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Naujos, pažangios žemės ūkio technologijos reikalauja pažangių sprendimų kiekviename etape,
pradedant žemės dirbimu ir baigiant derliaus dorojimu.
Itin svarbi žemės ūkio technologijų dalis - ūkininkų lūkesčius atitinkančios naujos veislės.
UAB „Baltic Agro“ kartu su partneriu „Nordic Seed AS“ sukūrė privatų veislių tyrimo tinklą,
apimantį visas šalis aplink Baltijos jūrą: Lietuvą, Latviją, Estiją, Suomiją, Švediją, Norvegiją, Daniją,
Vokietiją ir Lenkiją. Tai itin patikimas, efektyvus būdas ieškoti naujų, produktyvių veislių.
Praėjus devyneriems metams nuo veislių tyrimo tinklo sukūrimo, galime patvirtinti, kad ši sistema
visiškai pasiteisino. Tai iliustruoja statistika – 2014 metais apie 30 % Lietuvos pasėlių buvo apsėta
„Baltic Agro“ platinamomis veislėmis.
Tęsiame privačius veislių tyrimus ir jau 2016 metais rinkai pateiksime keletą naujų, itin derlingų
veislių.
Žieminius kviečius ROTAX
Vasarinius kviečius LICAMERO, CORNETTO
Salyklinius miežius SANETTE
Žirnius ASTRONAUTE
Pupas FANFARE
Vasarinius rapsus SILVERSCHADOW
Maloniai kviečiame šių metų liepos 1-2 d. apsilankyti parodoje „Agrovizija 2015“. Joje
supažindinsime su esamomis ir naujomis javų bei rapsų veislėmis.

Javų sėklų
pakuotės pusė
su sėklų kokybės
informacija

Javų sėklų pakuotės informacinė pusė su
naudinga informacija

Sėklų daigumas %
1000 sėklų svoris
Norint tiksliai nustatyti sėjos normą, reikia suplanuoti sėjos tankumą daigiomis sėklomis/m2.
Šioje lentelėje pateiktos orientacinės sėjos normos daigiomis sėklomis/m2.

Modernus sprendimas, patogesniam ir saugesniam darbui
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Glaudžiai bendradarbiaudami su ūkininkais, stengiamės išgirsti ir suprasti jų poreikius bei problemas ir rasti
sprendimus. Jau 2013 metų rudenį pradėjome naudoti naują javų sėklų pakuotę.
2014 metais šią pakuotę dar patobulinome – dabar ji ir ant jos esanti informacija padės ūkininkams dirbti
saugiau bei racionaliau:
• Sėklos greičiau iškraunamos;
• Sėklų pakuotės atsparios drėgmei, jų nereikia papildomai uždengti nuo lietaus;
• Saugus ir patogus sėklų išpylimas;
• Informacija apie sėklų kokybinius parametrus pateikta ant pakuotės;
• Kitoje pakuotės pusėje išspausdinta sėjos normų apskaičiavimo lentelė bei tikslios sėjos normos
apskaičiavimo formulė.

Augalo rūšis

Ankstyva sėja

Optimali sėja

Vėlyva sėja

Vasariniai kviečiai

420

450

500

Vasariniai miežiai

320

350

400

Avižos

350

370

420

Pupos

45

50

55

Žirniai

70

80

90

Sėjos normos daigiomis sėklomis/m2 priklauso nuo dirvožemio sudėties, dirvos sukultūrinimo lygio, dirvos
dirbimo ir sėjimo technikos.
Kaip rodo praktika, sėjos norma yra labai individualus sprendimas. Per kelerius metus ūkininkai patys randa
optimalias sėjos normas, konkrečiuose laukuose taikomas konkrečioms augalų rūšims.
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VASARINIAI
KVIEČIAI

2015 metų pavasario sezonui siūlome dvi vasarinių kviečių veisles HAMLET ir ARABELLA.
Tai iš esmės dvi skirtingos veislės, nežiūrint į tai, kad abiejų veislių derlingumo vidurkis
104%.
Veislė ARABELLA, tai tipiška, kontinentinio klimato vasarinių kviečių veislė, kuri geriau
perneša vasaros karščius ir trumpalaikes sausras.
2013-2014 metais Latvijoje ir Estijoje, veislė ARABELLA pademonstravo absoliučiai
didžiausią derlių.

Vasariniai kviečiai HAMLET

Kokybinė grupė – A
Rekomenduojama auginti kaip I ar „Ekstra“ klasės kviečius.
ARABELLA – tinka auginti ir mažesnio našumo dirvose.
Veislė ARABELA neblogai pakelia net ir didesnio rūgštingumo dirvas.
Pasižymi išskirtinai dideliu atsparumu grūdų išbyrėjimu iš varpų.
Tinka ir vėlesnei sėjai.
Veislė Lietuvoje registruota nuo 2012 metų.
Ši veislė taip pat įtraukta į Latvijos, Estijos ir Lenkijos nacionalinius veislių sąrašus.

Kokybinė grupė – E
Rekomenduojama auginti kaip Ekstra klasės kviečius.
HAMLET – labai derlinga aukštos kokybės veislė
Tai pirmoji tokio tipo veislė, kuri pasižymi itin gerais kokybiniais ir agronominiais
parametrais ir, be labai geros E kokybinės grupės grūdų, pasižymi išskirtinai dideliu
derlingumu.
Veislė Lietuvoje registruota nuo 2012 metų.
Ši veislė taip pat įtraukta į Estijos, Latvijos, Anglijos nacionalinius veislių sąrašus.

2010-2013 metų oficialių vasarinių kviečių veislių
tyrimo duomenų, visų tyrimo stočių ir metų vidurkis

Vasarinių kviečių veislių požymiai
Veislė

HAMLET

ARABELLA

Vegetacijos periodas, dienomis

86

83

Augalų aukštis, cm

85

88

Atsparumas išgulimui, balais

9

8

1000 sėklų svoris, g

45

39

Baltymai grūduose, %

12,6

12,3

Grūdų glitimas, %

24,4

23,4

Kritimo skaičius, s

236

278

Saiko svoris g

793

770

Labai gerai

Labai gerai

2013 m.

101%
102%

2012 m.

106%
99%

2011 m.

104%
109%

Varpų fuzariozė

Gerai

Gerai

Rudosios rūdys

Vidutiniškai

Gerai

2010 m.

105%
107%

Lapų septoriozė

Gerai

Vidutiniškai

104%
104%

Kviečių dryžligė

Vidutiniškai

Netirta

2010-2013 m. vidurkis
90%

95%

100%

105%

ARABELLA
HAMLET. Derlingumas išreikštas %, palyginti su standartu.
Standartinės veislės: Tybalt, Triso, KWS Chamsin

4

Vasariniai kviečiai ARABELLA

110%

Atsparumas ligoms
Miltligė

Dėmesio!
Veislės apibūdinimas atliktas remiantis Lietuvos valstybinio veislių tyrimo centro, oficialiais veislių tyrimo 2010-2013 metų duomenimis ir esant tiems
metams būdingoms oro sąlygoms. Norime atkreipti dėmesį, kad esant konkrečioms augimo sąlygoms - sėjos laikui, dirvožemiui, klimatinės sąlygoms,
tręšimui ir augalų apsaugai, veislės parametrai gali skirtis nuo čia nurodytų.
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VASARINIAI
MIEŽIAI

Vasariniai miežiai PROPINO

Vasariniai miežiai IRON

Didelė salyklinių miežių išeiga.
Veislė PROPINO išvesta kompanijoje „Syngenta“.
Tai derlinga, vidutinio aukščio ir ankstyvumo, atspari išgulimui veislė, pasižyminti
didele salyklinių miežių išeiga ~98%.

Derlinga, neaukšta ir nejautri ligoms miežių veislė.
Veislė IRON, nauja Danijoje išvesta veislę.
Veislė pasižymi itin aukštu derlingumu, atsparumu išgulimui. Pakankamai atspari daugeliui ligų.

Veislė Lietuvoje registruota nuo 2012 metų.
Ši veislė taip pat įtraukta į Estijos, Latvijos, Suomijos, Vokietijos ir Anglijos
nacionalinius veislių sąrašus.

2010-2014 metų oficialių vasarinių miežių veislių tyrimo duomenų,visų
tyrimo stočių ir metų vidurkis.

Vasarinių miežių veislių požymiai
Veislė

Veislė Lietuvoje registruota nuo 2010 metų.
Ši veislė taip pat įtraukta į Vokietijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Norvegijos ir Lenkijos nacionalinius veislų
sąrašus.

PROPINO

IRON

Vegetacijos periodas, dienomis

81

83

Augalų aukštis, cm

70

66

Atsparumas išgulimui, balais

9

8

1000 sėklų svoris, g

52

49

Baltymai grūduose, %

11,0

10,8

Stambių grūdų išeiga %, (virš 2,5 mm)

95,2

94,9

Miltligė

Labai gerai

Gerai

Rudosios rūdys

Vidutiniškai

Vidutiniškai

Rinchosporiozė

Gerai

Gerai

Vidutiniškai

Gerai

Derlingumas išreikštas %, palyginti su standartu
PROPINO

102%

IRON

107%

Standartas

100%
96%

98%

100%

102%

104%

106%

108%

Standartinės veislės: NFC Tipple, Honey, Iron, Propino, Luokė, Milford

Atsparumas ligoms

Tinkliškoji dryžligė

Dėmesio!
Veislės apibūdinimas atliktas remiantis Lietuvos valstybinio veislių tyrimo centro, oficialiais veislių tyrimo 20102014 metų duomenimis ir esant tiems metams būdingoms oro sąlygoms. Norime atkreipti dėmesį, kad esant
konkrečioms augimo sąlygoms - sėjos laikui, dirvožemiui, klimatinėms sąlygoms, tręšimui ir augalų apsaugai,
veislės parametrai gali skirtis nuo čia nurodytų.
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VASARINIAI
MIEŽIAI

AVIŽOS

Tręšimo rekomendacijos

Avižos SYMPHONY

Salyklinių miežių veislė PROPINO auginama didžiojoje Europos dalyje, bet daugiausiai
šios veislės miežių užauginama Europos šiaurės rytų zonoje.
Lietuvoje salyklinių miežių technologiniai bandymai paskutinį kartą buvo atlikti
2003–2004 metais. Bandymai atlikti su senomis veislėmis, naudojant nedideles
azotinių trąšų normas.
2012–2013 metais Danijoje ir Suomijoje atliktas azotinių trąšų normų bandymas su
salyklinių miežių veisle PROPINO.

Baltalukštės avižos
Veislė SYMPHONY nepasižymi dideliu krūmijimosi koeficientu ir dideliu grūdų skaičiumi šluotelėje.
Ši veislė didelį derlių formuoja stambių ir vienodų grūdų dėka.
Dėka aukšto saiko svorio, bei didelės stambių grūdų išeigos, SYMPHONY idealiai atitinka maisto pramonės
poreikiams tenkinti.
SYMPHONY pasižymi geru atsparumu pagrindinėms ligoms, todėl rekomenduojama auginti ekologiniuose ūkiuose.

Azotinių trąšų įtaka PROPINO salyklinių miežių derlingumui ir baltymams grūduose.
Bandymas atliktas 2012 - 2013 m. Suomija.
2012 m.
5,37
8,6
7,34
8,9

90 N kg/ha
120 N kg/ha
2013 m.

5,56
10,8
5,81
11

100 N kg/ha
120 N kg/ha
0
Derlingumas t/ha

2
4
Baltymai %

6

8

10

12

Veislė Lietuvoje registruota nuo 2013 metų.
Ši veislė taip pat įtraukta į Estijos, Latvijos, Vokietijos bei Danijos nacionalinius veislių sąrašus.

2011-2014 metų oficialių avižų veislių tyrimo duomenų, visų tyrimo
stočių ir metų vidurkis.
Derlingumas išreikštas %, palyginti su standartu
SYMPHONY

110%

Standartas

100%

95%
100%
105%
Standartinės veislės: Carron, Typhon, Circle, Milda DS, Symphony

7,05
9,6
7,76
10,5

100 N kg/ha
140 N kg/ha
0
Derlingumas t/ha

8

2
4
Baltymai %

6

8

10

12

Bandymų rezultatai parodė, kad skirtingais metais skirtingose vietose ir naudojant
skirtingas azotinių trąšų normas baltymų kiekis grūduose gali svyruoti nuo 8,6 iki 11 proc.
Tręšimo rekomendacijos auginant veislę PROPINO:
• Išlaikyti P ir K trąšų santykį 1 ir 1,5.
• Rekomenduojama tręšti P2O5 – 80 kg/ha, K2O – 120 kg/ha.
• Visą azotinių trąšų normą išberti vienu kartu, prieš sėją.
• Azotinių trąšų norma vidutinio sunkumo arba sunkiose dirvose N 100-110 kg/ha,
lengvesnėse dirvose iki N 130 kg/ha.

115%

SYMPHONY veislės požymiai
Veislė

Azotinių trąšų įtaka PROPINO salyklinių miežių derlingumui ir baltymams grūduose.
Bandymas atliktas 2013 m. Danija.

110%

SYMPHONY

Vegetacijos periodas, dienomis

86

Augalų aukštis, cm

106

Atsparumas išgulimui, balais

8,1

1000 sėklų svoris, g

43

Lukštingumas, %

22,9

Baltymai grūduose, %

12,1

Hektolitro masė (kg hl-1)

50

Atsparumas ligoms
Miltligė

Gerai

Vainikuotosios rūdys

Vidutiniškai

Dėmėtligė

Labai gerai

Dėmesio!
Veislės apibūdinimas atliktas remiantis Lietuvos valstybinio veislių tyrimo centro, oficialiais veislių tyrimo 2011-2014 metų duomenimis ir esant
tiems metams būdingoms oro sąlygoms. Norime atkreipti dėmesį, kad esant konkrečioms augimo sąlygoms - sėjos laikui, dirvožemiui, klimatinėms
sąlygoms, tręšimui ir augalų apsaugai, veislės parametrai gali skirtis nuo čia nurodytų.
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ŽIRNIAI

PUPOS

Žirniai CASABLANCA

Pupos JULIA

Pusiau belapiai, geltonieji žirniai
Veislė CASABLANCA išvesta Vokietijos kompanijoje KWS Lochow.
Ankstyva, derlinga veislė demonstruoja stabilius derlingumo rezultatus. Atsparumas
išgulimui vidutinis, bet pakankamai aukštas, jei lyginsime panašaus derlingumo
veisles. Grūdai labai stambūs.

Veislė JULIA išvesta Austrijos kompanijoje Saatzucht Gleisdorf GmbH.
• Ankstyviausia iš rinkoje esančių veislių.
• Labai didelis baltymų kiekis grūduose.
• Dėl smulkesnių grūdų – mažesnės sėjos išlaidos.
Veislė Lietuvoje tiriama nuo 2013 metų.

Veislė Lietuvoje registruota nuo 2011 metų.
Ši veislė taip pat įtraukta į Estijos, Latvijos ir Vokietijos nacionalinius veislių sąrašus.

2009-2014 metų oficialių žirnių veislių tyrimo duomenų, visų tyrimo
stočių ir metų vidurkis.
CASABLANKA

115%

STANDARTAS

100%
105%

110%

120%

STANDARTAS
		
97%
Standartinės veislės: Bioro

100%
98%

98%

99%

99%

100%

100%

101%

CASABLANCA

Veislė

JULIA

Vegetacijos periodas, dienomis

103

Augalų aukštis, cm

142

Apatinių ankščių aukštis nuo žemės, cm

41

Ankščių skaičius ant augalo stiebo, vnt.

13

Atsparumas išgulimui, balais

8

Vegetacijos periodas, dienomis

84

Augalų aukštis, cm

85

Atsparumas išgulimui, balais

5,6

Atsparumas išbyrėjimui, balais

8,7

1000 sėklų svoris, g

276

Atsparumas išbyrėjimui, balais

8,8

23,3

1000 sėklų svoris, g

545

Baltymai grūduose, %

29,5

Baltymai grūduose, %
Atsparumas ligoms
Askochitozė
Botrytis

10

115%

98%

JULIA veislės požymiai

CASABLANCA veislės požymiai
Veislė

Derlingumas, išreikštas %, lyginti su standartu
JULIA

Derlingumas, išreikštas %, lyginti su standartu

90%
95%
100%
Standartinės veislės: Tinker, Canis, Simona, Casablanca

2009-2012 metų oficialių pupų veislių tyrimo duomenų, visų tyrimo
stočių ir metų vidurkis.

Vidutiniškai
Gerai

Dėmesio!
Veislės apibūdinimas atliktas remiantis Lietuvos valstybinio veislių tyrimo centro, oficialiais veislių tyrimo 20092014 metų duomenimis ir esant tiems metams būdingoms oro sąlygoms. Norime atkreipti dėmesį, kad esant
konkrečioms augimo sąlygoms - sėjos laikui, dirvožemiui, klimatinėms sąlygoms, tręšimui ir augalų apsaugai,
veislės parametrai gali skirtis nuo čia nurodytų.

Dėmesio!
Veislės apibūdinimas atliktas remiantis Lietuvos valstybinio veislių tyrimo centro, oficialiais veislių tyrimo 2013-2014 metų duomenimis ir esant tiems
metams būdingoms oro sąlygoms. Norime atkreipti dėmesį, kad esant konkrečioms augimo sąlygoms - sėjos laikui, dirvožemiui, klimatinėms sąlygoms,
tręšimui ir augalų apsaugai, veislės parametrai gali skirtis nuo čia nurodytų.
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VASARINIAI
RAPSAI

Hibridinių rapsų veislė KALIBER

Linijinių rapsų veislė CLIPPER

Rekordinis derlius ir puikios agronominės savybės. KALIBER – aukšta, daug biomasės turinti veislė. Dėl šių
savybių tinka visoms dirvoms ir auginimo technologijoms. Pasižymi greitu augimu po sudygimo, todėl gerai
vystosi ir auga esant augimui nepalankioms sąlygoms. Pasižymi stipria šaknų sistema, todėl idealiai tinka minimaliai žemės įdirbimo technologijai.

Didelis ir stabilus derlingumas. Vidutiniškai vėlyva veislė. Augalai aukšti ir atsparūs išgulimui, todėl gerai
stelbia piktžoles. Sėklos stambios, neišbyrančios, sukaupia daug riebalų.

Veislė Lietuvoje registruota nuo 2010 metų.
Ši veislė taip pat įtraukta į Estijos, Latvijos, Vokietijos ir Lenkijos nacionalinius veislių sąrašus.

Veislė Lietuvoje registruota nuo 2010 metų. Ši veislė taip pat įtraukta į Estijos, Latvijos ir Lenkijos nacionalinius
veislių sąrašus.

Linijinių rapsų veislė LARISSA

Hibridinių rapsų veislė ACHAT
Itin derlinga veislė. ACHAT – aukšta, vėlyva, bet itin derlinga veislė. Siekiant sumažinti galimą derliaus dorojimo riziką, rekomenduojama sėti derinant su ankstyvesnėmis veislėmis. Kaip ir visos hibridinių rapsų veislės,
pasižymi greitu augimu po sudygimo, todėl gerai vystosi ir auga esant augimui nepalankioms sąlygoms. Pasižymi stipria šaknų sistema, todėl idealiai tinka minimaliai žemės įdirbimo technologijai.
Veislė Lietuvoje registruota nuo 2011 metų. Ši veislė taip pat įtraukta į Estijos, Čekijos, Slovakijos ir Anglijos nacionalinius veislių sąrašus.

Nejautri nepalankioms augimo sąlygoms. LARISSA - vidutiniškai ankstyva veislė, pasižyminti palyginti ankstyva žydėjimo pradžia, dėl ko lieka daugiau laiko sėkloms vystytis. Veislė pasižymi dideliu ankštarų kiekiu.
Tinka auginti įvairaus tipo dirvose.
Veislė Lietuvoje registruota nuo 2008 metų. Ši veislė taip pat įtraukta į Estijos, Latvijos, Čekijos, Slovakijos ir Lenkijos
nacionalinius veislių sąrašus.

Vasarinių rapsų veislių požymiai
Veislės

2009-2012 metų oficialių vasarinių rapsų veislių tyrimo duomenų,
visų tyrimo stočių ir metų vidurkis
Derlingumas, išreikštas %, palyginti su standartu

STELLA

CLIPPER

KALIBER(H)

ACHAT(H)

Vegetacijos periodas,
dienomis

101

101

107

104

108

Augalų aukštis, cm

117

128

136

121

146

Atsparumas išgulimui,
balais

8,0

7,4

8,0

7,9

8,0

ACHAT (H)

117%

1000 sėklų svoris, g

3,58

3,76

3,85

4,27

3,65

KALIBER (H)

113%

Riebalų sėklose, %

44,6

47,5

48,8

46,7

46,6

STELLA

109%

CLIPPER

107%

LARISSA

100%

Standartas

100%

90%
95%
100%
105%
Standartinės veislės: Fenja, Senator, Primavera, Kaliber, Jarome, Salsa CL

110%

115%

120%

Linijinių rapsų veislė STELLA
Ankstyva ir derlinga veislė. Ankstyva, sąlyginai aukšta, išskirtinai derlinga veislė.
Veislė Lietuvoje registruota nuo 2011 metų. Ši veislė taip pat įtraukta į Estijos nacionalinį veislių sąrašą.
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LARISSA

Dėmesio!
Veislės apibūdinimas atliktas remiantis Lietuvos valstybinio veislių tyrimo centro, oficialiais veislių tyrimo 2009-2012 metų duomenimis ir esant
tiems metams būdingoms oro sąlygoms. Norime atkreipti dėmesį, kad esant konkrečioms augimo sąlygoms - sėjos laikui, dirvožemiui, klimatinėms
sąlygoms, tręšimui ir augalų apsaugai, veislės parametrai gali skirtis nuo čia nurodytų.

Rekomenduojamos
sėklomis į ha

vasarinių

rapsų

sėjos

normos

daigiomis

Sėjos laikas
Veislė

Ankstyvas

Linijiniai rapsai

90

Hibridiniai rapsai

70

Vidutinis
100

Aritmetinis skaičiavimas kg/ha = (1000 sėklų svoris x pageidaujamas sėjos tankis) / daigumas

80

Vėlyvas
110

130
90
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KUKURŪZAI

PAŠARINĖS
ŽOLĖS IR JŲ
MIŠINIAI

Siekdami parinkti tinkamiausias kukurūzų veisles, Baltic Agro kartu su Latvijos Žemės Ūkio Universitetu
(Auce, 20 km nuo Lietuvos sienos) atlieka privačius kukurūzų veislių tyrimus. Tam tikslui Baltic Agro pateikė
universitetui specializuotą kukurūzų bandymams skirtą sėjos ir derliaus dorojimo techniką. Kiekvienais
metais tiriame ~25 kukurūzų veisles, iš kurių atrenkame labiausiais atitinkančias Lietuvos ūkininkų poreikius.

Krakmolas %

2013
2014

2013
2014

2013
2014

2,4
---

43,1
---

37,7
---

16,3
---

8,1
---

36,7
---

2,6
2,8
2,5
2,3
2,6
2,4
2,9
2,8

51,5
54,3
57,2
56,8
52,4
53,8
60,7
62,2

36,9
36,2
33,3
36,6
32,3
34,6
32,2
33,5

19,0
19,7
19,0
20,8
16,9
18,6
19,6
20,8

9,5
9,0
8,0
11,0
8,6
8,6
8,8
11,3

36,6
34,0
31,0
39,2
37,7
34,1
33,0
40,4

NEL, MJ kg-1

**Grūdų derlius,
t ha-1

2013
2014

Sausųjų medžiagų
virškinamumas %

Sausųjų medžiagų
derlius, t ha-1

2013
2014

ADF %

Sausųjų medžiagų
kiekis, %

2013
2014

NDF %

Žalios masės derlius,
t ha-1

Sausojoje medžiagoje

Augalų aukštis m

Veislė

FAO

Baltic Agro privačių kukurūzų veislių tyrimo duomenys.
2013 - 2014 m. Latvija (Auce)

47,1

22,1

72

6,8

46,1

21,1

73

6,9

37,7

19,9

74

7,0

41,0

19,8

74

7,0

41,2

19,9

74

7,0

--29,3

40,6

21,0

73

6,9

8,4
9,4

32,1
34,1

41,6

20,6

75

6,9

9,0
6,9
6,5
---

34,1
26,5
24,8
---

41,2

22,2

72

6,9

53,7

25,5

69

6,6

Avenir*

180

ES Regain*

180

DKC 3014*

190

ES Bodyguard

200

Eduardo

200

Pirro

200

--3,0

--63,7

--33,2

--21,2

--8,4

Drim

200

2,8
2,6

63,0
62,2

30,5
32,9

19,2
20,4

Borago

220

Quintana

230

2,8
2,8
2,7
---

62,7
58,9
66,6
---

31,4
32,7
29,2
---

19,7
19,3
19,5
---

2015 metų stambiųjų pašarų gamybos
koncepcija
Lietuvoje ši koncepcija pradėta taikyti 2010 metais ir puikiai
užsirekomendavo pienininkystės ūkiuose.
Koncepcija tobulinama kiekvienais metais. Šiam sezonui paruošėme tris
naujus intensyvios naudojimo technologijos žolių mišinius, skirtus žolės
siloso gamybai, priklausomai nuo ūkyje vyraujančios gyvulių šėrimo
koncepcijos.
Šie mišiniai sukurti bendradarbiaujant su Danijos bendrovėmis „Nordic
Seed“ AS ir „DLF Trifolium“. Kuriant žolių mišinius siekta patenkinti
ūkininkų poreikius.
Tai išskirtinės kokybės žolių sėklų mišiniai, skirti auginti sėjomainos
laukuose. Mišiniuose esančios žolių veislės maksimaliai atitinka
klimatines Lietuvos sąlygas. Be to, sudarant žolių mišinius atsižvelgta į
keletą labai svarbių reikalavimų:
• Visi mišinio komponentai turėtų pradėti augti vienodai anksti;
• Visi mišinio komponentai turėtų būti panašaus agresyvumo;
• Visi mišinio komponentai turėtų būti atsparūs dažnam pjovimui ir po
jo gerai atželti;
• Žolių mišiniai skirti intensyviai naudoti 2–3 metus.

* Tinka auginti grūdams
** Grūdų derlius paskaičiuotas aritmetiniu būdu, atsižvelgiant į sausųjų medžiagų derlių ir krakmolo proc. sausosiose medžiagose.

2015 metų naujiena
DKC 3014 – kukurūzų veislė išvesta Monsanto kompanijoje. Labai derlinga vidutinio
ankstyvumo veislė, pasižyminti dideliu sausųjų medžiagų proc., didele krakmolo
koncentracija ir itin geru sausųjų medžiagų virškinamumu.
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PAŠARINIŲ ŽOLIŲ
MIŠINIAI

Žolių mišinys „AgrowGrass 220 LowMaize“ sudarytas siekiant užauginti itin baltymingą žolę su dideliu kiekiu
lengvai virškinamos ląstelienos. Mišinio sudėtyje esantys baltieji dobilai, kombinacijoje su diploidinėmis ir
tetraploidinėmis svidrėmis, garantuoja išskirtinai geros kokybės silosą.
Šis mišinys tinka auginti ūkiuose, kurių galvijų šėrimo racione dominuoja žolės silosas arba naudojamas vien
žolės silosas. Mišinys skirtas žolės siloso gamybai, tačiau po 1-2 nupjovimo, gali būti naudojamas ganymui.
Rekomenduojama sėjos norma – 30–35 kg/ha.
Procentinė
Veislė
sudėtis

Augalo rūšis

13%

KLONDIKE

Baltieji dobilai (plačialapių tipo)

20%

FOXTROT

Daugiametės svidrės, diploidinės (vėlyvos)

25%

MAURICE

Daugiametės svidrės, tetraploidinės (vėlyvos)

11%

CALIBRA

Daugiametės svidrės, tetraploidinės (vidutiniškai ankstyvos)

11%

DOLINA

Pašariniai motiejukai

20%

LAURA

Tikrieji eraičinai (svidrės tipo)

„AgrowGrass 350 MidiMaize“ – vidutiniškai ankstyvas žolių mišinys, kurio sudėtyje yra raudonųjų dobilų. Tai
garantuoja didelį lengvai prieinamų baltymų derlių. Mišinio sudėtyje yra 20 proc. eraičinsvidrių, užtikrinančių
didelį žolės derlių pirmojo ir vėlesnių pjovimų metu.
Mišinį rekomenduojama auginti ūkiuose, kurių galvijų šėrimo racione žolės silosas sudaro 40–60 proc.
Mišinys skirtas žolės siloso gamybai, tačiau po 1-2 nupjovimo, gali būti naudojamas ganymui. Rekomenduojama
sėjos norma – 30–35 kg/ha.
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„AgrowGrass 450 MaxMaize“ rekomenduojamas auginti ūkiuose, kurių galvijų šėrimo
racione dominuoja kukurūzų silosas. Tokiu atveju žolės silosas turi turėti daugiau
sunkiau virškinamos ląstelienos, užtikrinančios gerą galvijų prieskrandžio darbą.
Šio mišinio sudėtyje esantys dobilai ir svidrės turi lengvai virškinamų baltymų,
o mišinio sudėtyje esantys motiejukai ir eraičinsvidrės garantuoja gerą galvijų
prieskrandžio darbą.
Mišinys skirtas žolės siloso gamybai. Šis mišinys ganymui nerekomenduojamas.
Rekomenduojama sėjos norma – 30–35 kg/ha.
Procentinė
Veislė
sudėtis

Augalo rūšis

7%

RAJAH

Raudonieji dobilai, diploidiniai

9%

KLONDIKE

Baltieji dobilai (plačialapių tipo)

14%

PREMIUM

Daugiametės svidrės, diploidinės (vidutiniškai ankstyvos)

13%

CALIBRA

Daugiametės svidrės, tetraploidinės (vidutiniškai ankstyvos)

22%

DOLINA

Pašariniai motiejukai

35%

PERUN

Eraičinsvidrė (svidrės tipo)

Visus „AgowGrass“ žolių mišinius rekomenduojama auginti kombinuojant su
kukurūzais. Tam parenkamos tinkamiausios kukurūzų veislės, kad abiejų rūšių
silosas gerai derėtų ir vienas kitą papildytų.
Žolių mišinys

Kukurūzų veislė

Augalo rūšis

AgrowGrass 220 LowMaize

ES BODYGUARD, AVENIR, ES REGAIN, DKC 3014

RAJAH

Raudonieji dobilai, diploidiniai

AgrowGrass 350 MidiMaize

ES REGAIN, DKC 3014, EDUARDO, PIRRO,DRIM, BORAGO

10%

KLONDIKE

Baltieji dobilai (plačialapių tipo)

AgrowGrass 450 MaxMaize

PIRRO, DRIM, QUINTANA

25%

FOXTROT

Daugiametės svidrės, diploidinės (vėlyvos)

12%

CALIBRA

Daugiametės svidrės, tetraploidinės (vidutiniškai ankstyvos)

13%

DOLINA

Pašariniai motiejukai

17%

LAURA

Tikrieji eraičinai (svidrės tipo)

20%

PERUN

Eraičinsvidrė (svidrės tipo)

Procentinė
Veislė
sudėtis
3%
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PAŠARINIŲ ŽOLIŲ
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Technologinės „AgrowGrass“ mišinių rekomendacijos
Sėjos terminai
Galimi du sėjos terminai – pavasaris ir antra vasaros pusė. Pavasarinė sėja
prioritetinė.
Sėjos normos
Visus „AgrowGrass“ mišinius rekomenduojama sėti 30–35 kg/ha. Sėjant su varpinių
javų antsėliu, žolių sėjos norma mažinama iki 25–30 kg.
Tręšimas
Žolynų tręšimas turi didelę įtaką žolės derliui ir jos kokybei. Pagrindinis dėmesys
skiriamas azotui, fosforui, kaliui, taip pat magniui ir sierai.
Metinis trąšų poreikis:
• Fosforas (P2O5) - 70–115 kg/ha priklausomai nuo dirvos turtingumo;
• Kalis (K2O) – 180–480 kg/ha priklausomai nuo dirvos turtingumo;
• Magnis (Mg) – 10–30 kg/ha;
• Siera (S) – 25–50 kg/ha.
Kitų mikroelementų – Mn, Zn, Mo, Cu – poreikis nėra didelis ir specifinis tręšimas
nebūtinas.
Tręšimas azotinėmis trąšomis
Tai pagrindinis ir didžiausią įtaką derlingumui ir derliaus kokybei darantis tręšimas.
Konkrečią azotinių trąšų normą nurodyti sunku. Iš esmės tai priklauso nuo
vegetacijos pradžios ir paskutinio žolės pjovimo laiko. Vidutiniškai reikėtų skaičiuoti
po 2,5 kg/ha vienai dienai, pradedant nuo vegetacijos pradžios iki rugpjūčio
mėnesio. Priklausomai nuo vegetacijos pradžios, N trąšų norma bus 200–250 kg/ha.
Rekomenduojama azotines trąšas paskirstyti žolyno naudojimo metu, apskaičiuotą
normą padalijant procentinėmis dalimis:
Ankstyvas pavasaris

Po pirmosios pjūties

Po antrosios pjūties

Po sekančių pjūčių

40 %

35 %

25 %

0

Mėšlo naudojimas
Geriausiai mėšlą naudoti ruošiant dirvą žolynų auginimui.
Skystas mėšlas gali būti naudojamas kaip pirmoji pavasarinė trąša. Maksimali skysto
mėšlo norma yra 25–35 t/ha. Skystą mėšlą reikia paskleisti kuo anksčiau pavasarį.
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Gausiažiedės (vienmetės) svidrės – JIVET

Viena iš ankstyviausių, tetraploidinių gausiažiedžių svidrių veislė, išvesta
kompanijoje DLF Trifolium.
Nuo sėjos iki pirmos pjūties užtrunka 30-40 dienos.
Tai išskirtinio derlingumo veislė, pasižyminti atsparumu išgulimui ir rūdims, kas
garantuoja geros kokybės, sveiką pašarą.
Rekomenduojama sėjos norma gryname pasėlyje 45 kg/ha.

Daugiametės svidrės – MATHILDE

Labai gerai žiemojanti, tetraploidinių daugiamečių svidrių veislė, išvesta kompanijoje
DLF Trifolium.
Tai naujos kartos tetraploudinių svidrių veislė, kuri apart išskirtinai geros pašarinės
kokybės, pasižymi ir tankiu pasėliu. Visos šios savybės leidžia šia veislę auginti tiek
įvairiuose mišiniuose, tiek ir kaip monokultūrą.
Rekomenduojama sėjos norma gryname pasėlyje 30 kg/ha

Mėlynžiedės liucernos – GEA (sėklos, apdorotos azotą
fiksuojančiomis bakterijomis)

Vidutinio ankstyvumo liucernų veislė, išsiskirianti dideliu atsparumu žiemojimui,
todėl gerai tinka auginti atšiauraus klimato zonose.
Veislė turi itin gerą stiebų ir lapų santykį, todėl gerai tinka tiek ganymui, tiek
šienavimui. Gerai ir greitai atželia po kiekvieno nuganymo ar nupjovimo. Dėl itin
geros šaknų sistemos, gerai pakenčia vasaros sausras.
Rekomenduojama sėjos norma gryname pasėlyje 25-30 kg/ha.

Rausvieji dobilai – ERMO

Vidutinio ankstyvumo rausvųjų dobilų veislė gerai auga užmirkusiose ir rūgščiose
dirvose. Veislė nėra agresyvi, todėl gerai dera mišiniuose su kitomis žolių rūšimis.
Didžiausią derlių duoda iš pirmos pjūties žolės. Tame pačiame lauke išsilaiko 3-4
metus.
Rekomenduojama sėjos norma gryname pasėlyje 20 kg/ha.
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PAŠARINIŲ ŽOLIŲ
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Raudonieji dobilai – DAJANA

Vidutinio ankstyvumo, diploidinė raudonųjų dobilų veislė - gerai žiemojanti.
Pradeda anksti vegetuoti pavasarį, gerai atželia po pjūties ar nuganymo, pasižymi
atsparumu ligoms, todėl tinka mišiniuose su kitomis augalų rūšimis arba auginimui
kaip monokultūra.
Rekomenduojama sėjos norma gryname pasėlyje 20 kg/ha.

Baltieji dobilai – RIVENDEL

Smulkelapių dobilų veislė pasižymi dideliu ištvermingumu ir kelių metų eigoje
šios veislės dobilų derlius tendencingai didėja. Neilgi šliaužiantys stiebai ir trumpi
lapkočiai padidina dobilų atsparumą ganymui ir dažnam pjovimui. Labai gerai
tinkanti ilgalaikių žolynų įrengimui. Greitai atželia po nuganymo. Veislė labai gerai
žiemoj ir nejautri nematodoms ir šaknų skleročiui.
Rekomenduojama sėjos norma gryname pasėlyje 15 kg/ha.

Baltieji dobilai – AVALON

Smulkelapių dobilų veislė yra labai gerai tinkanti ilgalaikių žolynų įrengimui, atspari
mindymui, dažnam ganymui ir pjovimui. Greitai atželia po nuganymo. Veislė labai
gerai žiemoja ir visiškai nejautri nematodoms ir šaknų skleročiui.
Rekomenduojama sėjos norma gryname pasėlyje 15 kg/ha.

Standartiniai, universalios paskirties žolių mišiniai

Daugiamečių žolių žolynai, priklausomai nuo sudėties, dirvožemio ir naudojimo,
gali būti intensyviai naudojami nuo 3 iki 5 metų. Taigi, labai svarbu priimti teisingą
sprendimą pasirenkant vieną ar kitą mišinį. Suklydus pasirenkant mišinius, šias
klaidas labai sunku ir brangu taisyti.
Perkant daugiamečių žolių mišinių sėklas, visada reikia galvoti apie pašarą ir pašaro
kokybę artimiausius 3 – 5 metus.

FOR ALL – universalios paskirties

Universalios paskirties mišinys intensyviam naudojimui – ganymui, siloso gamybai,
šienavimui.
Po trijų - keturių naudojimo metų gali būti naudojamas ekstensyviai arba reikia
dalinai atsėti daugiametėmis svidrėmis.
Sudėtyje esantys raudonieji dobilai jau pirmaisiais metais praturtina žolę žaliaisiais
baltymais.
Naudojamas 4-6 kartus per sezoną (priklausomai nuo naudojimo būdo ir dirvos
drėgmės rėžimo).

FOR CUT 3 – lengvoms, kalvotoms dirvoms

Mišinys skirtas universaliam naudojimui.
Lengvai ištveria drėgmės trūkumą.
Sudėtyje esantys raudonieji dobilai jau pirmaisiais metais praturtina žolę žaliaisiais
baltymais.
Esant poreikiui, galima papildomai pamaišyti mėlynžiedžių liucernų sėklų.
Naudojamas 3-4 kartus per sezoną (priklausomai nuo naudojimo būdo ir dirvos
drėgmės režimo).

FOR CUT 4 – organinės kilmės (durpingiems)
dirvožemiams

Mišinys skirtas universaliam naudojimui.
Sudėtyje esančios žolės ištveria nepalankias augimo sąlygas, drėgmės perteklių,
drėgmės trūkumą.
Galima auginti didesnio rūgštingumo dirvose.
Naudojamas 3-4 kartus per sezoną (priklausomai nuo naudojimo būdo ir dirvos
drėgmės režimo).
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FOR CUT 5 – žolės siloso gamybai

FOR CUT 6 – mėlynžiedžių liucernų ir varpinių žolių mišinys

Mišinys skirtas intensyviam naudojimui.
Geriausiai tinka silosavimui. Patartina naudoti sėjomainos laukuose.
Duoda didelį žalios masės derlių 3 metus, vėliau rekomenduojama visiškai persėti.
Esant pakankamai drėgmės ir stipriai tręšiant, pjaunama 4-6 kartus per sezoną.

Mišinys labai gerai ištveria ilgalaikes vidurvasario sausras. Dirvoje sukaupia iki 200 kg biologinio azoto, todėl
galima netręšti mineraliniu azotu. Gerai dera lengvesnėse ir sausesnėse dirvose. Tinka ganymui, silosavimui
ir dalinai šienavimui, gerai atželia po nuganymo ar šienavimo. Geros pašarinės vertės, žolę gyvuliai noriai ėda.
Gerai žiemoja, sudaro tankią velėną, kuri saugo dirvą nuo erozijos. Tinka ganyti 3 – 4 kartus per sezoną,
šienaujama iki 3 kartų per sezoną.
Gerai

Pašarinių žolių mišinių palyginimas
Naudojimo trukmė metais iki visiško arba dalinio atsėjimo

Pašarinių žolių mišiniai

XX

AgrowGrass 350 (MidiMaize)
AgrowGrass 450 (MaxMaize)

XX
XX

FOR ALL
FOR CUT 3
FOR CUT 4
FOR CUT 5
FOR CUT 6
AgrowGrass 220 (LowMaize)
AgrowGrass 350 (MidiMaize)
AgrowGrass 450 (MaxMaize)

iki 5

iki 7

Naudojimas

XX

Ganymui

Šienavimui

Silosavimui

XX

XX
XX
XX
X
XX

X
XX
XX

XX
X
X
XX
XX

Aukštas pH

X
XX

Pakuotė

X
Sėjos norma

kg

kg/ha

FOR CUT 3
FOR CUT 4
FOR CUT 5
FOR CUT 6
AgrowGrass 220 (LowMaize)

15%

5%

AgrowGrass 350 (MidiMaize)
AgrowGrass 450 (MaxMaize)

30 - 35
30 - 35
25 - 30
30 - 35
25 - 30
30 - 35
30 - 35
30 - 35
Mėlynžiedės
liucernos

Ankstyvas

Vid. ankstyvas

Vėlyvas

XX
XX
XX
XX
XX

Auginimui tinkamos dirvos
Lengvos

Vidutinės

Sunkios

X
XX
X

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
Nendriniai
eraičinai

X

XX

Pašariniai
motiejukai
20%
25%

Tikrieji
eraičinai
10%
25%

40%
35%

15%
50%

X

X

Ankstyvumas

virš 7

XX

Baltieji
dobilai
10%

FOR ALL

iki 4

XX

10
10
10
10
10
10
10
10
Raudonieji
dobilai
15%

Mišinių sudėtis, %
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iki 3

FOR ALL
FOR CUT 3
FOR CUT 4
FOR CUT 5
FOR CUT 6
AgrowGrass 220 (LowMaize)

Pašarinių žolių mišiniai

XX

Patenkinamai

X
XX
X
XX
XX
XX
Raudonieji
eraičinai
10%

X
X

Daugiametės
svidrės
35%
30%
15%
25%

Neutralus pH

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
Vienmetės
svidrės

Durpynai

XX

Eraičinsvidrės

Kalvotos

XX
X
X
XX
X
X
X
Paprastosios
šunažolės

Įmirkusios

XX

Pievinės miglės
10%

20%

40%

13%

15%
11%

20%
20%

56%

15%

3%

10%

13%

17%

37%

20%

7%

9%

22%

27%

35%
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Rajonas
Mob. tel.
el.paštas
Agronomai konsultantai
Akmenės raj.
8 655 03015
saulius.sovas@balticagro.com
Alytaus raj.
8 685 15410
tadas.prajara@balticagro.com
Anykščių raj.
8 685 68546
julius.sinkevicius@balticagro.com
Biržų raj.
8 699 82081
aida.klepeckiene@balticagro.com
Druskininkų raj.
8 699 82083
irena.cibiriene@balticagro.com
Elektrėnų raj.
8 699 82083
irena.cibiriene@balticagro.com
Ignalinos raj.
8 699 82083
irena.cibiriene@balticagro.com
Jonavos raj.
8 656 05727
tomas.baradinskas@balticagro.com
Joniškio raj.
8 650 33992
tomas.savickis@balticagro.com
Jurbarko raj.
8 640 12808
ricardas.vainikonis@balticagro.com
Kaišiadorių raj.
8 656 57974
andrius.dabrila@balticagro.com
Kauno raj.
8 656 57974
andrius.dabrila@balticagro.com
Kauno raj.
8 685 68547
gitana.stefanoviciene@balticagro.com
Kalvarijos sav.
8 652 22804
karolis.markevicius@balticagro.com
Kalvarijos sav.
8 685 15410
tadas.prajara@balticagro.com
Kelmės raj.
8 655 00550
sigitas.jonaitis@balticagro.com
Kėdainių raj.
8 652 01096
marija.cizauskiene@balticagro.com
Kėdainių raj.
8 685 12657
jelena.fiodorova@balticagro.com
Kėdainių raj.
8 685 68547
gitana.stefanoviciene@balticagro.com
Klaipėdos raj.
8 685 21622
kestutis.rinkevicius@balticagro.com
Kretingos raj.
8 655 03015
saulius.sovas@balticagro.com
Kupiškio raj.
8 685 68546
julius.sinkevicius@balticagro.com
Lazdijų raj.
8 699 82083
irena.cibiriene@balticagro.com
Lazdijų raj.
8 685 15410
tadas.prajara@balticagro.com
Marijampolės raj.
8 685 15410
tadas.prajara@balticagro.com
Mažeikių raj.
8 655 03015
saulius.sovas@balticagro.com
Molėtų raj.
8 699 82083
irena.cibiriene@balticagro.com
Pagėgių sav.
8 685 21622
kestutis.rinkevicius@balticagro.com
Pakruojo raj.
8 650 33992
tomas.savickis@balticagro.com
Panevėžio raj.
8 655 00548
nijole.kairiene@balticagro.com
Panevėžio raj.
8 685 15411
zenonas.eringis@balticagro.com
Pasvalio raj.
8 685 15411
zenonas.eringis@balticagro.com
Pasvalio raj.
8 699 82081
aida.klepeckiene@balticagro.com
Plungės raj.
8 650 33997
edmundas.staponkus@balticagro.com
Prienų raj.
8 656 57974
andrius.dabrila@balticagro.com
Radviliškio raj.
8 655 00548
nijole.kairiene@balticagro.com
Radviliškio raj.
8 685 12657
jelena.fiodorova@balticagro.com
Raseinių raj.
8 655 00550
sigitas.jonaitis@balticagro.com
Rokiškio raj.
8 685 68546
julius.sinkevicius@balticagro.com
Skuodo raj.
8 655 03015
saulius.sovas@balticagro.com
Šakių raj.
8 685 68548
romas.dabrila@balticagro.com
Šakių raj.
8 640 12808
ricardas.vainikonis@balticagro.com
Šalčininkų raj.
8 699 82083
irena.cibiriene@balticagro.com
Šiaulių raj.
8 650 33992
tomas.savickis@balticagro.com
Šilalės raj.
8 685 21622
kestutis.rinkevicius@balticagro.com
Šilutės raj.
8 685 21622
kestutis.rinkevicius@balticagro.com
Širvintų raj.
8 699 82083
irena.cibiriene@balticagro.com
Švenčionių raj.
8 699 82083
irena.cibiriene@balticagro.com
Tauragės raj.
8 685 21622
kestutis.rinkevicius@balticagro.com
Telšių raj.
8 650 33997
edmundas.staponkus@balticagro.com
Trakų raj.
8 699 82083
irena.cibiriene@balticagro.com
Ukmergės raj.
8 656 05727
tomas.baradinskas@balticagro.com
Ukmergės raj.
8 685 12657
jelena.fiodorova@balticagro.com
Utenos raj.
8 699 82083
irena.cibiriene@balticagro.com
Varėnos raj.
8 699 82083
irena.cibiriene@balticagro.com
Vilkaviškio raj.
8 656 35950
alfonsas.zaliniakas@balticagro.com
Vilkaviškio raj.
8 655 00549
audrone.sukauskiene@balticagro.com
Vilkaviškio raj.
8 652 22804
karolis.markevicius@balticagro.com
Vilniaus raj.
8 699 82083
irena.cibiriene@balticagro.com
Zarasų raj.
8 699 82083
irena.cibiriene@balticagro.com
Gyvulininkystės konsultantai		
Vakarų Lietuvos r.
8 650 79286
edmundas.sopaga@balticagro.com
Pietvakarių Lietuvos r.
8 687 25732
audrone.pileliene@balticagro.com
Pietų Lietuvos r.
8 655 00553
zita.kurminiene@balticagro.com
Šiaurės Rytų Lietuvos r.
8 686 92489
stasys.sriubike@balticagro.com
Viduriuo Lietuvos r.
8 615 64243
jolita.pazusiene@balticagro.com
Šiaurės Lietuvos r.
8 620 95105
lina.klumbiene@balticagro.com
Gyvulininkystės konsultantai (kiaulininkystės ir paukštininkystės klausimais)				
Lietuva
8 685 77535
saulius.kontrimavicius@balticagro.com

Perkūnkiemio g. 2, LT-12126 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 270 11 87
Faksas (8 5) 270 17 11
www.balticagro.lt

