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TYRIMŲ DUOMENYS 2013
Cukraus derlius, t/ha

Kauno VAVTS  didžiausius cukraus kiekius sukaupė veislių 
Charly ir Hendrix c.runkeliai, atitinkamai 1,76 t/ha ir 1,69 t/
ha daugiau nei 35 tirtų veislių vidurkis. Šių veislių bendras 
šakniavaisių derlingumas, bei gautos pajamos iš hektaro 
taip pat buvo didžiausi. Cukringumu iš kitų išsiskyrė veislė 
Sarton, sukaupusi daugiau nei 19% cukraus. 

V. Laskevičiaus laukuose derlingumu išsiskyrė veislė 
SARTON, sukaupusi cukraus net 3,1 t/ha daugiau, nei 
bendras visų 14 tirtų veislių vidurkis.
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V. Laskevičiaus ūkis

Kauno VAVTS

Rumokų bandymų stotis

Mūsų veislės – Jūsų sėkmė!

Inovaciju tradicijos 
nuo 1877

Rajonas
Alytus, Druskininkai, Kalvarija, Kazlų Rūda, Lazdijai, Marijampolė, Prienai
Anykščiai, Kaišiadorys, Ukmergė
Biržai, Kupiškis, Rokiškis, Utena, Zarasai
Elektrėnai, Ignalina, Molėtai, Šalčininkai, Širvintos, Švenčionys, Trakai, Varėna, Vilnius
Gargždai, Kretinga, Klaipėda, Pagėgiai, Plungė, Rietavas, Šilalė, Šilutė, Skuodas  
Jonava, Panevėžys  
Joniškis
Jurbarkas, Tauragė
Kaunas 
Kėdainiai
Kelmė, Mažeikiai, N. Akmenė, Telšiai
Pakruojis
Pasvalys
Radviliškis
Raseiniai
Šakiai
Šiauliai
Vilkaviškis 

 Telefonas
 8-618-87965
 8-614-84874
 8-698-36382
 8-698-25763
 8-618-15862
 8-682-55675
 8-656-91492
 8-687-11746
 8-686-93656; 8-656-91489
 8-610-63917
 8-686-83476
 8-611-17655
 8-686-93659
 8-686-49838
 8-687-70818
 8-614-25449
 8-618-87973
 8-620-38328 



Apie STRUBE
STRUBE tikslas – naujovės.
Jau beveik 150 metų STRUBE kuria naujas cukrinių runkelių, javų 
ir saulėgrąžų veisles. Šiuo metu 35 valstybėse platiname per 160 
įvairių veislių. Atlikdami selekcinį darbą, mes visuomet pirmiausiai 
reaguojame į klientų poreikius. Esame tikri, kad tai ir yra mūsų sėkmės 
pagrindas. Būdami augalų sėklininkystės įmone bei mąstydami 
strategiškai, įgyvendiname ateities vizijas. Mūsų stiprybė - glaudus 
bendradarbiavimas su įvairių šalių partneriais.
Inovacijos – mūsų sena tradicija.

Genetika
Stipri genetika – pagrindas ateities veislėms.
Genetika – puikių STRUBE cukrinių runkelių 
hibridų pagrindas. Dėl poliarizuoto cukraus kiekio 
ir aukšto šakniavaisių cukringumo STRUBE sukur-
tos veislės nuolatos yra tarp pirmaujančiųjų tarp-
tautiniu mastu. Šie rodikliai yra ne tik svarbiausi, 
bet ir lemiantys mūsų klientų veiklos rezultatus.
STRUBE veislės yra atsparesnės ligoms, kenkėjams, 
tinka auginti įvairiuose regionuose bei nuolat 
besikeičiančiose klimato sąlygose.
Mūsų tikslas – sveiki ir stiprūs augalai visomis 
klimato sąlygomis.

Sėklų kokybė
Genetinės veislių savybės visiškai atsiskleidžia dirvoje tik dėl 
kokybiškų sėklų. STRUBE sėklos pasižymi vienarūšiškumu, aukšta 
dygimo energija, puikiu daigumu ir sparčiu vystymusi vegetacijos 
metu. 
Jos ruošiamos taikant įvairius modernius analizės metodus. Nau-
dodami kompiuterinį tomografą galime pažvelgti į sėklos vidų, 
jos nepažeisdami. Ruošiant cukrinių runkelių sėklas, jos specialia 
įranga skanuojamos iš įvairių pusių, sudaromas sėklų trijų dimensijų 
mikrokompiuterinės tomogra� jos vaizdas. Kompiuterinė programa 
leidžia ištirti sėklos branduolio biocheminę sudėtį. Taip patikrinama, 
ar sėklose pakanka embrioninės dalies ir maisto medžiagų. Mes ga-
rantuojame, kad atrenkame tik geriausias sėklas.
STRUBE sėklos – greitas ir tolygus sudygimas dirvoje.

Produkcija
Cukrinių runkelių sėklos tampa melsvomis 
piliulėmis – apvalkalas saugo ir maitina sėklas 
joms dygstant dirvoje.
Tūkstančiai tonų cukrinių runkelių sėklų kasmet 
atgabenama į Sėlingeną (Söllingen, Vokietija) iš 
Prancūzijos ir Italijos serti� kuotų laukų. Atvežtos 
sėklų partijos dažnai skiriasi savo kokybe. Tik 
maža jų dalis atrenkama kaip atitinkanti mūsų ke-
liamus reikalavimus. Jums pateikiame modernių 
technologijų pagalba atrinktas, nugludintas ir 
apvilktas sėklas. Taip kiekviena melsva piliulė tam-
pa tikru energijos šaltiniu. 
Kiekviena STRUBE sėklų partija – tik 
aukščiausios kokybės.

Kas tai – 3D plus?
• 3D plus – tai ypatinga, STRUBE sukurta, 

sėklų aktyvavimo technologija,
• 3D plus – tai greitam dygimui paruošta 

sėkla,
• 3D plus – tai trumpesnis laikas nuo 

sėklos dygimo pradžios iki visiško augalų 
sudygimo.

Sėklų paruošimo metu, joms tiekiama tiek drėgmės 
(kartu kontroliuojant ir temperatūros režimą), kad 
jos nepakaktų pačiam sėklos sudygimui, tačiau 
pakaktų pradinei medžiagų apykaitai. Prieš pat 
sėklos sudygimo momentą � ziologiniai procesai 
sustabdomi akimirkos tikslumu. Pasėjus 3D plus 
technologija paruoštas sėklas, jos greitai ir tolygiai 
sudygsta. Kai kuriose šalyse  šiuo metu sėjamos tik 
3D plus aktyvuotos cukrinių runkelių sėklos.

3D plus įtaka augalams lauko sąlygomis:
• greitesnis augimas,
• geresnis jaunų augalų vystymasis,
• tolygesnis pasėlis.

Sėklų paruošimo metu jose esančios sunkiai tirpios medžiagos 
paverčiamos lengvai tirpiomis, todėl sėklos gali greičiau įsisavinti 
vandenį. Po sėjos, sėkloms susilietus su dirva, jos vėl gauna drėgmės 
ir iš karto prasideda dygimo procesas. Naudojant 3D plus aktyvuotas 
sėklas, augalai sudygsta vidutiniškai 4 dienomis anksčiau nei įprastų 
veislių.

3D plus privalumai:
• mažiau silpnai išsivysčiusių augalų pasėlyje,
• didesnis grynojo cukraus kiekis (vid. apie 2%),
• greitesnis eilučių susiformavimas – geresnis piktžolių 

stelbimas,
• labiau išsivystę augalai – didesnė tolerancija herbicidams.

3D plus technologija užtikrina, jog kiekviename hektare augs tik 
stiprūs augalai. Dėl greito augalų vystymosi lapų paviršiaus plotas 
jau šeštame-septintame augimo tarpsnyje būna didesnis apie 20%. 
Didesnis asimiliacijos plotas – aktyvesnė fotosintezė, todėl sėjant 3D 
plus sėklas, cukraus derlius/ha būna 2% didesnis.
STRUBE cukrinių runkelių 3D plus sėklų teikiamais privalumais jau 
keli metai galėjo įsitikinti ir Lietuvos ūkininkai. 

3D plus įtaka augalams lauko sąlygomis:+2,9 %

Ba
lto

jo
 c

uk
ra

us
 k

ie
ki

s

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

+37,6 %

+1,5 %

+23 %

An
ks

ty
va

s s
ėk

lų
 

su
dy

gi
m

as

Au
ga

lo
 la

pų
 

pa
vi

rš
ia

us
 p

lo
ta

s

Vi
sa

s p
as

ėl
io

 su
dy

gi
m

as

Septyniose skirtingose vietovėse atlikti bandymai, 
2010 m.

3D plus įtaka sėkloms aktyvinti

STRUBE cukrinių runkelių 
sėklų veislės

Inovaciju tradicijos 
nuo 1877

• derlingiausia 2013 m. Rumokų 
bandymų stotyje,

• maksimali baltojo cukraus išeiga;
• tolygus ir greitas sudygimas;
• puikus pasėlio tankumas;
• viduti niam ir vėlyvam kasimui...

SARTON
N ti pas

• ankstyvam kasimui;
• stabilus ir didelis cukraus derlius;
• pakanti  ligoms, pigesnė priežiūra;
• statūs lapai, puiki derliaus 

nuėmimo kokybė...

HENDRIX 
N/Z ti pas

BARENTS 
Z ti pas

BERNY 
Z ti pas

• viena cukringiausių 2013 m. 
bandymuose,

• švari, glotni šaknis, lengvas 
iškasimas;

• ti nkanti  auginti  sunkiuose 
dirvožemiuose;

• nereikli auginimo sąlygoms;
• mažiausi nuostoliai derliaus 

nuėmimo metu...

• anksti  sukaupianti  cukrų veislė;
• didelė dygimo energija;
• tolygus sudygimas;
• pakanti  nepalankioms 

meteorologinėms sąlygoms;
• ti nka ankstyvam kasimui...

CUKRINGA

DERLIN
GA

CUKRINGA

CUKRINGA

DERLIN
GA

• toleranti ška nematodams, 
• glotni šaknis, lengvas iškasimas,
• aukšta cukraus poliarizacija, 
• mažas alfa-amino azoto kiekis...

CHARLY
N ti pas

• didžiausias cukringumas 2013 m. 
bandymuose (18,62%, Pasvalio 
AVTS);

• didelis cukraus išeigos 
koefi cientas;

• pakanti  nepalankioms 
meteorologinėms sąlygoms;

• ti nka ankstyvam kasimui...

JONAS
Z ti pas

CUKRINGA

DERLIN
GA

NAUJIE
NA!

VISOS STRUBE VEISLĖS ATSPARIOS RIZOMANIJAI


