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UAB „Agrokoncernas” 
regioniniai atstovai:

STRUBE naujovės V. Pauliukonio 
ūkyje visuomet laukiamos
Jau ne vienerius metus auginu kompa-
nijos STRUBE cukrinius runkelius. Šie-
met savo laukuose esu pasėjęs net 11 
kompanijos STRUBE veislių – juk reikia 
žinoti, kokios naujovės greitu laiku ateis 
į mūsų laukus. 
Ankstyvu cukraus kaupimu išsiskyrė 
veislė BERNY, kurioje sukaupto cukraus 
kiekis jau antroje rugsėjo dekadoje 
buvo beveik z19 proc. Būtent BERNY 
veislės cukrinius runkelius jau ne pirmi 
metai auginu gamybiniuose plotuose 
ankstyvam kasimui. Ji, beje, ir spalio mė-
nesį buvo viena cukringiausių.

Įspūdingai pasirodė SARTON veislė. Su-
valkijos regione sėjome pirmus metus. 
Iš pirmo žvilgsnio pasėliai atrodė „sil-
pnesni“, turintys mažiau lapų, tačiau tik 
pradėjęs kasti pajutau – čia kažkas bus. 
Ir tikrai, iš fabriko gauti rezultatai patvir-
tino – šaknų derlius didžiausias, cukraus 
daug. Ir purvingumas buvo mažesnis 
nei kitų, šaknys labai gerai nusivalė. Beje 
apie cukrų – ir gamintojai rašo, ir kitų 
šalių ūkininkai patvirtina kad SARTON 
labai stabiliai kaupia cukrų ir jis „nešo-
kinėja“ iki pat derliaus nuėmimo. Anks-
tyvo derliaus nuėmimo metu SARTON 
veislė buvo viena tarp pirmaujančių, o 
kasant vėliau - jau medalininkė. Jaučiu, 
kad su šia veisle susidraugausiu.
Kasant runkelius kartais atrodydavo, 
kad įvažiavęs į kitos veislės laukus, pra-
dedi dirbti visai kitu kombainu. Ypač tai 
buvo galima pajusti naujosios SARTON, 
BERNY ir HENDRIX veislių pasėliuose. 
Pastaroji ne tik švariai buvo galima nu-
kasti, bet ji sukaupė daugiau kaip 20 
proc. cukraus! Kam vežioti žemę, moka 
juk už cukrų.

Mūsų veislės – 
Jūsų sėkmė!

Garantuota kokybė

technologija paruoštos sėklos 
nuo šiol naujoje pakuotėje

•  Papildoma plastiko apsauga;
•  Lengvesnis transportavimas;
•  Paprastesnis saugojimas;
•  3Dplus sėklų spalva skiriasi nuo standartinio sėklų paruošimo  spalvos:

Standartas 3D plus 2015 m. 3D plus 2016 m.

UAB „Agrokoncernas“ 
Užnerio g. 15, LT 47484 Kaunas 
Tel. 8 37 490490, faks. 8 37 488244
info@agrokoncernas.lt 
www.agrokoncernas.lt

Inovacijų tradicijos  
nuo 1877
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• Nr.1 Lietuvoje pelningiausia 2014 m. 
veislė, gautas priedas kompensuoja 
sėklų kainą;

• TOP 2 šaknų derlingumas net 91,8 t ha; 
• sveika veislė, atspariausia baltulių ir 

rudmargės sukėlėjams; 
• puikus pasėlio tankumas;
• vidutiniam ir vėlyvam kasimui...

• 2014 m. populiariausia Suvalkijoje;
• didesnis nei vidutinis cukraus derlius 

per paskutinius 4 metus;
• stabilus ir didelis cukraus derlius;
• pakanti ligoms, pigesnė priežiūra;
• ankstyvam ir vidutiniam kasimui...

• Nr.1 Lietuvoje, pol. cukraus derlius net 
17,83 t/ha; 

• Nr.1 Lietuvoje, žemiausia kerpė;
• 2014 m. „saldžiausi“ Lietuvoje, net 

20,22% cukringumas;
• anksti ir intensyviai kaupianti cukrų 

veislė;
• tolygus sudygimas;
• tinka ankstyvam kasimui...

• nereikli auginimo sąlygoms;
• tinkanti auginti visų tipų 

dirvožemiuose;
• balto cukraus derlius 16,28 t/ha;
• aukštas cukringumas 19,78%;
• puiki šaknies forma – lengvas derliaus 

nuėmimas;
• ankstyvam ir vidutiniam kasimui...

• 2012-2014 m. didesnis 3,33% cukraus 
derlius iš visų tirtų veislių;

• mažas purvingumas, pigesnis 
transportavimas;

• tinkanti auginti sunkiuose 
dirvožemiuose;

• nereikli auginimo sąlygoms;
• mažiausi nuostoliai derliaus nuėmimo 

metu, ...

• cukringumas net 20,22% Rumokų 
bandymų stotyje 2014 m.;

• didelė cukraus išeiga;
• pakanti nepalankioms 

meteorologinėms sąlygoms;
• tinka ankstyvam kasimui...

CUKRAUS KARALIUS 2014

TINKA VISIEMS DIRVOŽEMIAMS

RUNKELIAI „ŠVARUOLIAI“

ANKSTYVAM KASIMUI

NAUJAS GALIŪNAS

STABILUMO ETALONAS

DERLINGA 
CUKRINGA

NAUJIENA CUKRINGA

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, pasėliai sudygsta 
vidutiniškai 4 dienomis anksčiau nei įprastų veislių.

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

technologija,
• dygimui optimaliai paruošta sėkla,
• 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 fiziologiniai 
procesai sustabdomi akimirkos tikslumu. Pasėjus 3D plus 
technologija paruoštas sėklas, jos greitai ir tolygiai sudygsta. 
Daugelyje Europos šalių  šiuo metu sėjamos tik 3D plus 
aktyvuotos cukrinių runkelių sėklos.

3D plus privalumai:
• didesnis grynojo cukraus kiekis (vid. apie 2%);
• greitesnis eilučių susiformavimas – geresnis piktžolių 

stelbimas;
• labiau išsivystę augalai – didesnė tolerancija herbicidams;
• mažiau silpnai išsivysčiusių augalų pasėlyje.

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 įsitikino ir pamėgo Lietuvos cukrinių runkelių augintojai.

2008-2013 metų STRUBE daugiamečių bandymų duomenimis 
paskaičiuotas vidurkis

3D plus įtaka sėkloms aktyvinti

Strube cukrinių runkelių veislės
VISOS STRUBE VEISLĖS ATSPARIOS RIZOMANIJAI STRUBE VEISLIŲ KOKYBĖ PATVIRTINTA LIETUVOJE

Visos atrinktos 2015 m. derliui Strube veislės gerokai viršijo visų tirtų 35 veislių cukraus derliaus vidurkį, pasižymėjo 
aukštu, virš 19 % cukringumu ir puikiu pasėlių tankumu.
Nr. 1 Lietuvoje BERNY cukringumas siekė net 20,22 % – todėl šią veislę galime vadinti CUKRAUS KARALIUS 2014.
Puikius rezultatus parodė veislė SARTON, šakniavaisių derlingumas 91,8 t/ha, o atskirame bandyme Rumokų bandymų 
stotyje derlingumas siekė 103,41 t/ha.

Tyrimų duomenys 2014 m.


