•   Labai ankstyva
•  Daug grūdų varpoje
•  Didelis derliaus potencialas

Pakuotė: 50 kg / 500 kg
Sėjos norma: 
3,3 – 4,3 mln. 
daigių sėklų hektare

AUKUSTI charakteristika:

Subrendimas 7

Augalų aukštis 6

Atsparumas:

Išgulimui 6

Miltligei 8

Dryžligėms 6

Rinchosporiozei 6

Miežių rūdims 7

Derlingumas 8

Grūdai:

1000 grūdų masė 7

Hektolitro svoris 5

Skalė 1-9. Didesnis skaičius – ankstyvesnė/žemesnė/atsparesnė/
derlingesnė/aliejingesnė



AZIT vasariniai miežiai

Veislė sukurta Limagrain Central Europe Cereals kompanijoje, Čekijoje. 

AZIT – pašarinių miežių veislė, kuri rekomenduojama ankstyvai sėjai. Didelis, pastovus 
derlius auginant skirtingomis sąlygomis, puikiai tinka įvairiose sėjomainose. Atsparūs iš-
gulimui, miltligei.

Stipriosios veislės savybės:
•   Vidutinio ankstyvumo
•  Vidutinio aukščio
•  Gero krūmijimosi
•  Didelės varpos
•  Dideli grūdai ir didelė 
 1000 grūdų masė

Pakuotė: 50 kg / 500 kg
Sėjos norma: 
3,0 – 4,0 mln. 
daigių sėklų hektare

AZIT charakteristika:

Subrendimas 4

Augalų aukštis 6

Atsparumas:

Išgulimui 7

Miltligei 7

Dryžligėms 5

Rinchosporiozei 6

Miežių rūdims 6

Derlingumas 8

Grūdai:

1000 grūdų masė 8

Hektolitro svoris 6

Skalė 1-9. Didesnis skaičius – ankstyvesnė/žemesnė/atsparesnė/
derlingesnė/aliejingesnė



Nors tik pernai, tačiau vasarinių kviečių veislė ROSPUDA į laukus žen-
gė su trenksmu ir paliko pirmą ryškų pėdsaką augintojų atmintyje, 
nurungdama didžiąją dalį konkurentų savu derlingumu, atsparumu 
ligoms ir išgulimui. Labiausiai šios veislės derliumi džiaugėsi vakarų, 
rytų bei pietų Lietuvos lengvose dirvožemiuose ūkininkaujantys – juk 
paprastai lengvose dirvose didelių derlių nesitikima. 

NAWRA ir praėjusiais metais stebino savo ankstyvumo ir derlingumo 
santykiu, derliaus kokybe. Per tokį ilgą laiką kai ši veislė yra augina-
ma Agrokoncerno įmonių grupės ūkiuose ir visoje Lietuvoje, NAWRA 
jau tapo mūsų kompanijos pavadinimo sinonimu. Tikimės, kad dar 
ilgą laiką ši veislė bus tarp Jūsų mėgstamiausiųjų.

Ieškantiems žemos, labai derlingos, atsparios ligoms ir gerus kokybi-
nius rodiklius turinčios veislės, tinkamiausias pasirinkimas – ETHOS.

Vasariniai kviečiai



Vasarinių kviečių veislės

WERBENA NAWRA ROSPUDA ETHOS

Subrendimas 6 5 4 3 didesnis skaičius - ankstyvesnė

Augalų aukštis 6 4 5 6 didesnis skaičius - žemesnė

Sudygimas varpose 8 6 7 8 didesnis skaičius - atsparesnė

Atsparumas:

Išgulimui 8 8 8 8 didesnis skaičius - atsparesnė

Miltligei 7 8 8 8 didesnis skaičius - atsparesnė

Lapų septoriozei 7 6 6 6 didesnis skaičius - atsparesnė

Rudosioms rūdims 7 7 7 6 didesnis skaičius - atsparesnė

Varpų fuzariozei 7 6 7 5 didesnis skaičius - atsparesnė

Varpų septoriozei 7 7 7 7 didesnis skaičius - atsparesnė

Derlingumas 7 8 8 8 didesnis skaičius  -derlingesnė

Grūdai:

1000 grūdų masė 7 8 7 6 didesnis skaičius - stambesni

Kritimų skaičius 8 8 8 8 didesnis skaičius - geresnė kokybė

Baltymai 7 7 7 7 didesnis skaičius - geresnė kokybė

Sedimentacija 8 9 9 9 didesnis skaičius - geresnė kokybė

Skalė 1 - 9
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WERBENA vasariniai kviečiai

A

Stipriosios veislės savybės:
•   Geras atsparumas varpų   
 fuzariozei
•  Bandymų metu pastebėtas  
 atsparumas trumpoms sausroms
•  Didelis derliaus potencialas

Pakuotė: 50 kg / 500 kg
Sėjos norma: 4,5 – 6,0 mln. 
daigių sėklų hektare

Ši veislė sukurta kompanijoje 
H. R. Strzelce, Lenkijoje. 

Labai ankstyva ir jautresnė šalnoms 
veislė, todėl ją sėti rekomenduojame 
šiek tiek vėliau. Augalai žemi, labai 
atsparūs išgulimui. Auginant pagal 
intensyvią auginimo technologiją pa-
tartina naudoti augimo reguliatorius. 
Maža – vidutinė 1000 sėklų masė. 

WERBENA charakteristika:

Subrendimas 6

Augalų aukštis 6

Sudygimas varpose 8

Atsparumas:

Išgulimui 8

Miltligei 7

Lapų septoriozei 7

Rudosioms rūdims 7

Varpų fuzariozei 7

Varpų septoriozei 7

Derlingumas 7

Grūdai:

1000 grūdų masė 7

Kritimų skaičius 8

Baltymai 7

Sedimentacija 8

Skalė 1-9. Didesnis skaičius – ankstyvesnė/žemesnė/atsparesnė/
derlingesnė/aliejingesnė



NAWRA vasariniai kviečiai

Ši veislė sukurta kompanijoje 
H. R. Strzelce, Lenkijoje.

Rekomenduojama ankstyva sėja. 
Vidutinis pasėlio tankumas ir di-
delis grūdų skaičius varpoje leidžia 
gauti pastovius didelius ir kokybiš-
kus derlius. Auginant pagal inten-
syvią auginimo technologiją patar-
tina naudoti augimo reguliatorius.

A

NAWRA charakteristika:

Subrendimas 5

Augalų aukštis 4

Sudygimas varpose 6

Atsparumas:

Išgulimui 8

Miltligei 8

Lapų septoriozei 6

Rudosioms rūdims 7

Varpų fuzariozei 6

Varpų septoriozei 7

Derlingumas 8

Grūdai:

1000 grūdų masė 8

Kritimų skaičius 8

Baltymai 7

Sedimentacija 9

Skalė 1-9. Didesnis skaičius – ankstyvesnė/žemesnė/atsparesnė/
derlingesnė/aliejingesnė

Stipriosios veislės savybės:
•   Vidutinio ankstyvumo
•  Augalai vidutinio aukščio
•  Didelė 1000 grūdų masė
•  Didelis derliaus potencialas

Pakuotė: 50 kg / 500 kg
Sėjos norma: 4,5 – 6,0 mln. 
daigių sėklų hektare



NAWRA vasariniai kviečiai
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sŠi veislė sukurta Lenkijoje, 
kompanijos H. R. Strzelce.

Tai vidutinio ankstyvumo veislė. 
Išsiskiria ankstyvu žydėjimu, ilga ir 
sunkia varpa. Vidutinė 1000 sėklų 
masė. Augalai vidutinio aukščio. 
Auginant pagal intensyvią augini-
mo technologiją patartina naudoti 
augimo reguliatorius.

ROSPUDA charakteristika:

Subrendimas 4

Augalų aukštis 5

Sudygimas varpose 7

Atsparumas:

Išgulimui 8

Miltligei 8

Lapų septoriozei 6

Rudosioms rūdims 7

Varpų fuzariozei 7

Varpų septoriozei 7

Derlingumas 8

Grūdai:

1000 grūdų masė 6

Kritimų skaičius 8

Baltymai 7

Sedimentacija 9

Skalė 1-9. Didesnis skaičius – ankstyvesnė/žemesnė/atsparesnė/
derlingesnė/aliejingesnė

Stipriosios veislės savybės:
•   Geras veislės atsparumas miltligei
•  Labai didelis derliaus potencialas
•  Didelė hektolitro masė
•  Gera derliaus kokybė

Pakuotė: 50 kg / 500 kg
Sėjos norma: 4,5 – 6,0 mln. 
daigių sėklų hektare

ROSPUDA vasariniai kviečiai

A

Veislės ūkinio vertingumo tyrimai 2008 – 2009 m. atlikti trijose AVT stotyse. Tyrimo metais gautas 
vidutinis 6,51 t/ha grūdų derlius. Didžiausias ROSPUDA veislės kviečių grūdų derlius buvo gautas 2008 m. 
Kauno AVT stotyje – 9,23 t/ha.



ETHOS vasariniai kviečiai

E

Veislė sukurta kompanijoje 
STRUBE, Vokietijoje. 

ETHOS atspari ankstyvoms šal-
noms, todėl sėti galima labai 
anksti. Veislė pasižymi gausiu 
ir kokybišku derliumi. Vidutinio 
ankstyvumo, žemaūgė veislė. 
1000 sėklų masė maža – vidutinė. 

ETHOS charakteristika:

Subrendimas 3

Augalų aukštis 6

Sudygimas varpose 8

Atsparumas:

Išgulimui 8

Miltligei 8

Lapų septoriozei 6

Rudosioms rūdims 6

Varpų fuzariozei 5

Varpų septoriozei 7

Derlingumas 8

Grūdai:

1000 grūdų masė 6

Kritimų skaičius 8

Baltymai 7

Sedimentacija 9

Skalė 1-9. Didesnis skaičius – ankstyvesnė/žemesnė/atsparesnė/
derlingesnė/aliejingesnė

Stipriosios veislės savybės:
•   Ankstyva sėja
•  Ilgos ir didelės varpos
•  Bandymų metu pastebėtas  
 atsparumas sausrai

Pakuotė: 50 kg / 500 kg
Sėjos norma: 4,5 – 6,0 mln. 
daigių sėklų hektare



Vasarinių kvietrugių veislė

MILKARO charakteristika:

Subrendimas 6

Augalų aukštis 5

Sudygimas varpose 7

Atsparumas:

Išgulimui 8

Miltligei 8

Rudosioms rūdims 7

Rinchosporiozei 7

Dryžligėms 7

Varpų septoriozei 8

Derlingumas 7

Grūdai:

1000 grūdų masė 6

Kritimų skaičius 7

Baltymai 6

Sedimentacija 7

Skalė 1-9. Didesnis skaičius – ankstyvesnė/žemesnė/atsparesnė/
derlingesnė/aliejingesnė



MILKARO vasariniai kvietrugiai

Veislė sukurta H. R. Strzelce kompanijoje, Lenkijoje.

Tai ankstyva, vidutinio aukščio, labai atspari išgulimui veislė. Ji ne tik derlinga, bet ir turinti 
gerus kokybinius rodiklius. Tinka rūgštesnėms dirvoms.

Stipriosios veislės savybės:
•   Ankstyva
•  Augalai vidutinio aukščio
•  Didelis derliaus potencialas
•  Vidutinio dydžio 1000 sėklų  
 masė

Pakuotė: 50 kg / 500 kg
Sėjos norma: 
4,0 – 5,5 mln. 
daigių sėklų hektare

2008 m. 
augalų veislių 

tyrimų duomenys, 
Kauno AVTS



Daugiamečių žolių mišiniai



TOPGRAZE

Rūšinė sudėtis:

Baltieji smulkialapiai dobilai 15 %

Daugiametės vidutinio ankstyvumo svidrės 40 %

Daugiametės, vėlyvos svidrės  45 %

Sėjos norma: 25 – 30 kg/ha

Pakuotė: 15 kg

Mišinys maišytas kompanijoje DLF TRIFOLIUM, Danija.

Tinkamas ganymui. 

Daugiamečių 
žolių 
mišinys



Rūšinė sudėtis:

Daugiametės svidrės 30 %

Pašariniai motiejukai 10 %

Eraičinsvidrės 30 %

Raudonieji dobilai 15 %

Paprastosios šunažolės 15 %

Sėjos norma: 25 – 30 kg/ha

Pakuotė: 15 kg

Mišinys maišytas kompanijoje 
DLF TRIFOLIUM, Danija.

Tinkamas šienavimui ir 
konservavimui.

TOPSILO
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Rūšinė sudėtis:

Daugiametės svidrės 45 %

Eraičinsvidrės 20 %

Pašariniai motiejukai 11 %

Pievinės miglės 7 %

Baltieji smulkialapiai dobilai 10 %

Baltieji vid. lapuotumo dobilai 7 %

Sėjos norma: 25 – 30 kg/ha

Pakuotė: 15 kg

Mišinys maišytas kompanijoje 
DLF TRIFOLIUM, Danija.

Tinkamas ganymui ir 
šienavimui.

TOPVERSA Daugiamečių 
žolių 
mišinys



Sėjamieji kukurūzai

KAI KURIOS SĖKLŲ 
KOMPANIJOS

PAŠARO MAISTINĖ VERTĖ
Pagerintas virškinamumas

Spec. sėklininkystės programos
Nepriklausomas tyrimas ūkiuose

DAUGELIS SĖKLŲ 
KOMPANIJŲ

KOKYBĖS VERTĖ
Krakmolo kokybė

Pašare sukaupta energija

KOKYBĖS VERTĖ
Puikios kokybės krakmolas

Didelis sukauptos energijos kiekis

AGRONOMINIAI  PRANAŠUMAI
Derlius

Atsparumas išgulimui 
Ankstyvumas

AGRONOMINIAI  PRANAŠUMAI
Atsparumas ligoms

Burbuolių brendimas
Žaliojo ploto išsaugojimas (Stay Green) 

AGRONOMINIAI  PRANAŠUMAI
Ankstyvas, stiprus vystymasis

Pridėtinė vertė

Stipriai atpigus pienui, reikia galvoti kaip su minimaliomis išlaidomis jo primelžti 
daugiau. Limagrain ankstyvi kukurūzų hibridai jau eilę metų yra auginami mūsų 
klientų, kurie džiaugiasi geresniu primilžiu, tačiau norime pabrėžti kad šios pieno 
gamybos sudedamoji dalis kaip niekada svarbi. Tiesiog būtina pasirinkti tinkamą 
auginti kukurūzų hibridą, kuris ne tik turėtų geras agrotechnines charakteristikas, 
tačiau ir puikiai tiktų pašarų gamybai. Nuolat matote šmėkščiojantį LGAN kukurū-
zų hibridų kokybės ženklą ir dažnam kyla klausimas – kas tas LGAN? 

Limagrain (LG) Animal Nutrition® (Gyvulių mitybos) selekcijos programos tikslas – 
padėti ūkininkams parinkti tuos kukurūzų hibridus, kurie ne tik atneš maksimalią 
naudą didinant gyvulininkystės produkcijos gamybą, bet ir ekonomiškai apsimo-
kės. LG Animal nutrition ženklu žymimi tik tie kukurūzų hibridai, kurie pasižymi 
puikiomis augimo charakteristikomis bei sukauptomis maisto medžiagomis bei 
energija silose.

LG Animal Nutrition logotipu paženklinti hibridai suteikia 
didžiulę pridėtinę vertę bei naudą galvijų augintojams: 

 Didesnis energijos kiekis iš ha;
 Didesnis siloso įsisavinimas vienai karvei per dieną;
 Padidėjęs pieno primilžis;
 Pagerėjusi pieno kokybė;
 Geros karvių sveikatos palaikymas;
 Ekoniminė nauda ūkininkui.



Limagrain kompanija pirmą kartą pradėjo naudoti LGAN 
koncepciją 2005 metais, atrinkdama kukurūzų hibridus, tu-
rinčius išskirtines pašarines savybes.

Atrinkimo proceso metu pirmiausiai atliekami visų hibridų tyrimai lauko sąlygo-
mis. Didelio derlingumo, atsparumo ligoms ir kitus aukščiausius rodiklius lauko 
sąlygomis pasiekę hibridai dar ištiriami dėl siloso kokybės. Tyrimai atliekami ke-
lerius metus selekcijos stotyse, taip pat išankstinių registracinių bandymų metu. 
Hibridai, pademonstravę aukščiausius rezultatus lauko sąlygomis (pagrindinis 
reikalavimas) ir gerą siloso kokybę (energetinę vertę) vėlesnių tyrimų metu, yra 
realizuojami kaip optimalus gyvulių pašaras ir paženklinami LG Animal Nutrition® 

(LG Gyvūnų mitybos) logotipu. 

Tai aukščiausios vertės kukurūzų siloso Europoje žyminis žen-
klas. “Limagrain” yra vienintelė sėklininkystės įmonė, naudo-
janti kokybės žyminį ženklą produktams. Kiekvienais metais 

„Limagrain“ kompanija tiria pašarinę hibridų kokybę iš maždaug 200 000 mėginių 
visos Europos mastu. Taip kasmet papildomas didžiulis žinių apie hibridus bagažas.

Kukurūzų silosas savyje sukaupia 
didelį energijos kiekį reikalingą gy-
vuliams – tai paaiškina, kodėl galvi-
jų pašarų racioną daugiausia sudaro 
kukurūzų silosas – kartais net iki 90 
proc. Pusė kukurūzuose esančios 
energijos (apie 50 procentų) su-
kaupiama grūduose esančiame kra-
kmole. Jo virškinamumas gali siekti 
iki 100 proc. Krakmolo, tuo pačiu ir 
energijos įsisavinimas priklauso nuo 
grūdų brandos stadijos, kiekio, bei 
grūdų sutraiškymo procento derliaus 
nuėmimo metu (nepažeistų – perno-
kusių grūdų karvių skrandis nevirški-
na). Likusi dalis energijos yra daug 
ląstelienos turinčiuose stiebuose, la-
puose, kukurūzų burbuolių šerdyse, 
burbuoles dengiančiuose lapuose. Iš 
kukurūzų siloso gaunama energija išreiškiama apykaitine energija sausose me-
džiagose (megadžauliais).
Vidutiniškai kukurūzų silosas turi savyje 11,0 MJ/kg SM energijos. Tai bendrosios 
energijos dalis, kurią gyvūno organizmas gali panaudoti medžiagų apykaitos pro-
cese. Neto energija laktacijai (NEL) – rodiklis kuriuo apskaičiuojama pašarų ener-
getinė vertė melžiamoms karvėms. NEL yra apykaitos energijos dalis, kurią jos gali 
panaudoti organizmo gyvybinėms funkcijoms palaikyti ir pienui gaminti. Taigi, re-
miantis NEL rodikliu galima vertinti ir kukurūzų siloso ekonominė vertę.  



Veislė Neto energija laktacijai NEL 

LG 30.220, FAO 220  7,20 Mj/kg SM

Monty, FAO 190  7,32 Mj/kg SM

Cathy, FAO 210  7,15 Mj/kg SM

LG 30.240, FAO 230 7,00 Mj/kg SM

Sukaupta energija silose
Skaičiuojama, kad pagaminti 1 kg pieno, karvė vidutiniškai turi suėsti pašarų, kurių energi-
jos vertė būtų lygi 3,14 MJ NEL. Pagrindiniai siloso rodikliai, be NEL, yra sausosios medžia-
gos, virškinamumas, krakmolo kiekis. Optimalus sausų medžiagų kiekis silose gali siekti 
28-34 proc. Mažesnis sausų medžiagų kiekis reiškia, kad kukurūzai silosui buvo nuimti per 
anksti, dėl šios priežasties buvo gautas ir gerokai mažesnis krakmolo kiekis, kadangi jis 
nespėjo susikaupti bręstančiuose grūduose. Vadinasi, tokiame silose mažiau virškinamųjų 
medžiagų, tuo pačiu ir energijos, reikalingos gyvuliui bei produkcijai (pienui) pagaminti. 
Jeigu sausųjų medžiagų daugiau nei 35 proc., vadinasi, silose yra daugiau sunkiai virški-
namos ląstelienos, taigi vėl silosas turės mažesnį energijos kiekį. NEL vertė kilograme, 
priklausomai nuo hibrido savybių, būna nuo 5,6 iki 7,3 MJ. Tai labai svarbu, kadangi, esant 
toms pačioms auginimo sąlygoms bei silosavimo technologijoms, vienas kilogramas siloso 
nuo kito savo verte gali skirtis net iki 20 proc. Kitaip tariant, tas pats siloso kiekis, turintis 
vienodą sausųjų medžiagų kiekį, dėl skirtingos NEL vertės turės įtakos primelžiamo pieno 
kiekiui.

Lentelėje pateiktos trys skirtingų hibridų žalios masės analizių rezultatai gauti 2014 metų 
spalio mėnesį Žvirblonių ŽŪB atliktuose kukurūzų hibridų palyginimo bandymuose.

Žinant, kad vienam litrui pieno pagaminti prireikia 3,14 Mj energijos, galime suskaičiuoti 
kiek pieno įmanoma pagaminti iš skirtingų hibridų užaugintos masės.

Iš pirmojo hibrido LG 30.220 vieno kilogramo sausų medžiagų gauname 2,29 litrų pieno.
Antrojo – Monty, gauname 2,32 litrų pieno.
Trečiojo – Cathy, gauname 2,28 litrų pieno.
Ketvirtojo – LG 30.240, gauname 2,23 litrų pieno. 

Net ir renkantis tarp Limagrain hibridų, galime paskaičiuoti, kad palyginus du hibridus, pieno 
primilžis gali skirtis net 4 proc. O kiek yra 4 proc. Jūsų ūkyje – įvertinkite patys.

Svarbiausia yra hibrido pasirinkimas. Linkime pasirinkti protingai!



CATHY, MONTY, LG 30.220, LG 31.81, GLORY, YUKON, LG 30.240 

Sėjamųjų kukurūzų 
veislės



CATHY, MONTY, LG 30.220, LG 31.81, GLORY, YUKON, LG 30.240 

CATHY [FAO 210] kukurūzai

Vidutinio ankstyvumo silosui

Veislė sukurta Limagrain central Europe kompanijoje, Prancūzija.

Augalai vidutinio aukščio, plačiais, stačiais lapais. Anksti pradeda 
žydėti, burbuolės būna pilnai užpildytos ir padengtos. Augalai ilgai 
išlieka žali. Atsparūs išgulimui. 2011 metais Lietuvoje, Danijoje, 
Prancūzijoje ir Olandijoje, darytuose bandymuose gauti labai dide-
li sausų medžiagų derliai.

Stipriosios veislės savybės:
•   Labai aukštas sausų medžiagų 
 ir krakmolo derlius 
•  Puikus virškinamumas – 
 LG Animal Nutrition kokybės 
 ženklas
•  Didesnis pieno primilžis

Pakuotė: 50 000 daigių sėklų
Sėjos norma: 
80 000 – 90 000 
daigių sėklų hektare

Paprastųjų kukurūzų veislių, skirtų silosui, ūkinio 
vertingumo duomenys, 2011 metai.

Tyrimai atlikti Lietuvoje, valstybinių bandymų metu Šilutės, 
Kauno ir Pasvalio bandymų stotyse.
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Veislė sukurta Limagrain Central Europe kompanijoje, Prancūzijoje.

Ši veislė įtraukta į nacionalinį augalų veislių sąrašą 2012 metais. Dideli 
augalai, su stačiais dideliais lapais, žemai išsidėsčiusiomis burbuolėmis. 
Veislė ankstyva, pasižyminti didele augimo jėga, ankstyvu žydėjimu. 
Gerai užpildytos ir uždengtos burbuolės.

MONTY [FAO 190] kukurūzai

Stipriosios veislės savybės:
•   Ankstyva ir derlinga, 
 ką patvirtina 2011 metų 
 bandymai Vokietijoje, 
 Danijoje ir Lietuvoje
•  Aukšta maistinė pašaro vertė: 
 daug krakmolo ir 
 labai geras virškinamumas.
•  Augalai ilgai išlieka žali, 
 turi stiprias šaknis ir toleruoja 
 dulkančiąsias kūles.

Pakuotė: 50 000 daigių sėklų
Sėjos norma: 
80 000 – 90 000 daigių sėklų hektare

Ankstyvam silosui

Paprastųjų kukurūzų veislių, skirtų silosui, ūkinio 
vertingumo duomenys, 2011 metai.

Tyrimai atlikti Lietuvoje, valstybinių bandymų metu Šilutės, 
Kauno ir Pasvalio bandymų stotyse.



Veislė sukurta Limagrain Central Europe kompanijoje, Prancūzija.

Puikus pasirinkimas auginant kukurūzus visoje Lietuvoje. Vidutinio anks-
tyvumo, gerai auga tiek lengvesnėse, tiek sunkesnėse dirvose. Didelės 
burbuolės (turinčios po 12 – 16 eilių grūdų) ir didelis lapuotumas, leidžia 
sukaupti lengvai virškinamų maisto medžiagų. Gausus sausų medžiagų derlius užtikrins ne tik 
pašaro gausą, bet ir dideles žaliavų atsargas gaminant biokurą. Ši veislė žymima išskirtiniu LG 
Animal Nutrition kokybės ženklu.  

Stipriosios veislės savybės:
•   Augalai vidutiniškai aukšti
•  Labai didelis krakmolo kiekis ir 
 maisto medžiagų virškinamumas
•  Didelis sausų medžiagų ir 
 krakmolo derlius
•  Augalai ilgai išlieka žali

Pakuotė: 50 000 daigių sėklų
Sėjos norma: 
80 000 – 90 000 daigių sėklų 
hektare

LG 30.220 [FAO 220] kukurūzai

Vidutinio ankstyvumo silosui ir biodujų gamybai
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Paprastųjų kukurūzų veislių, skirtų silosui, ūkinio 
vertingumo duomenys, 2012 - 2013 metai.

Tyrimai atlikti Lietuvoje, valstybinių bandymų metu Šilutės, 
Kauno ir Pasvalio bandymų stotyse.



Veislė sukurta Limagrain Central Europe kompanijoje, Prancūzija.

Ankstyva, vidutinio aukščio veislė. Tinka tiek grūdams, tiek silosui. Greitas hibrido vystymasis 
užtikrina ankstyvą maisto medžiagų bei krakmolo kaupimąsį augaluose.

LG 31.81 [FAO 180] kukurūzai

Stipriosios veislės savybės:
•   Sukaupia didelį krakmolo derlių 
•  Didelis grūdų derlius
•  Tinkama įvairiems dirvožemiams

Pakuotė: 
50 000 daigių sėklų
Sėjos norma: 
Auginant grūdams: 60 000 – 80 000 daigių sėklų hektare
Auginant silosui: 80 000 – 90 000 daigių sėklų hektare

2013 metų privačių bandymų metu, 
Žvirblonių ŽŪB gautas 10,23 t/ha 
vidutinis užskaitomas grūdų derlius.

Ankstyvam grūdų ir siloso derliui



Veislė sukurta Limagrain Central Europe kompanijoje, Prancūzija.

Vidutinio aukščio augalai. Rekomenduojama ankstyva sėja. Gali-
ma auginti visoje Lietuvoje, nes gerai auga tiek sunkesnėse, tiek 
lengvesnėse dirvose. Tinkami tiek grūdams, tiek gerai virškinamam 
ankstyvam silosui. Burbuolės ant stiebo išsidėsčiusios žemai.

Stipriosios veislės savybės:
•   Pastovus ir aukštas krakmolo 
 derliaus potencialas
•  Anksti pradeda ir baigia džiūti
•  Didelis grūdų derlius
•  Neaugina pašalinių stiebų

Pakuotė: 50 000 daigių sėklų
Sėjos norma: 
Auginant grūdams: 
60 000 – 80 000 daigių sėklų 
hektare
Auginant silosui: 
80 000 – 90 000 daigių sėklų 
hektare

GLORY [FAO 160] kukurūzai

2013 metų privačių bandymų metu, 
Žvirblonių ŽŪB gautas 10,23 t/ha 
vidutinis užskaitomas grūdų derlius.

2013 metų privačių bandymų metu, 
Žvirblonių ŽŪB gautas 11,22 t/ha 
vidutinis užskaitomas grūdų derlius.

2014 metų privačių bandymų metu, 
Žvirblonių ŽŪB gautas 8,85 t/ha 
vidutinis užskaitomas grūdų derlius.

Labai ankstyvam grūdų ir siloso derliui
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YUKON [FAO 170] kukurūzai

Veislė sukurta Limagrain Central Europe kompanijoje, Prancūzijoje.

Labai ankstyva kukurūzų veislė skirta grūdams ir grūdainiui. Viena iš geriausių veislių grū-
dams Didžiojoje Britanijoje. Greitai sukaupia didelį krakmolo kiekį. Atspari pavasarinėms 
šalnoms, todėl tinkama auginti šiauriniuose Europos regionuose. Neaugina šoninių stiebų.

Stipriosios veislės savybės:
•   Sukaupia didelį krakmolo derlių 
•  Didelis grūdų derlius
•  Burbuolės išsidėsčiusios aukštai,   
 todėl greičiau džiūna

Pakuotė: 50 000 daigių sėklų
Sėjos norma: 
auginant grūdams ir grūdainiui: 
60 000 – 80 000 
daigių sėklų hektare

Ankstyvam grūdų ir grūdainio derliui

2013 metų privačių bandymų metu, 
Žvirblonių ŽŪB gautas 11,97 t/ha 
vidutinis užskaitomas grūdų derlius.

2014 metų privačių bandymų metu, 
Žvirblonių ŽŪB gautas 10,17 t/ha 
vidutinis užskaitomas grūdų derlius.



YUKON [FAO 170] kukurūzai

Stipriosios veislės savybės:
•   Galima naudoti ir silosui
•  Sukaupiamas didelis 
 krakmolo kiekis 
•  Greitas ankstyvas vystymasis

Pakuotė: 
50 000 daigių sėklų
Sėjos norma: 
80 000 – 90 000 
daigių sėklų hektare

LG 30.240 [FAO 230] kukurūzai

Veislė sukurta Limagrain Central Europe kompanijoje, Prancūzija.

Nuostabus pasirinkimas auginant kukurūzus biodujų gamybai. Vidutinio ankstyvumo, ne-
reikli dirvožemiui. Išskirtinis augalų aukštis ir lapų dydis leidžia užauginti labai didelį 
žaliosios masės derlių. 

Biodujų gamybai
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2013 metų privačių bandymų metu, 
Žvirblonių ŽŪB gautas 11,97 t/ha 
vidutinis užskaitomas grūdų derlius.

2014 metų privačių bandymų metu, 
Žvirblonių ŽŪB gautas 10,17 t/ha 
vidutinis užskaitomas grūdų derlius.

Paprastųjų kukurūzų veislių, skirtų silosui, ūkinio 
vertingumo duomenys, 2012 - 2013 metai.

Tyrimai atlikti Lietuvoje, valstybinių bandymų metu Šilutės, 
Kauno ir Pasvalio bandymų stotyse.



UAB „AGROKONCERNAS“, Užnerio g. 15, 47484 Kaunas, Lietuva, tel. (8-37) 490490, faksas (8-37) 488244, www.agrokoncernas.lt

UAB „Agrokoncernas” regioniniai atstovai:

Alytus 
Anykščiai 
Biržai
 
Druskininkai 
Elektrėnai 
Gargždai 
Ignalina 
Jonava 
Joniškis 
Jurbarkas 
Kalvarija 
Kaišiadorys 
Kaunas
 
Kazlų Rūda 
Kelmė 
Kėdainiai 
Klaipėda 

Kretinga 
Kupiškis
 
Lazdijai 
Marijampolė 
Mažeikiai
Molėtai
N. Akmenė
Pagėgiai 
Panevėžys
Pakruojis 
Pasvalys 
Plungė 
Prienai 
Radviliškis 
Raseiniai 
Rietavas 
Rokiškis
 

Skuodas 
Šakiai 
Šalčininkai 
Šiauliai 
Šilalė 
Šilutė
Širvintos 
Švenčionys 
Tauragė  
Telšiai
Trakai 
Ukmergė 
Utena 
Varėna 
Vilkaviškis 
Vilnius 
Zarasai

MAŽEIKIAI
AKMENĖ JONIŠKIS

PASVALYS

ROKIŠKIS

KUPIŠKIS

ANYKŠČIAI

PANEVĖŽYS

UKMERGĖ

JONAVA

KĖDAINIAI

RASEINIAI

ŠEDUVA

PAKRUOJISŠIAULIAI
KURŠĖNAI

PLUNGĖ

TAURAGĖ

ŠAKIAI
KAUNAS

VIEVIS

ALYTUS

MARIJAMPOLĖ

VILKAVIŠKIS

Mūsų 
grūdų 
supirkimo punktai:

(8-618) 87965 
(8-614) 84874 
(8-698) 36382
(8-614) 84863 
(8-618) 87965 
(8-614) 84874 
(8-618) 15862 
(8-698) 25763 
(8-682) 55675 
(8-656) 91492 
(8-687) 11746 
(8-618) 87965 
(8-614) 84874 
(8-656) 91489
(8-686) 93656 
(8-618) 87965 
(8-615) 88701 
(8-610) 63917 
(8-618) 15862 

(8-618) 15862 
(8-698) 36382 
(8-614) 84863
(8-618) 87965 
(8-618) 87965
(8-614) 12328  
(8-698) 25763 
(8-614) 12328
(8-687) 11746 
(8-682) 55675

 (8-611) 17655 
(8-686) 93659 
(8-618) 15862 
(8-618) 87965 
(8-686) 49838 
(8-687) 70818
(8-618) 15862 
(8-698) 36382 
(8-614) 84863

(8-618) 15862 
(8-614) 25449 
(8-698) 25763 
(8-618) 87973 
(8-618) 15862 
(8-618) 15862 
(8-698) 25763 
(8-698) 25763 
(8-687) 11746 
(8-615) 88701
(8-698) 25763 
(8-614) 84874 
(8-614) 84874 
(8-618) 87965 
(8-620) 38328 
(8-698) 25763 
(8-698) 36382 


