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Gerbiami augintojai!
UAB „Sėkluva“ veiklą pradėjo 1998 metais. Bendrovė 

atestuota kaip lauko, daržo dauginamosios medžiagos 
tiekėja pagal Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės 
įstatymą. Užmezgėme prekybinius ryšius su Olandijos firma 
„Rijk Zwaan“, Prancūzijos firma „Clause“, Vokietijos, Italijos, 
Čekijos ir Lenkijos firmomis, iš kurių perkame daržovių, 
gėlių, prieskoninių augalų, pašarinių runkelių ir kitų augalų 
sėklas, svogūnų sėjinukus, sėklines bulves, daugiamečių 
gėlių gumbelius. 2015 metais pradėjome bendradarbiauti ir 
su sėklų firma iš Austrijos. Bendradarbiaujame su Lietuvos 
įmonėmis „Aista“, „Agrimatco“, „Motyva“, kurioms pa dedant 
gauname kitų Olandijos firmų sėklų. Didesnis tiekėjų skai
čius su daro galimybes įsigyti aukštesnės kokybės sėklas, pa
rink ti mūsų kraštui tinkamiausias veisles. Ypatingą dėmesį 
ski riame parduodamų sėklų kokybei. Ji reguliariai tikrinama 
Vals tybinės augalininkystės tarnybos laboratorijoje. 

Augintojams siūlome įprastų ir hibridinių veislių sėklas. 
Aukštos kokybės hibridų sėklos brangesnės, bet ir daržovių 
derlius būna gausesnis, o jų prekinė išvaizda – geresnė, 
augalai atsparesni ligoms. Didesniais kiekiais šios sėklos 
parduodamos originaliose gamintojų pakuotėse. Jas dažnai 
renkasi ir mažų sklypelių savininkai, todėl atsižvelgdami į 
jų poreikius, dalį profesionalams skirtų sėklų perfasuojame 
į mažesnius pakelius. Kad augintojams mėgėjams būtų 
lengviau išsirinkti sėklas pagal kainą, veisles ir kiekį, 
išleidome kelias pakelių serijas. Į PROFI serijos spalvotus 
pakelius subertos vertingos profesionaliai paruoštos hibridų 
ar originalių daržovių ir gėlių veislių sėklos. Standartinėse 
pakuotėse yra originalios daržovių hibridų ar veislių sėklos, 
prieskoninių augalų, gėlių ar didesnis įprastų daržovių 
veislių sėklų kiekis. Sodžius – tai pakuotė, skirta kaimo 
ir miestelių gyventojams, auginantiems daugiau daržovių 
savo poreikiams. Jose sėklų yra 2 – 3 kartus daugiau nei 
standartinėse pakuotėse. Baltic serijos pakeliuose įprastų 
sėklų kiekis mažiausias ir kaina žemiausia. 2016 metais 
išleidome naują pakelių seriją Exotica. Juose – įdomesnių 
veislių ir rečiau auginamų daržovių bei kitų augalų sėklos. 
Kasmet šią seriją papildysime naujomis sėklomis.

Kataloge plačiau aprašomos naujesnės ir geresnės 
daržovių veislės. Jos sugrupuotos pagal firmas gamintojas 
arba šalia nurodytas gamintojo pavadinimo sutrumpinimas. 
Taip pat nurodyta, kokio dydžio pakuotėse galima nusipirkti 
sėklų. Naujos veislės pažymėtos raide N. Gerai žinomos 
veislės tik paminėtos.

UAB „Sėkluva“ būstinė ir sandėliai įsikūrę Vievyje, 
Vilniaus g. 37, tel. (528) 27017, (528) 26292. Spe cia
li zuo tose bendrovės parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Kėdai
niuose, Utenoje ir Vievyje, be sėklų, galima nusipirkti įvairių 
prekių sodininkams ir daržininkams. UAB „Sėkluva“ sėklos 
taip pat parduodamos kitų miestų ir miestelių prekybos 
įmonėse.

UAB „Sėkluva“ kolektyvas visada pasiruošęs Jums 
padėti, linki gero derliaus ir sėkmės visuose darbuose!

Pomidorai
Paprikos
Agurkai
Cukinijos
Baklažanai
Moliūgai  
Arbūzai
Baltieji gūžiniai kopūstai
Raudonieji gūžiniai kopūstai
Savojiniai kopūstai 
Žiediniai kopūstai
Brokoliai  
Ropiniai kopūstai
Morkos 
Burokėliai
Ridikėliai
Ridikai
Salierai
Ropės
Svogūnai
Tuščialaiškiai česnakai
Porai
Petražolės
Salotos 
Špinatai
Krapai
Žirniai
Kukurūzai
Pupelės  
Pupos
Daržovių sėklos 
Svogūnų sėjinukai 
Bulvės
Prieskoniniai augalai  
Žolių sėklų mišiniai vejoms
Begonijos
Pelargonijos
Petunijos
Vienmetės gėlės
Dvimetės ir daugiametės gėlės
Kur pirkti?

Turinys
3–6 psl.
7 psl.
8–10 psl.
11 psl.
11 psl.
12 psl.
12 psl.
13 psl.
14 psl.
14 psl.
15–16 psl.
17 psl. 
17 psl.
18–19 psl.
20 psl.
21–22 psl.
22 psl.
23 psl.
23 psl.
24 psl.
24 psl.
25 psl.
25 psl.
26 psl.
27 psl.
27 psl.
28 psl.
28 psl.
29 psl. 
29 psl.
30 psl. 
31 psl.
31 psl.
32 psl.
33 psl.
34 psl.
35 psl.
36–37 psl.
38 psl.
39 psl.
40 psl.

Firmų pavadinimų sutrumpinimai: 
CL – Clause Prancūzija; 
RZ – Rijk Zwaan Olandija; 
BZ –Bejo Zaden Olandija 
SE – Semenis Olandija; 

Vievis, Vilniaus g. 37 

Telefonai (8~528) 27017, (8~528) 26292
prekyba@sekluva.lt

info@sekluva.lt

www.sekluva.lt
UAB „Sėkluva“ parduotuvės:

Vilniuje, Kalvarijų g. 66, tel. (8~5) 232 42 15
Kaune, V. Krėvės pr. 81, tel. (8~37) 35 25 72
Utenoje, Kauno g. 19, tel. (8~389) 5 00 01
Vievyje, Trakų  g. 13, tel. (8~528) 2 62 10

Kėdainiuose, Liepų takas 3, tel. (8~347) 5 00 60

UAB

EZ – Enza Zaden Olandija; 
SZ – Saatzucht Vokietija; 
MS – Moravoseed Čekija.
N – naujos veislės
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Cetia F1
•	 Gausiai dera,
•	 nepaprastai atsparus ligoms Tm, 

C5, V, F2, Fr, N, TSWV,
•	 vaisiai apvalūs, 230–250 g svorio, 

mėsingi ir tvirti, labai skanūs ir 
išvaizdūs, tinkami pervežti.

VALGOMIEJI POMIDORAI

Oasis F1
•	 Puikiai mezga vaisius 

aukštoje temperatūroje, 
•	 atsparus ligoms Tm, V, F2, 

Fr, C5, N, TSWV, 
•	 vaisiai šiek tiek plokšti, 

apie 250 g svorio, itin 
skanūs, tvirti.

Fenda F1
•	 Atsparus ligoms Tm, TSWV, C3, V, N, TYLCV,
•	 vaisiai apvalūs, šiek tiek plokšti, avietinės spalvos, 

6,5–8,5 cm skersmens, 200–250 g svorio, 
blizgūs, labai skanūs.

Dartagnan F1
•	 Augalai nevešlūs, labai kompaktiški, 
•	 atsparūs ligoms Tm,TSWV, C3, V, N,
•	 vaisiai pailgi, ištempto ovalo formos, 120–150 g 

svorio, auga dailiomis kekėmis, netrūkinėja, labai 
kokybiški ir skanūs. Tinka ilgiau laikyti.

Tucano F1
•	 Tai pagerintas ‘Colibri‘ tipo vidutiniškai 

ankstyvas hibridas, 
•	 augalai indeterminantiniai, labai gausiai 

dera, atsparūs ligoms Tm, V, F2, N, TSWV,
•	 vaisiai ovalūs (kiaušinio formos),  

apie 200 g svorio, skanūs, tvirti.

Gourmandia F1
•	 Jaučio širdies tipo, labai ankstyvas 

indeterminantinis hibridas,
•	 augalai pradeda derėti itin anksti ir gausiai, 
•	 vaisiai mėsingi, briaunoti, 250–300 g svorio, 

puikaus skonio.
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„HM.Clause“ firmos indeterminantinės (aukštos) 
hibridinės (F1) pomidorų veislės

Hibridas,
pakuotė ( s.)

Atsparumai
ligoms

Anksty-
vumas

Vaisiaus 
svoris (g) Kitos savybės 

Veislės su avietinės spalvos vaisiais
FENDA
10; 100;  250

Tm, TSWV, C3, 
V, N, TYLCV A 200–250 Vaisiai avietinės spalvos. 

HONEY MOON (N) Tm, V, F2, N, 
Ph, TYLCV A 250–300 Augalai pakantūs marui. Vaisiai šiek tiek plokšti, 

avietiniai, puikaus skonio, gana tvirti.
Veislės su ovalo ir pailgais vaisiais

COLIBRI
10; 20; 100; 250

Tm, V, F2, Fr, 
N, Ss VA 120–140 Vaisiai ovalūs, tvirti, puikaus skonio, be žalios 

dėmės prie vaiskočio. Juos patogu konservuoti.
DARTAGNAN
10; 50; 250

Tm,TSWV, C3, 
V, N A 120–150 Augalai labai kompaktiški. Vaisiai auga dailiomis 

kekėmis. 

GIULIETTA
10; 100; 250 Tm, C2, V, N VA 150–170

Pritaikytas auginti Šiaurės Europos sąlygomis. 
Augalai nepaprastai gausiai dera, suformuoja ilgas 
kekes. Vaisiai pailgi (10–12 cm), ryškiai raudoni, 
tvirti.

TUCANO (N) Tm, V, F2, N, 
TSWV VA Apie 200 Tai pagerintas ‚Colibri‘ tipo hibridas. 

Veislės su apvaliais ir plokščiai apvaliais vaisiais
CETIA
10; 100; 250

Tm, C5, V, F2, 
Fr, N, TSWV VA 230–250 Augalai gerai prisitaiko prie įvairių aplinkos sąlygų. 

FANTASIO 
10; 100; 250

Tm, F2, Ph, V, 
N, St VA 180–200

Labai derlingas hibridas. Augalai atsparūs marui ir 
kitoms ligoms. Vaisiai plokščiai apvalūs, be žalios 
dėmės prie vaiskočio, labai skanūs.

FLORENZIA
10; 100; 250

Tm, V, F2, Fr, 
C5, TSWV A Apie 160

Hibridas panašus į ‚Tamaris‘, tik dar atsparesnis 
ligoms ir ankstyvesnis. Vaisiai apie 160 g svorio, 
apvalūs, blizgūs, labai skanūs.

KILIO
10; 100; 250 Tm, V, F2, St LA 180–200

Augalai gerai pakelia žemesnę temperatūrą. Vaisiai 
apvalūs, netrūkinėja, ilgai nepraranda prekinės 
išvaizdos ir skonio. Tinka pervežti ir ilgiau laikyti.

LAETITIA
10; 100; 250 Tm, C5, V, N LA 130–140 Vaisiai vienodai raudoni, be žalios dėmės prie 

vaiskočio. Tinka ilgiau laikyti.

OASIS (N) Tm, V, F2, Fr, 
C5, N, TSWV A Apie 250 Tai pagerintas ‚Tamario‘ tipo hibridas.

SYTA
10; 100; 250

Tm, V, F2, C5, 
N VA 180–250

Gerai mezga derlių ir aukštesnėje temperatūroje. 
Vaisiai labai gražūs, stambūs, šiek tiek plokšti, 
labai tvirti, netrūkinėja, tinka pervežti, nuskinti 
ilgai nepraranda geros prekinės išvaizdos ir skonio.

TAMARIS
10; 20; 100; 250 Tm, V, F2 A 160–180

Populiarus hibridas, atsparus temperatūrų 
svyravimams. Vaisiai apvalūs, gražūs, itin skanūs, 
tinka laikyti.

Jaučio širdies tipo veislės
CORAZON
10; 50; 250 V VA Apie 200 Vaisiai kriaušės formos, briaunoti, tarsi susidedantys 

iš skiltelių, stambūs, mėsingi, labai skanūs.
GOURMANDIA 
10; 50; 250 Tm, V, F2, N LA 250–300 Augalai pradeda derėti itin anksti ir gausiai. 

VOLUPTUOSO (N) Tm, V, Fr VA 200–250
Hibridas panašus į ‚Corazon‘, tik žymiai atsparesnis 
ligoms. Augalai gausiai dera. Vaisiai puikaus 
skonio, mėsingi, stipriai briaunoti.  

VALGOMIEJI POMIDORAI
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Kitų firmų indeterminantinės (aukštos) 
hibridinės (F1) pomidorų veislės

Hibridas
Pakuotė Firma Atsparumai

ligoms
Anksty-
vumas

Vaisiaus 
svoris (g) Kitos savybės 

BARBADOS
100 s. RZ Tm, C5, V, F2 LA 120–130

Augalai tvirti. Vaisiai kokybiški, kekėse vienodi, 
blizgūs, jų dydis beveik nekinta visą sezoną, sunoksta 
vienu metu.

LOGISTICA
10; 100 s. RZ Tm, C5, V, 

F2, Fr A 200–220
Augalai stiprūs, bet nevešlūs, atsparūs ligoms, 
gerai pakelia žemesnę temperatūrą ir temperatūrų 
svyravimus. Vaisiai apvalūs, vienodi, tvirti, netrūkinėja.

MAHITOS
10; 100 s. RZ

Tm, TSWV, 
C5, F2, Fr, 

V, N
A 220–260

Hibridas puikiai mezga vaisius nepalankiomis 
sąlygomis. Kekės išsidėsčiusios arti viena kitos. Vaisiai 
apvalūs, stambūs, tvirti, labai skanūs.

PETULA
100 s. RZ Tm, V, F2, Fr, 

C5 A Iki 150
Augalai atsparūs temperatūrų svyravimams, itin 
gausiai dera vegetacijos pradžioje. Vaisiai tvirti, gerai 
laikosi sandėlyje.

LEMON BOY
10; 100 s. SE Tm,V, C5, F2, 

Fr, N VA 170–180 Vaisiai geltoni, apvalūs, labai skanūs, tinkami dietinei 
mitybai.

BELLE
10; 100 s. EZ Tm, V, F2 A 170–210

Augalai puikiai mezga vaisius ir aukštoje temperatūroje. 
Kekės ant stiebo išsidėsčiusios arti viena kitos. Vaisiai 
stambūs, netrūkinėja. 

BURAN
10; 100 s. EZ Tm, V, F2, 

C5, N, TSWV A 180–230
Augalai puikiai mezga vaisius, kurie yra kokybiški, 
stambūs, plokščiai apvalūs, skanūs, geros prekinės 
išvaizdos.

RALLY
10; 100 s. EZ Tm, C5, V, 

Fr, F2 LA 190–220
Augalai pakantūs temperatūrų svyravimams. Kekės 
auga arti viena kitos. Vaisiai stambūs, šiek tiek 
briaunoti, skanūs, ilgai išlaiko prekinę išvaizdą ir skonį.

SANTASIAN
8 s. EZ Tm, F2 VA 16–18 Vaisiai slyviniai, maži, tvirti, savito saldaus skonio, 

gausiai dera kekėse.
FATIMA
15; 100 s. SZ Tm, F2, V VA 250–350 Vaisiai plokščiai apvalūs, mėsingi, labai skanūs, tinka 

ilgiau laikyti.
FRANZI
15; 100 s. SZ C5, Tm, V, F2 A 100–120 Vaisiai apvalūs, nedideli, labai skanūs. Tinkami ilgiau 

laikyti, konservuoti.

CHERROLA
15 s.; 1 g MS Ph A 20–30 Derlingas vyšninių pomidorų hibridas. Vaisiai apvalūs, 

raudoni, maži. Vienoje kekėje jų subręsta apie 20.

DAFNE
0,1; 3 g MS Tm, F2,N A 120–140

Vaisiai tamsiai raudoni, plokščiai apvalūs, šiek tiek 
briaunoti, vidutinio dydžio, tvirti, netrūkinėja, labai 
skanūs, tinka ilgiau laikyti.

ORKADO 
0,03; 3 g MS Tm, V A 130–145 Hibridas labai panašus į ‚Taifun‘. Vaisiai ryškiai 

raudoni, apvalūs, vidutinio dydžio, netrūkinėja.
PALAVA 
0,05; 3 g MS Tm, F2, N, V VA 140–160 Vaisiai apvalūs ar plokščiai apvalūs, raudoni, kekėse 

auga po 6–8. 
PEDRO
0,1; 3 g MS V, F2 V 120–135 Vaisiai apvalūs, lygūs, netrūkinėja, mėsingi, skanūs. 

Tinka laikyti.
TOLSTOI
0,1g BZ Tm, C5, V, F2 VA 80–120 Vaisiai tvirti, mėsingi, apvalūs, be žalios dėmės prie 

vaiskočio.

VALGOMIEJI POMIDORAI

Kitos indeterminantinės 
(aukštos) hibridinės 
pomidorų veislės: ADAM, 
CRISTAL, MONTECARLO, 
NATACHA, PARTO.

Atsparumai ligoms: Tm – tabako mozaikos virusui; V – verticiliozei (lėtajam vytuliui); F2 – fuzariozei (greitajam vytuliui), 
1 ir 2 rasei; Fr – fuzariniam šaknų puviniui; C5 – kladosporiozei (lapų rudajai dėmėtligei), 1–5 rasei; C3 – kladosporiozei, 
1–3 rasei; C2 – kladosporiozei, 1 ir 2 rasei; N – nematodams; St – stempiliozei (šviesmargei); Ss – dėmėtligei; TYLCV – 
pomidorų mozaikos geltonajam virusui, Ph – fitoftorozei (marui), TSWV – dėmėtajam lapų vytuliui, Bsp – bakterinei 
pomidorų dėmėtligei (indų kūlelių audinių bakteriozei). 
Sutrumpinimai: LA – labai ankstyvi, A – ankstyvi, VA – vidutiniškai ankstyvi, VV – vidutiniškai vėlyvi.
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Vertingiausios mėgėjiškos pomidorų veislės

Veislė arba 
hibridas
Pakuotė

Vaisiai
Kitos savybės 

Svoris (g) Forma Spalva

Determinantiniai (žemi) pomidorų hibridai

BALCONI RED
0,1; 1 g 15–20 Apvalūs Ryškiai

raudoni
Dekoratyvus hibridas. Augalai atsparūs ligoms, apie 60 cm 
aukščio, tinkami auginti balkonuose ir terasose. Vaisiai 
kvapnūs, gero skonio. Tinka patiekalams puošti.

DYNO 
15; 500 s. 120–150 Ovalūs Raudoni

„HM.Clause“ firmos hibridas, labai gausiai dera tiek 
karštesnę, tiek vėsesnę vasarą. Vaisiai mėsingi, tvirti, labai 
skanūs. Tinka padažams gaminti ir marinuoti.

PIETRAROSA (N) 90–100 Ovalūs Ryškiai
raudoni

„HM.Clause“ firmos vidutiniškai ankstyvas, atsparus 
ligoms, labai derlingas hibridas. Vaisiai tvirti, vienodi, tinka 
padažams gaminti ir konservuoti. 

POLFAST 
0,1 g 100–150 Apvaliai 

plokšti Raudoni
Labai ankstyvas „Bejo Zaden“ firmos hibridas, augintinas 
lauke ir po dangomis, gerai mezga vaisius vėsią drėgną 
vasarą. Vaisiai švelnaus skonio. Tinka konservuoti.

Įdomesnės pomidorų veislės

BANANA LEGS
0,1 g Pailgi Geltoni

Įdomi veislė. Augalai aukšti, gausiai dera, ypač vegetacijos 
pabaigoje. Vaisiai 9–10 cm ilgio, mėsingi, puikaus skonio, 
turi mažai sėklų.

BLACK CHERRY
0,1; 5 g 15–20 Apvalūs

Tamsiai 
raudoni, 
violetiniai 

Labai derlinga vyšninių pomidorų veislė. Augalai aukšti, 
išaugina ilgas kekes su daugybe vaisių. Vaisiai maži, 
aromatingi, saldūs. 

BLACK FROM 
TULA
0,3; 5 g

Apie 250
Apvalūs 
truputį 
suploti

Rudai 
raudoni

Aukšta veislė, priklausanti „juodųjų“ pomidorų grupei. 
Vaisiai dideli, 8–10 cm skersmens, šiek tiek plokšti, rudai 
raudoni, su žaliomis juostomis prie vaiskočio.

BLACK 
TRIFELE 2
0,1 g

       Apvalūs Raudonai 
rudi

Tai patobulinta Japanese Black Trifele veislė. Augalai 
aukšti, jų lapai panašūs į bulvių. Vaisiai dideli, itin skanūs, 
mėsingi, gausiai dera.

CITRINA
0,2; 5 g 75–85 Citrinos Geltoni Vidutiniškai vėlyva aukšta veislė. Šakotose kekėse sunoksta 

daug vidutinio dydžio vaisių.

GOLDKRONE
0,2; 5 g 15–20 Apvalūs Geltoni

Vynuoginių pomidorų veislė, augintina šiltnamiuose ir 
lauke. Augalai aukšti. Kekėse subręsta daug mažų, labai 
skanių vaisių.

GREEN ZEBRA
20 s. 90–150 Apvalūs

Gelsvai 
žali su 
dryžiais

Aukštaūgė vidutiniškai vėlyva veislė. Iš kitų išsiskiria 
pikantišku vaisių skoniu, mėsingu skaniu minkštimu. 

YELLOW 
STUFFER
20 s.

Apie 200 Paprikų Geltoni
Aukštaūgė veislė. Vaisių sienelės storos, vidus beveik 
tuščias, sėklos lengvai išimamos, todėl puikiai tinka gur ma
niškiems patiekalams ruošti.

ORANGE QUEEN
0,2; 5 g 150–225 Apvalūs Oranžiniai Aukšta veislė, puikiai deranti Šiaurės Europos šalyse. Derėti 

pradeda po 75–80 dienų nuo daigų pasodinimo.
OXHEART 
ORANGE
10 s.

250–350 Širdies Oranžiniai
Ankstyva aukšta veislė. Derėti pradeda po 80 dienų nuo 
daigų pasodinimo. Vaisiai stambūs, puikaus skonio, 
kvapnūs, beveik be sėklų.

RED CAVERN
0,1 g 50–200 Paprikų Raudoni

Augalai užauga 120–250 cm aukščio. Vaisiai paprikos 
formos, storomis sienelėmis, vidus beveik tuščias. Puikiai 
tinka griliui ir įdarytiems pomidorams gaminti. 

RED PEAR
0,2; 5 g Apie 200 Kriaušės Raudoni Aukštaūgių pomidorų veislė. Vaisiai briaunoti, mėsingi, 

labai gero skonio.
BERNER ROSE
20 s. 160–200 Apvalūs Šviesiai 

rožiniai
Aukštaūgė veislė. Minkštimas mėsingas, sultingas ir kvap
nus, skonis puikus. 

Kitos mėgėjiškos veislės: AGATA, BETA , BETALUX, BRUTUS, DUO, FAWORYT, HUGO, MALINOWY OŽAROWSKI,  MARMANDE, ORANŽE, 
OXHEART, PAVLINA, PROMYK, ROMA VF, ROMUS, ROTKAPPCHEN, SAN MARZANO, TAIKO, TAMINA, ZLOTY OŽAROWSKI.

VALGOMIEJI POMIDORAI
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ARLEQUIN

TWINGO RODRIGO

VIENMETĖS PAPRIKOS

Kitos vertingos paprikų veislės

Saldžiosios: CALIFORNIA 
WONDER, CORNO ROSSO, 
YELLOW CALIFORNIA 
WONDER, OŽAROWSKA, 
ZORZA.

Aitriosios: DE CAYENNE, 
NUMEX SUAVE RED.

Veislė, hibridas
Pakuotė

Anksty-
vumas

Dydis
(cm)

Vaisiaus 
svoris (g) Spalva Kitos savybės

„HM.Clause“ firmos hibridinės (F1) paprikų veislės
ARLEQUIN
10; 100;  
1000 s.

VA 5x18 Apie 150 Žalia, 
raudona

Derlingas ir atsparus ligoms hidridas. Tinka auginti visų 
tipų šiltnamiuose. Vaisiai rago formos, labai gero skonio.

RODRIGO
10; 50; 250 s. A 10x12 Apie 250

Žalia, 
tamsiai 
raudona

Derlingas, labai atsparus ligoms hibridas. Vaisiai stam
būs, mėsingi, storomis sienelėmis, be mažyčių įtrūkimų.

SOLARIO
10; 100;
1000 s.

A 9x11 Apie 200 Žalia, 
raudona

Atsparus ligoms hibridas, augintinas nešildomuose 
šiltnamiuose. Vaisių sienelės storos, sultingos, malonaus 
skonio.

TWINGO
10; 50; 250 s. VA 9x11 Apie 200 Žalia, 

geltona
Derlingas hibridas, augintinas nešildomuose šilt na
miuose. Augalai atsparūs ligoms. Vaisiai bloko formos, 
sto romis sienelėmis.

Hibridinės (F1) čekiškos paprikų veislės

DRAKY
10 s.; 3 g A 4x15

Žalia, 
tamsiai 
raudona

Pusiau aitriųjų paprikų hibridas. Augalai ilgai ir gausiai 
dera. Vaisiai kūgio formos, iki 15 cm ilgio, 4 mm storio 
sienelėmis, vienodi. 

GARNET
15 s.; 3 g VA 10x11 Apie 200

Šviesiai 
žalia, 

geltona

Hibridas augintinas šiltnamiuose ir po priedangomis. 
Vaisiai vidutinio dydžio, kubo formos, geltoni, 5–7 mm 
storio sienelėmis.

KUBISTA
100 s. VA 9,5x12 Apie 190 Žalia, 

oranžinė
Atsparus ligoms hibridas, augintinas plėveliniuose šilt
na miuose.

ORENY
10 s. VA 8x10 110–130 Žalia, 

oranžinė
Vidutiniškai ankstyvas  hibridas, augintinas šiltnamiuose. 
Augalai žemi. Vaisiai kubo formos. Sienelės mėsingos, 
6 mm storio.

PARADISE
15 s. VA 9x10 Apie 220 Žalia, 

raudona
Hibridas augintinas šiltnamiuose. Vaisiai kubo formos, 
vidutinio storio sienelėmis, ryškiai raudoni, blizgūs.

Čekiškos paprikų veislės

AFRODITA
0,5; 10 g VV 9,2x9 Apie 200 Žalia, 

oranžinė
Vidutiniškai vėlyva veislė, augintina šiltnamiuose ir 
plėveliniuose tuneliuose. Vaisiai dideli, kubo ar širdies 
formos, saldūs.

FATIMA
0,3; 10 g VA 9x16 Apie 240 Žalia, 

raudona
Veislė augintina šiltnamiuose ir lauke. Vaisiai ilgi, buku 
galu, 6–8 mm storio sienelėmis, labai skanūs. Tinka 
šaldyti ir konservuoti.

HAMIK
0,1; 3 g VV 30–40 Žalia, 

oranžinė
Veislė augintina šiltnamiuose ir lauke. Augalai vidutinio 
aukščio. Vaisiai nepaprastai saldūs ir skanūs, beveik be 
sėklų, nedideli, 3 mm storio sienelėmis.

INGRID
0,5 g VV 9,2x9 Apie 200

Žalia, 
tamsiai 
ruda

Veislė augintina šiltnamyje ir po priedangomis. Vaisiai 
kubo formos, dideli, saldūs, tamsiai rudos spalvos.

TWINGO

SOLARIO
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PAPRASTIEJI TRUMPAVAISIAI 
AGURKAI 

Liszt F1
•	 Derėti pradeda labai anksti ir gausiai, 
•	 išsiskiria labai didele ankstyvo ir bendro derliaus išeiga, 
•	 augalai atsparūs ligoms Ccu/Px/CMV, nevešlūs, mažais 

lapais, todėl patogu rinkti derlių. 
•	 vaisiai stambiais kauburėliais, neapkarsta, traškūs.

Schubert F1
•	 Vidutiniškai ankstyvas hibridas,
•	 augalai atsparūs ligoms Ccu/Px/CMV, ypač 

tikrajai miltligei, itin gausiai dera, 
•	 vaisiai cilindro formos, su smulkiais 

kauburėliais ir labai mažomis sėklinėmis.  

Faster F1
•	 Ankstyvas lauko hibridas, 
•	 augalai nevešlūs, todėl patogu rinkti vaisius,
•	 labai atsparūs ligoms, puikiai pakelia žemesnę temperatūrą, 
•	 vaisiai šviesiai žali, tvirta odele, retais stambiais kauburėliais,
•	 labai tinka raugti, kornišonams auginti.

Lenara F1
•	 Augalai pakantūs silpnesniam apšvietimui, todėl 

tinkami auginti labai ankstyvam ir vėlyvesniam 
derliui gauti, 

•	 išaugina itin mažai šoninių ūglių, labai atsparūs 
ligoms Ccu/Px/CMV,

•	 derėti pradeda anksti ir vienu metu, išsiskiria 
gausiu pirmu derliumi,

•	 puikiai mezga iki pat vegetacijos pabaigos,
•	 vaisiai cilindriški, tamsiai žali, su retais stambiais 

kauburėliais, puikios vidinės struktūros, 
neapkarsta ir nestorėja, itin gero skonio.
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 „Rijk Zwaan“ firmos partenokarpinės (savidulkės) 
hibridinės (F1) agurkų veislės

Hibridinė
Veislė,
pakuotė (s.)

Atspa-
rumai

Anksty-
vumas

Ilgio ir 
skers mens 
santykis

Tinka Kitos savybės 

Veislės auginimui šiltnamiuose (stambiais kauburėliais)

CHAIKOVSKIY
100; 1000 

Ccu/Px/
CMV A 3,0:1 M,R

Tinkamas ir vėlyvesniam derliui gauti. Augalai išaugina 
trumpus šoninius ūglius, turi labai stiprią šaknų 
sistemą, gausiai dera visos vegetacijos metu. Vaisiai 
tamsiai žali, puikios vidinės struktūros, labai skanūs, 
neapkarsta. 

GRAVINA
100; 1000

Ccu/PX/
CMV A 3,4:1 M,R

Daugiavaisis hibridas. Augalai išaugina ribotą šoninių ūglių 
skaičių. Vaisiai idealios formos, tamsiai žali, stambiais 
kauburėliais, neapkarsta. Gerai auga esant silpnesniam 
apšvietimui, todėl tinka sodinti pavasarį ir rudenį.

LENARA
20; 100; 1000

Ccu/Px/
CMV A 3,0:1 M,R Augalai išaugina mažai šoninių ūglių. 

Derėti pradeda anksti ir vienu metu.
Veislės auginimui šiltnamiuose ir lauke (stambiais kauburėliais)

CABARET
20; 100; 1000

Ccu/Px/
CMV VA 3,0:1 M,R

Augalai atsparūs ligoms, dera gausiai. Vaisiai smulkūs, 
labai kietu vidumi, mažomis sėklinėmis, itin skanūs, 
neapkarsta, marinuojant ar raugiant nepraranda spalvos.

COMPONIST
20; 100; 1000

Ccu/Px/
CMV LA 3,2:1 M,R

Augalai pakantūs nepalankioms aplinkos sąlygoms, 
dera ilgai ir gausiai. Vaisiai ryškiai žali, traškūs, labai 
kokybiški, neapkarsta.

GERSHWIN
20; 100; 1000 Ccu/Px VA 3,1:1 M,R

Ypač tinka auginti lauke. Šoniniai ūgliai trumpi, dera 
itin gausiai. Vaisiai tamsiai žali, stambiais retais kau
burėliais, neapkarsta. Labai tinka raugti.

KARAOKE
30; 100; 1000

Ccu/Px/
CMV/Pcu A 3,1:1 M,R Itin gausiai derantis hibridas. Vaisiai labai gražūs, 

ryškiai žali, vienodo dydžio, neapkarsta.

KYBRIA
20; 100; 1000

Ccu/Px/
CMV LA 3,1:1 M,R

Atsparus virusinėms ligoms. Vaisiai tamsiai žali, stam
biais kauburėliais, neapkarsta, tinkami pervežti ir ilgiau 
laikyti.

LISZT
20; 100; 1000

Ccu/Px/
CMV A 3,1:1 M,R Augalai nevešlūs, mažais lapais, todėl patogu rinkti 

derlių. 

MOTIVA
20; 100; 1000

Ccu/Px/
CMV A 3,0:1 M,R

Atsparus ligoms hibridas. Vaisiai tamsiai žali, stambiais 
kauburėliais, tinka kornišonams auginti, skanūs, neap
karsta.

PRESTO
100; 1000 Px/CMV VA 3,0:1 M,R

Atsparus ligoms hibridas. Išaugina stiprią šaknų sistemą. 
Vaisiai aukštos kokybės, vienodo dydžio, smulkūs, nuo 
žalios iki tamsiai žalios spalvos, neapkarsta.

PUCCINI
100

Ccu/ 
Co:1/ Px VA 3,2:1 M,R

Augalai labai atsparūs ligoms, gerai pakelia nepalankias 
aplinkos sąlygas, derėti pradeda anksti ir vienu 
metu, tarpubambliuose mezga po 2–3 vaisius iki pat 
vegetacijos pabaigos. Vaisiai cilindriški, tamsiai žali, su 
stambiais kauburėliais. Tinka kornišonams auginti.

WAGNER
20; 100; 1000

Ccu/Px/
CMV LA 3,1:1 M,R Išsiskiria intensyviu augimu ir ilgu derėjimo periodu. Vaisiai 

tvirtu vidumi, labai skanūs šviežiai raugti, neapkarsta.
Veislės auginimui šiltnamiuose ir lauke (smulkiais kauburėliais)

DIRIGENT
20; 100; 1000

Ccu/Px/
CMV A 3,1:1 M

Augalai pradeda derėti anksti ir labai gausiai. Vaisiai 
tamsiai žali, smulkūs, skanūs, neapkarsta. Odelė 
nekieta, bet vidus traškus ir kietas.

SCHUBERT
20; 100; 1000

Ccu/Px/
CMV VA 3,1:1 M Vaisiai su smulkiais kauburėliais.  

AGURKAI

LENARA
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Kitų firmų vertingiausios hibridinės (F1) agurkų veislės

Hibridinė
Veislė, pakuotė

Firma
(šalis)

Anksty-
vumas

Kaubu-
rėliai Tinka Kitos savybės 

Partenokarpinės (savidulkės) agurkų veislės

MANDY
20; 100 s. SE A Stambūs M,R

Augalai vešlūs, atsparūs ligoms. Vai
siai tamsiai žalios spalvos, kieti, neap
karsta, tinka pervežti.

MERENGUE
20; 100 s. SE LA Stambūs M,R

Augalai augintini šiltnamiuose ir lauke, 
atsparūs netikrajai miltligei. Vaisiai 
vienodi, tamsiai žali, neapkarsta, labai 
skanūs.

MIRABELLE
20; 100 s. SE LA Stambūs M,R

Vaisiai ryškiai žali, labai skanūs, 
neapkarsta, puikiai tinka kornišonams 
auginti, pervežti. Augalai atsparūs 
raup  lėms, tikrajai miltligei, vidutiniškai 
at sparūs agurkų mozaikos virusui.

ORFEUS
1; 25 g MS VA Stambūs M,R

Hibridas augintinas po dangomis ir 
lauke. Vaisiai tamsiai žali, retais stam
biais kauburėliais, neapkarsta.

Hibridinės (F1) agurkų veislės auginti lauke

CROSS 
COUNTRY
2; 100 g

CL VA Stambūs M,R
Labai atsparus ligoms hibridas. Gerai 
dera ir nepalankią vasarą. Vaisiai 
smulkūs, vienodi, pailgi, gero skonio, 
labai tinka raugti.

FASTER
2; 25; 100 g CL A Stambūs M,R Augalai labai atsparūs ligoms, puikiai 

pakelia žemesnę temperatūrą. 

REGAL
0,5; 2; 25; 
100 g

CL VA Stambūs M,R
Atsparus ligoms hibridas, puikiai 
derantis ir nepalankią vasarą. Vaisiai 
vie nodi, gražios formos, šviesiai žali, 
labai tinka raugti.

SONATE
20; 100, 
1000 s.

RZ VA Stambūs M,R
Atsparus ligoms, gausiai derantis, ilgos 
vegetacijos hibridas. Vaisiai šviesiai 
žali, kietu vidumi, skanūs.

DALILA
0,5; 2; 50 g MS VA Stambūs M,R

Savybėmis šis hibridas primena 
‚Rodničiok‘ F1. Dera esant vėsesniems 
orams, gerai pakenčia netikrąją milt
li gę. Vaisiai cilindriški, labai skanūs, 
kie tu vidumi.

FANTASY
(1,5 g) MS VA Stambūs M,R

Augalai labai atsparūs netikrajai milt
li gei. Vaisiai smulkūs, 9–10 cm ilgio, 
neapkarsta.

ALADYN
2; 50 g Lenkija A Stambūs M,R

Vaisiai smulkūs, retais kauburėliais, 
su šviesesnėmis juostomis, negelsta. 
Tinkami perdirbti.

TYTUS
2 g Lenkija VA Vidutiniai M

Veislė skirta kornišonams auginti. 
Vaisiai mažomis sėklinėmis, ilgesni 
ne gu kitų šios grupės agurkų, juos 
reikia rinkti kiekvieną dieną.

JULIAN
2; 50 g Lenkija VA Vidutiniai M,R Vaisiai neperauga ir nesideformuoja. 

Specialus hibridas, skirtas rauginimui. 

POLAN
2; 4 g Lenkija VA Stambūs M,R

Vaisiai cilindriški, 8–10 cm ilgio, 
šviesiai žali su juostelėmis, skanūs, 
greitai auga, todėl rinkti reikia kasdien. 
Kauburėliai stambūs, su juodais 
spygliukais.

SREMSKI
1; 2; 4; 50 g Lenkija A Stambūs M,R

Augalai atsparūs ligoms, mezga daug 
vaisių, greitai vystosi ir šakojasi. Vaisiai 
cilin driški, mažomis sėklinėmis, ilgai 
negelsta.

RODNIČIOK  
NATUR
0,5; 2; 25 g

Rusija A Stambūs M,R

Tinka auginti šiltnamyje ir lauke. 
Derėti pradeda po 49–52 d. nuo su dy
gimo. Augalai pakantūs karščiui, ilgai 
dera. Vaisiai šviesiai žali, su juodais 
spyg liukais, labai skanūs.

Kitos hibridinių savidulkių agurkų veislės: SIGURD
Kitos hibridinės agurkų veislės: ANULKA, BOHEMIA, 
BORUS, KRAK, LUKAS, RUFUS, SREMIANIN 
Sutrumpinimai:  M – tinka marinuoti, R – tinka raugti
Atsparumai ligoms: CMV – agurkų mozaikos virusas, Ccu – rauplės; 
Px – tikroji miltligė; Pcu – netikroji miltligė; Co:1 – antraktozė.     

LENARA

AGURKAI

10
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BAKLAŽANAI, CUKINIJOS

„HM.Clause“ hibridinės (F1) baklažanų veislės

Hibridas
Pakuotė (g) Aprašymas

BONICA
0,1; 5

Ankstyvas hibridas, augintinas šiltnamiuose ir lauke. Užauga per 70–75 
dienas nuo daigų pasodinimo. Augalai 55–60 cm aukščio. Vaisiai ovalo 
formos, tamsiai violetiniai, blizgūs, 250–350 g svorio.

CLASSIC
5

Labai derlingas hibridas, pakantus ligoms. Tinka auginti šiltnamiuose ir 
lauke. Vaisiai tamsiai violetiniai, ištempto ovalo formos, 16–22 cm ilgio.

 

„HM.Clause“ hibridinės (F1) cukinijų veislės

Hibridas 
Pakuotė

Anksty-
vumas

Vaisių 
spalva Kitos savybės 

CORA
5; 100; 1000 s. A Tamsiai 

žalia

Labai derlingas ankstyvas hibridas. Vaisiai 
kokybiški, labai vertinami dėl puikios spalvos, 
formos ir vidinės struktūros. Tinka ir vėlyvesniam 
der liui gauti.

ELITE
1; 20; 100 g LA Žalia

Itin derlingas ankstyvas hibridas. Vaisiai cilindro 
formos, žalios spalvos. Vartojami švieži. Tinka sė
ti ir vėlyvesniam derliui.

ORELIA
1000 s. A Geltona

Labai derlingas ir lengvai auginamas ankstyvas 
hibridas. Vaisiai geltoni, ilgai neperauga. Tinka 
sėti ir vėlyvesniam derliui.

TARMINO
5; 100; 1000 s. VA Tamsiai 

žalia

Labai derlingas ankstyvas hibridas. Vaisiai ilgi, 
žali, cilindro formos. Vidus tvirtas ir kietas. Tin
ka vartoti šviežius, laikyti, perdirbti ir šaldyti. 
Nuimtas derlius ilgai nepraranda prekinės iš vaiz
dos. Rekomenduotina sėti ir vėlyvesniam derliui.

Kitos cukinijų veislės: Black Beauty, Goldena, 
Makaranowa Warszawska, Toscana. 
Aguročių veislės: Long White Bush 2, Zloty Cepelin.
Patisonų veislės: Disco, Patisson Orange. 

TARMINO

CLASSIC

ELITE

CORA

11
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SUGAR BABY – ankstyva veislė, gerai mezga vaisius esant ir 
žemesnei temperatūrai. Vaisiai apvalūs, tamsiai žalia odele, 
išauga iki 5–8 kg. Minkštimas tamsiai raudonas, sultingas, 
skanus. Tinka auginti šiltnamyje ir lauke.

ROSARIO – ankstyvas lenkiškas hibridas, pritaikytas auginti 
Vidurio Europos sąlygomis, gerai mezga vaisius esant 
žemesnei temperatūrai. Vaisiai apvalūs, tamsiai žalia odele, 
išauga iki 3–4 kg. Minkštimas tamsiai raudonas, sultingas, 
skanus. Tinka auginti šiltnamyje ir lauke.

MOLIŪGAI

MUSCADE DE PROVENCE

ROUGE VIF D‘ ETAMPES

Veislė, hibridas
Pakuotė (g) Aprašymas

AMAZONKA
2 

Ankstyva lenkiška moliūgų veislė. Augalai pusiau krūmiški. 
Vaisiai plokščiai apvalūs, nedideli, 1–1,5 kg svorio, tamsiai 
oranžine odele ir oranžiniu minkštimu, turtingi karotino ir 
sausųjų medžiagų. Tinka perdirbti ir laikyti.

ATLANTIC 
GIANT
2 

Viena iš stambiausių moliūgų veislių. Vaisiai apvalūs, 
labai stambūs, gali užaugti rekordiškai dideli. Minkštimas 
oranžiškai geltonas, puikaus skonio. Po derliaus nuėmimo 
vaisiai išsilaiko keletą mėnesių. Dažnai auginami siekiant 
dydžio rekordų, vaisiai užauga stambesni, kai paliekamos 1 
arba 2 užuomazgos.

BIG MAX
2 

Vaisiai geltonai oranžinės spalvos, apvalūs, stambūs. Augalai 
mėgsta derlingą dirvą, šilumą ir drėgmę. Vaisiai užauga 
anksčiau, kai moliūgai sodinami puodeliuose išaugintais 
daigais. 

JUSTYNKA 
1; 25 

Lenkiška hibridinė veislė. Augalai pusiau krūminiai, 
vidutiniškai šakoti. Vaisiai plokščiai apvalūs, 2,5–3,5 kg 
svorio, oranžine ar rausvai oranžine odele. Minkštimas 
ryškiai oranžinės spalvos, iki 5 cm storio, turtingas sausųjų 
medžiagų ir karotino. Tinka laikyti per žiemą.

MIRANDA
2 

Veislė skirta sėkloms auginti. Augalai pusiau krūminiai. 
Vaisiai plokščiai apvalūs, 3–4 kg svorio, oranžiškai geltoni 
su marmuriniu atspalviu. Viduje subręsta daugybė stambių 
sėklų be lukšto.

ROUGE VIF 
D‘ ETAMPES
2; 50 

Ankstyva prancūziška veislė. Vaisiai vidutinio dydžio, 4–8 
kg svorio, ryškiai oranžinės spalvos, plokščiai apvalūs, 
briaunoti. Minkštimas tamsiai oranžinis, labai gero skonio. 
Tinka vartoti šviežius ir sandėliuoti. Tai viena geriausių 
maistinių veislių.

MUSCADE DE 
PROVENCE
1; 50 

Vėlyva muskusinių moliūgų veislė. Vaisiai stipriai briaunoti, 
plokščiai apvalūs, 2,5–8 kg svorio. Minkštimas storas, 
oranžinis, labai aromatingas ir skanus. Odelė žalia, visiškai 
sunokusių vaisių – oranžinė. Tinka ilgai laikyti.

WALTHAM 
BUTTERNUT
1 

Vidutiniškai ankstyva muskusinių moliūgų veislė. Augalai 
vijokliniai arba šliaužiantys. Vaisiai kriaušės formos, geltoni, 
1,5–2 kg svorio. Minkštimas labai aromatingas ir skanus, 
turi riešutų prieskonį.

ROSARIO

12
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Hibridinės (F1) baltųjų gūžinių kopūstų veislės

Hibridinė 
veislė
Pakuotė (s.)

Vegetacija 
(dienos 

nuo daigų 
pasodinimo)

Vidutinis  
gūžės 
svoris  
(kg)

Kitos savybės

„HM.Clause“ hibridinės veislės
BRIGADIER
40; 100; 500; 
2500 

120–130 4–6 Labai derlingas hibridas. Gūžės šviesios, lauke ilgai netrūkinėja. Dėl gero 
skonio, didelio cukraus ir vitaminų kiekio labai tinka raugti.

CONSUL
2500 85–95 1,5–2,5 Vienas geriausių hibridų vasaros pabaigos ir ankstyvo rudens derliui. Tinka 

trumpai raugti ir neilgai laikyti.
CONSTABLE
500; 2500 53–60 1,5–2,2 Vienas iš ankstyviausių hibridų. Tinkamas auginti lauke ir po priedangomis. 

Gūžės stambios, kokybiškos, gali ilgiau būti lauke, vartojamos šviežios.
LEGION
2500 140–150 5,5–6,5 Labai derlingas ir atsparus ligoms hibridas. Gūžės stambios, tinka perdirbti ir 

raugti. 
MAROBOU
2500 145 2,5–6 Labai plastiškas hibridas. Augalus pasodinus tankiai, išauga mažos gūžės, o 

retai – didelės ar labai didelės. Tinka ilgai sandėliuoti ir raugti.
POTAMAK
2500 75 3–4 Vidutiniškai ankstyvas hibridas vasaros derliui. Gūžės stambios, itin gero 

skonio, tinka salotoms gaminti ir vartoti šviežias.
„Rijk Zwaan“ hibridinės veislės

ADEMA
2500 65–75 1–2,5 Ankstyvas hibridas. Gūžės kietos, apvalios, tamsiai žalios. Lauke ilgai išlieka 

sveikos ir kokybiškos.
ANCOMA 
40; 500; 2500 130–140 2–4,5 Atsparus šaknų ligoms hibridas. Tinka balandėliams gaminti, raugti ir ilgai 

laikyti. Kopūstai išlieka puikios kokybės ir ilgai sandėliuojant.
CILEMA
2500 75–80 2–2,5 Universalus hibridas, sodintinas pavasarį ir vasarą. Gūžės šviesiai žalios, apvalios, 

gali ilgai stovėti lauke. Tinka vartoti šviežias, salotoms gaminti ir trumpai raugti.

JETMA
40; 500; 2500 50–55 1–1,2

Viena iš ankstyviausių hibridų. Augintinas lauke ir po dangomis ankstyvam 
derliui gauti. Gūžės nestambios, standžios, apvalios, gelsvos spalvos. Gūžių 
prekingumas sudaro 93–100%.

MARCELLO
2500 85–110 1,5–4

Hibridas vasaros ir rudens derliui. Gūžės apvalios, kietos, tankiai susisukusios, 
tamsiai žaliais išoriniais ir baltais vidiniais lapais, užauga vienodo dydžio ir 
formos. Idealiai tinka salotoms gaminti ir raugti.

MUCSUMA
2500 135–150 2–5

Atsparus ligoms hibridas. Gūžės didelės, šviesiai žalios, kriaušės formos. Lapai 
dideli, vaškiniai, lengvai atsiskiria. Tinka salotoms gaminti, raugti ir laikyti. 
Sandėliuojant nepraranda prekinės išvaizdos.

NAOMA
2500 80–90 2–4 Vidutiniškai ankstyvas hibridas. Gūžės apvalios, šiek tiek plokščios, tinka 

perdirbti ir vartoti šviežias. Augalai lengvai pakelia aukštesnes temperatūras.
RAYMA
2500 Apie 55 Apie 2,5 Ankstyvas hibridas, tinka auginti lauke ir po priedangomis. Gūžės apvalios, 

vienodos, ilgai netrūkinėja. Subrendusios gali ilgiau stovėti lauke (2–3 savaites).
SELMA
2500 110–120 3–7 Atsparus ligoms ir tripsams hibridas. Gerą derlių duoda net tada, kai trūksta 

drėgmės. Gūžės baltos, trumpu vidiniu kotu, idealiai tinka raugti.

STOREMA
2500 140–150 2,5–4

Vėlyvas hibridas. Gūžės lengvai ir greitai paruošiamos prekybai, tinka vartoti 
šviežias ir ilgai laikyti. Sandėliuojant lapai ilgai nepraranda spalvos (išlieka 
žali) ir prekinės išvaizdos.  

ZULEIMA
2500 90–130 3–6

Hibridas gerai auga nepalankiomis oro sąlygomis. Gūžės plokščiai apvalios, 
standžiai susisukusios, trumpu vidiniu kotu. Lapai ploni, lengvai atsiskiria. Puikiai 
tinka raugti ir salotoms gaminti. Ilgiau laikant nepraranda prekinės išvaizdos.

Kitos baltųjų gūžinių kopūstų veislės: 
BRUNSWICK, COPENHAGEN 
MARKET 2, EXPRESS, GOLDEN 
ACRE, KAMIENNA GLOWA, 
LANGEDIJKER DAUER,  
POUROVO POLOPOZDNI,  
QUINTAL D‘ALSACE, TIURKIS

CONSTABLEBRIGADIER

MUSCADE DE PROVENCE

BALTIEJI GŪŽINIAI KOPŪSTAI
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FUEGO

MODERAT

RIGOLETO

RAUDONIEJI 
GŪŽINIAI 
KOPŪSTAI

Hibridinė 
veislė,
pakuotė (s.)

Vegetacija 
(dienos 

nuo daigų 
pasodinimo)

Vidu-
tinis  
gūžės 
svoris 
(kg)

Kitos savybės   

Hibridinės (F1) veislės

DAFNE
2500 55–60 1–1,8 

Labai ankstyvas „HM.Clause“ fir mos 
hibridas. Tinka auginti po prie dangomis 
ir lauke. Skirtas švie žiam var tojimui.

RIGOLETO
2500 145 2–3 

Prancūziškas atsparus ligoms ir že mes
nėms temperatūroms hib ri das, au gin
tinas žiemos derliui. Tinka vartoti švie
žius ir ilgai laikyti.

BLISTRA
2500 105–110

Vidutiniškai vėlyvas firmos „Moravoseed“ 
hibridas. Gūžės vidutinio dydžio, tamsiai 
žalios, gerai uždengtos lapų. Tinka var
to ti šviežias ir ilgiau laikyti.

ENTIRA
2500 75–80

Ankstyvas čekiškas hibridas, lapai tam
siai žali, vidus gelsvas, gūžės ne stam
bios, vidutinio standumo, tinka var toti 
švie žias.

SAVOJINIAI
 KOPŪSTAI  

Hibridinė 
veislė,
pakuotė

Vegetacija 
(dienos 

nuo daigų 
pasodinimo)

Vidu-
tinis  
gūžės 
svoris 
(kg)

Kitos savybės

„HM.Clause“ hibridinės (F1) veislės

FUEGO
2500 s. 130–140 1,5–3

Tinka ilgai sandėliuoti. Lapai tamsiai 
raudoni. Į vieną hektarą sodinama 25–
35 tūkstančiai daigų.

GARANCE
2500 s. 120 2,5–5

Sodrios spalvos hibridas. Gūžės ap
va lios. Tinka vartoti šviežias, raugti ir 
trum pai sandėliuoti.

REDCAP
2500 s. 90 1–1,5

Augalai pakenčia aukštesnes tem
peratūras. Kotai aukšti, gūžės apvalios, 
intensyvios spalvos su vaškiniu apnašu.

„Moravoseed“ firmos veislės

KALIBOS
1; 25 g 105–115 2–2,5 

Vidutiniškai vėlyva veislė. Gūžės 
pailgos, standžios. Tinka trumpai lai
ky ti, dėl gero skonio ir didelio cukraus 
kie kio – raugti.

MODERAT
2500 s. 115–125 2–2,5

Universalus hibridas, tinkamas per
dirb ti. Kopūstai gali ilgiau stovėti lauke 
(netrūkinėja).

14
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ŽIEDINIAI KOPŪSTAI

Clipper F1
•	 Labai ankstyvas hibridas, 
•	 tinka auginti šiltnamiuose, po priedangomis ir lauke, 
•	 žiedynai užauga daug stambesni ir geresnės kokybės  

nei kitų ankstyvų veislių

Baltimore F1
•	 Ankstyvas hibridas vasaros derliui, 
•	 tinka auginti šiltnamiuose, po priedangomis ir lauke,  
•	 žiedynai apvalūs, vienodi, iki 2 kg svorio, balti, gerai 

uždengti lapų, subręsta beveik vienu metu.

Sabord F1
•	 Augalai atsparūs ligoms,
•	 žiedynai stambūs, sniego baltumo,  

išauga iki 3 kg svorio, gerai uždengti lapų,
•	 tinkami perdirbti.

Flirt F1
•	 Naujas hibridas, gerai pakelia nepalankias sąlygas,
•	 tinkamas auginti vėlyvo pavasario ir rudens derliui, 
•	 augalai vešlūs, žiedynai sniego baltumo, sunkūs,
•	 tinka vartoti šviežius ir perdirbti.
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ŽIEDINIAI KOPŪSTAI

Hibridas, veislė, 
pakuotė (s.)

Vegetacija 
(dienos 

nuo daigų 
pasodinimo)

Augalų 
skaičius 

1 ha (tūkst.)
Kitos savybės

„HM.Clause“ firmos hibridinės (F1) žiedinių kopūstų veislės
AVISO
2500 67–80 25–35 Hibridas vasaros, rudens ir vėlyvo rudens derliui. Žiedynai labai 

kokybiški, gerai uždengti lapų. Tinka vartoti šviežius ir perdirbti.
BALTIMORE
30; 250; 2500 60–65 30–40 Subręsta beveik vienu metu.

CLIPPER
250; 2500 58–63 35–50 Labai ankstyvas hibridas. Tinka auginti šiltnamiuose, po 

priedangomis ir lauke. Žiedynai stambūs ir kokybiški. 
ESCALE
2500 90–100 25–30 Puikus hibridas rudens ir vėlyvo rudens derliui. Žiedynai sunkūs, 

tankūs, gražūs, gerai uždengti lapų, tinka pakuoti.

FLIRT(N) 75–80 25–30
Naujas hibridas, gerai pakelia nepalankias sąlygas, tinka auginti 
vėlyvo pavasario ir rudens derliui. Augalai vešlūs, žiedynai sniego 
baltumo, sunkūs.

NAUTILUS
30; 500; 2500 65–75 30–40 Hibridas vasaros derliui. Žiedynai stambūs, ryškiai balti, gerai 

uždengti lapų, ilgai negelsta, gero skonio ir prekinės išvaizdos.

OPTIMIST
2500 120–130 25–30

Idealus hibridas vėlyvam rudens derliui. Žiedynai apvalūs, sniego 
baltumo, sunkūs, gerai laikosi. Augalų lapai gerai uždengia 
žiedynus, saugodami juos nuo aplinkos poveikio.

RAFT
2500 70–85 25–30

Labai plastiškas hibridas vasaros, rudens ir vėlyvo rudens derliui. 
Žiedynai sunkūs, balti, labai gerai uždengti lapų. Tinka vartoti 
šviežius ir perdirbti.

SABORD
2500 70–80 25–30 Žiedynai tinkami perdirbti. 

THALASSA
2500 80–90 25–30

Hibridas rudens ir vėlyvo rudens derliui. Augalai vešlūs. Žiedynai 
gerai apgaubti lapų, dideli, sunkūs, sniego baltumo, tinka vartoti 
šviežius ir pakuoti.

SUNSET
2500 70 25–30 Hibridas su oranžinės spalvos žiedynais, augintinas rudens derliui. 

Verdant žiedynai nepraranda spalvos. Tinka vartoti šviežius.
NAVONA
2500 85–95 25–30 Romanesco tipo hibridas, žiedynai žali. Tinka vartoti šviežius ir 

perdirbti.
Kitų firmų žiedinių kopūstų veislės

OPAAL
30; 500; 2500 60–70 35–40

Ankstyva olandiška veislė. Tinka auginti šiltnamiuose, po 
priedangomis ir lauke. Žiedynai tankūs, apvalūs, ryškiai balti, apie 
1 kg svorio, gerai uždengti lapų, susiformuoja vienu metu, ilgai 
nepraranda prekinės išvaizdos.

BETA
2500 58–63 35–45 Labai ankstyva veislė iš Čekijos. Žiedynai nedideli, balti, kokybiški, 

negelsta.
DELTA
2500 70–75 25–30 Vidutiniškai ankstyva čekiška veislė, augintina vasaros pabaigos 

ar rudens derliui. Žiedynai balti, dideli, gerai uždengti lapų.
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BROKOLIAI

„HM.Clause“ hibridinės (F1) brokolių veislės

Hibridas,
pakuotė (s.)

Vegetacija 
(dienos 

nuo daigų 
pasodinimo)

Augalų 
skaičius 

1 ha (tūkst.)
Žiedynų 
svoris (g) Kitos savybės

KOROS
2500 58–63 35–45 500–700 Ankstyvas hibridas vasaros pradžios ir rudens derliui. Žiedynai 

plokščiai apvalūs, tamsiai žali, vidutinio dydžio.  
RUMBA
30; 500; 
2500 

65–75 35–40 700–800 Hibridas vasaros ir rudens derliui. Žiedynai plokščiai apvalūs, 
tan kūs ir sunkūs, tamsiai žali. Tinka vartoti šviežius ir per dirb ti.

SIRTAKI
250; 2500 55–60 35–45 500–600

Labai ankstyvas hibridas, tinka auginti lauke ir po priedan go mis. 
Augalai greitai auga ir vystosi. Žiedynai plokš čiai apva lūs, melsvai 
žali, tankūs, sudaryti iš vidutinio dydžio žiedinių pumpurų.

RUMBA

RUMBASIRTAKI

Ropiniai kopūstai (kaliaropės)

Hibridinė 
veislė,
Pakuotė (s.)

Ropelių 
spalva

Vegetacija 
(dienos nuo daigų 

pasodinimo)
Kitos savybės  

Hibridinės (F1) veislės

EDER 
2500 Balta 60–70

Šiltnamyje ir lauke augintinas olandiškas hibridas. Lapai vidutinio ilgio, 
statūs. Ropelės plokščiai apvalios, minkštimas kokybiškas ir skanus. 
Tinka vartoti šviežias ir perdirbti.

ERIKA
30, 2500 Balta 60–65

Šiltnamyje ir lauke augintinas prancūziškas hibridas. Lapai statūs. 
Ropelės apvalios, šiek tiek plokščios, lygia odele, šviesiai žalios spalvos. 
Minkštimas saldus ir sultingas.

BALLOT
2500 Violetinė 48–53 Ankstyvas hibridas iš Čekijos, augintinas visą sezoną. Užauga per 78–83 

dienas nuo sėjos. Ropeles tinka vartoti šviežias, trumpai laikyti ir šaldyti.
KREF 
2500 

Šviesiai 
žalia 45–50 Ankstyvas čekiškas hibridas, tinka auginti visą sezoną. Ropelės apvalios, 

šiek tiek plokščios, ilgai neperauga ir netrūkinėja.

TROJA 2500 Šviesiai 
žalia 60–70

Vidutiniškai vėlyvas hibridas iš Čekijos, augintinas vasaros ir rudens derliui. 
Užauga per 90–100 dienų nuo sėjos. Ropelės stambios, 15–18 cm 
skersmens, plokščiai apvalios, tinkamos trumpai laikyti, šaldyti.

Kitos ropinių kopūstų veislės: BLANKYT, DI VIENNA BIANCO.
Briuselinių kopūstų veislės: DOLORESS F1, LONG ISLAND.
Garbanotųjų kopūstų veislės: KADET (žali lapai), SCARLET (raudoni lapai).

ROPINIAI KOPŪSTAI

Kitos brokolių veislės: 
APOLENA F1 (Čekija), 
CEZAR (Lenkija)

KREF
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Hibridas, 
veislė,
pakuotė

Anksty-
vumas

Vidutinis  
ilgis  (cm) Kitos savybės

HM.Clause hibridinės veislės
GEMA
500; 
100.000 s.

VV 25–30
Labai derlingas hibridas. Šakniavaisiai Berlikum tipo, cilindriški, stambūs, 
lygia odele, netrūkinėja ir nelūžta. Idealiai tinka sultims ir salotoms gaminti, 
sandėliuoti.

MAJOR
600; 10.000; 
100.000 s.

VV 16–18
Labai derlingas Nanto tipo hibridas, pakantus šalnoms. Šakniavaisiai gražios 
spalvos, gero skonio, maža šerdimi, lygia odele, nelinkę pažaliuoti. Tinka plauti 
ir ilgai sandėliuoti.

MATCH
100.000 s. V 18–20 Derlingas, atsparus ligoms, Nanto tipo hibridas. Šakniavaisiai tamsiai oranžiniai, 

netrūkinėja ir nelūžta. Tinka plauti, ilgai laikyti. 
SATURNO
600; 
100.000 s.

LA 16–18 Hibridas augintinas lauke ir po priedangomis. Šakniavaisiai cilindriški, ryškios 
spalvos, labai gero skonio, lygiu paviršiumi. Tinka plauti ir parduoti ryšulėliais.

TRITON 
600; 5.000; 
100.000 s.

LA 20–25
Nanto tipo hibridas, savybėmis panašus į ‚Sireną‘ F1. Šakniavaisiai cilindriški, 
lygia odele, puikaus skonio, anksti įgauna spalvą. Tinka plauti, parduoti 
ryšulėliais, vėliau pasėtas – laikyti.

VALOR
600; 
100.000 s.

VV 16–18
Puikus Nanto tipo hibridas, augintinas vasaros ir rudens derliui. Šakniavaisiai vos 
smailėjančio cilindro formos, bukais galais, turtingi karotino, labai skanūs. Lapai 
tvirti, todėl derlių galima nuimti mechanizuotai. Tinka sandėliuoti per žiemą.

Rijk Zwaan hibridinės veislės

CROFTON
25.000 s. V 18–20

Hibridas gerai auga sunkesniuose dirvožemiuose. Šakniavaisiai cilindriški, buku 
galu, ryškiai oranžiniai, 100–200 g svorio, skanūs, turtingi cukraus, tinkami 
plauti, užauga per 130–140 dienų nuo sudygimo. Tinkami ilgai sandėliuoti.

JOSHI
25.000 s. V 20–22 Labai derlingas, atsparus ligoms hibridas. Lapai vidutinio ilgio, tvirti. Šakniavaisiai 

lygūs, vienodi, nestorėja, puikios spalvos. Tinka plauti ir ilgai sandėliuoti.
JERADA
700; 5.000;
25.000 s.

LA 18–21 Šakniavaisiai cilindro formos, vienodi, greitai įgauna spalvą. Subrendusios 
morkos gali ilgai būti lauke (šakniavaisiai netrūkinėja ir nepraranda formos).

MORELIA
25.000 s. VA 17–20

Užauga per 120 dienų nuo sėklų sudygimo. Šakniavaisiai cilindriški, buku galu, 
puikios tamsiai oranžinės spalvos, lygiu spindinčiu paviršiumi, labai skanūs. 
Plaunant ir pakuojant netrūkinėja. Gerai dera vidutiniškai sunkiose ir net sunkiose 
dirvose. Tinka sandėliuoti.

RIGA
600; 10.000; 
25.000 s.

VV Apie 20 Šakniavaisiai ryškiai oranžiniai, lygūs, gero skonio, tinka sandėliuoti per žiemą. 
Augalai atsparūs juodajam morkų puviniui, turi sveiką lapiją. Tinka plauti.

VALGOMOSIOS MORKOS

TRITON RIGA18
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Kitos veislės: 
AMSTERDAM 2, 
ATOMIC RED 
(raudonos), AUTUMN 
KING 2, BERLICUM 2, 
DARINA, FAVORIT, 
FLAKKEE 2, KARLENA, 
KAROTINA, KORAL, 
LANGE ROTE 
STUMPFE OHNE 
HERZ, NANTES 2, 
NANTES 5, NAOMI.

Hibridas, 
veislė,
pakuotė

Anksty-
vumas

Vidutinis  
ilgis  (cm) Kitos savybės

Kitų firmų  veislės

NAPOLI
600 s. LA 15–20

Olandijos firmos „Bejo Zaden“ Nanto 
tipo hibridas. Užauga per 90 d. nuo 
sudygimo. Šakniavaisiai labai anksti 
įgauna ryškią spalvą ir saldų skonį. 
Tinka sėti ankstyvam morkų derliui ir 
laikyti iki žiemos vidurio.

KINGA
2 g A 18–20

Lenkiškas hibridas. Šakniavaisiai šiek 
tiek smailėjančio cilindro formos, ly
gia odele, sultingi, labai skanūs, ne
lin kę kaupti nitratų, turtingi sausųjų 
me džiagų ir karotino. Tinka sultims ir 
salotoms gaminti, ypač vaikų maistui 
ruošti.

MARION
1,5 g LA 15–19

Ankstyvas čekiškas hibridas, užauga 
per 90–95 dienas nuo sėjos. Šak
nia vaisiai cilindriški, buku galu, lygia 
odel e, gražios spalvos.

NANTES 3 
(TIP TOP)
5; 12; 100 g

VA 16–20

Olandiška veislė vasaros ir rudens 
derliui. Šakniavaisiai ryškiai oran ži
nės spalvos, lygia odele. Tinka var to ti 
šviežius, perdirbti ir trumpai san dė
liuoti.

NANTES 5 
(MONANTA)
3; 50 g

VA 19–21

Olandiška veislė, žalumyninę brandą 
pasiekia per 55 dienas, o techninę – 
per 100 dienų. Šakniavaisiai ryškiai 
oran žinės spalvos, nepažaliuoja, labai 
skanūs, sultingi. Gerai auga net sun
kioje dirvoje. Tinka sandėliuoti iki žie
mos vidurio.

GEMA

JERADA

VALGOMOSIOS MORKOS
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Veislė, hibridas,
pakuotė Aprašymas

AKELA
25.000 s.

Derlinga vidutiniškai ankstyva veislė iš Olandijos. Šakniavaisiai dailiai apvalūs, nedideli, labai sodrios 
tamsiai raudonos spalvos, plona ir tvirta odele, maža skrotele ir plona šaknele. Augalų lapai statūs, 
vidutinio dydžio, todėl derlių galima nuimti mechanizuotai. Tinka ankstyvam derliui gauti, sandėliuoti, 
perdirbti.

BIKORES
20; 100 g

Derlinga vėlyva veislė iš Olandijos. Užauga per 125 dienas nuo sėjos. Augalų lapija stipri. Šakniavaisiai 
apvalūs, sodrios tamsios spalvos. Tinka laikyti, perdirbti, natūraliems dažikliams gaminti.

BULLS‘S BLOOD 

3 g
Labai ankstyva veislė, augintina lauke ir po priedangomis. Augalai labai greitai auga, ilgai nesužydi. 
Lapai ir lapkočiai sodrios tamsiai raudonos spalvos. Veislė skirta lapams ir lapkočiams auginti, todėl 
šakniavaisiai susiformuoja tik rudenį.

BURPEES 
GOLDEN
1,5 g

Vidutiniškai ankstyva veislė. Šakniavaisiai oranžiškai geltoni, apvalūs, saldūs ir skanūs. Vartojami 
kaip ir raudonieji šakniavaisiai. Jaunus lapus galima vartoti kaip špinatus. 

CHIOGGIA
5 g

Labai ankstyva itališka veislė. Šakniavaisiai apvalūs, raudoni. Vidus ryškiai raudonas su plačiais 
baltais žiedais. Šios veislės augalai pasižymi dietinėmis savybėmis.

CYLINDRA
15; 30 g

Derlinga ankstyva veislė. Šakniavaisiai pailgi, 15–20 cm ilgio, apie 6 cm skersmens, plona odele, 
tamsiai raudonu vidumi. Tinka auginti ankstyvam derliui, perdirbti, laikyti per žiemą.

DETROIT DARK 
RED 2
15; 30; 100 g

Labai derlinga ankstyva veislė iš Vakarų Europos. Šakniavaisiai vidutinio dydžio, apvalūs, tamsiai 
raudonu vidumi, švelnaus, kiek saldoko, skonio. Tinka vartoti šviežius, konservuoti, gaminti sultis ir 
laikyti per žiemą.

EGIPSKI
5 g

Labai ankstyva ir derlinga veislė. Tinka auginti ankstyvam derliui gauti ir parduoti ryšulėliais, vartoti 
vasarą ir rudenį, laikyti per žiemą. Šakniavaisiai vidutinio dydžio, plokščiai apvalūs. Vidus sodrios 
raudonos spalvos, su nežymiais žiedais.

KOSAK
5; 100 g

Vidutiniškai vėlyva veislė iš Švedijos. Augalai nesuformuoja žiedynų. Šakniavaisiai labai gražūs, 
vidutinio dydžio, vienodi, cilindro formos, tamsiai raudonos spalvos, lygia odele, blizgūs.

LARKA
25.000 s.

Vidutiniškai ankstyva olandiška veislė vasaros ir rudens derliui gauti. Šakniavaisiai apvalūs, lygūs, 
tamsiai raudoni, tvirta odele. Tinka vartoti šviežius, perdirbti ir sandėliuoti. Galima sėti balandžio–
liepos mėnesiais.

LIBERO
25.000 s.

Vidutiniškai ankstyva olandiška veislė. Šakniavaisiai kokybiški, apvalūs, nedideli, intensyviai raudoni, 
labai lygia odele, maža kerpe ir plona šaknele. Tinka vartoti šviežius ir perdirbti. Augalai greitai 
vystosi, todėl galima sėti nuo balandžio vidurio iki liepos pabaigos.

OPOLSKI 
5; 30;

Labai derlinga veislė. Užauga per 110–115 dienų nuo sėjos. Šakniavaisiai cilindro formos. Minkštimas 
intensyviai raudonas, gero skonio. Tinka laikyti per žiemą, konservuoti, ypač supjaustytus griežinėliais.

PABLO 
4 g

Olandijos firmos „Bejo Zaden“ vidutiniškai vėlyvas, labai populiarus hibridas. Labai atsparus 
žyduolių formavimuisi, tinka ankstyvai sėjai. Šakniavaisiai apvalūs, su labai maža skrotele, plona 
šaknele ir lygia odele. Vidus tamsiai raudonas, be ruožų, sultingas.

SNIEŽNA KULA
3 g

Ankstyva veislė. Šakniavaisiai balti, apvalūs, lygia odele. Minkštimas labai skanus, nes turtingas 
sausųjų medžiagų ir cukraus. Tinka konservuoti, šaldyti, troškinti ir baltiems barščiams virti.

ZEPPO 
250; 
25.000 s.

Labai greitai besivystantis olandiškas hibridas. Augalų lapija stipri. Šakniavaisiai gražios apvalios 
formos, lygia odele. Tinka vartoti šviežius ir parduoti ryšulėliais. Hibridas augintinas plėveliniuose 
tuneliuose ir lauke. Galima sėti pavasarį ir vasarą.

Kitos burokėlių veislės: BORDO 237,   
CZERWONA KULA, NOCHOWSKI

Lapinių burokėlių veislės: BARESE,  
RHUBARB CHARD

LARKA ZEPPO

KOSAK

RAUDONIEJI BUROKĖLIAI
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VALGOMIEJI RIDIKĖLIAI

APACHE

MONDIAL

VALERIE
CELESTA

Hibridas,
Veislė
Pakuotė

Anksty-
vumas Forma Kitos savybės

Hibridinės veislės

APACHE 
400; 50.000 s. LA Pailgi

Aukštos kokybės prancūziškas hibridas. Tinka auginti lauke nuo pavasario iki 
rudens, šiltnamyje – anksti pavasarį ir vėlai rudenį. Šakniavaisiai 4–5 cm ilgio, 
raudoni su baltu galiuku, vidus baltas, malonaus skonio. Lapija stipri.

CELESTA 
2,5; 9 g LA Apvalūs

Olandiškas hibridas, augintinas šiltnamyje visus metus, lauke – pavasarį, 
vasarą ir rudenį. Augalai pakantūs šaltoms ir drėgnoms aplinkos sąlygoms. 
Šakniavaisiai raudoni, tvirta odele, labai vienodi ir kokybiški, ilgiau laikant 
nepraranda kokybės. Lapai kompaktiški, stiprūs.

MONDIAL 
200; 25.000 s. A Apvalūs

Hibridas tinkamas auginti visą sezoną plėveliniuose šiltnamiuose, po 
priedangomis ir lauke, ypač gerai pritaikytas derėti vasarą. Augalai greitai 
suformuoja apvalius, ryškiai raudonus šakniavaisius plona šaknele. Jų odelė 
plona, bet tvirta, todėl šakniavaisiai ilgai išlaiko gerą išvaizdą.

PRIMARA 
2 g LA Apvalūs

Nepaprastai ankstyvas čekiškas hibridas, augintinas visą sezoną šiltnamyje 
ir lauke. Puikiai tinka vėlyvai sėjai. Šakniavaisiai tamsiai raudoni, 3–4 cm 
skersmens, labai vienodi, puikios vidinės struktūros.

VALERIE
25.000 s. LA Apvalūs

Labai ankstyvas olandiškas hibridas. Gerai toleruoja žemesnes temperatūras, 
tinka auginti pavasarį ir rudenį lauke ir po priedangomis. Lapai vidutinio ilgio, 
tamsiai žali, šaknelė – plona. Šakniavaisiai apvalūs, nelinkę trūkinėti ir išpursti. 

VIENNA 
3 g LA Apvalūs

Labai ankstyvas olandiškas hibridas, tinkamas auginti šiltnamyje ir lauke 
pavasarį, vasarą ir rudenį. Šakniavaisiai stambūs, apvalūs ar ovaliai apvalūs, 
raudoni, labai vienodi ir kokybiški.
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RUNDER SCHWARZER WINTER

SUPERNOVA

VALGOMIEJI RIDIKĖLIAI

RONDEEL

KARMINA

ALABASTER

AGATA

22

Hibridas,
Veislė
Pakuotė

Anksty-
vumas Forma Kitos savybės

Vertingesnės veislės

BABTŲ ŽARA
5; 100 g LA Apvalūs

Lietuviška veislė, pakanti žemoms temperatūroms, augintina 
pavasarį ir rudenį. Užauga per 18–22 dienas nuo sudygimo. 
Šakniavaisiai apvalūs arba šiek tiek ovalūs, skaisčiai raudoni. 
Minkštimas baltas, sultingas, švelnaus skonio.

CARMEN
5; 50 g A Apvalūs

Labai derlinga lenkiška veislė, augintina lauke ir po 
dangomis. Apdovanota aukso medaliu Tarptautinėje 
parodoje Polagra 1999. Šakniavaisiai stambūs, 15–
30 g svorio, raudoni, netrūkinėja, tinka ilgiau laikyti. 
Minkštimas baltas su rožiniu atspalviu, sultingas, švelnus.

CHAMPION
5; 20; 100 g A Apvalūs

Ankstyva veislė, augintina šiltnamiuose ir lauke nuo 
pavasario iki rudens. Užauga per 28–30 dienų nuo 
sudygimo. Šakniavaisiai ryškiai raudoni, švelnaus skonio.

DE DIX-HUIT 
JOURS 
3; 5; 100 g

LA Pailgi
Atvirame grunte augintina ridikėlių veislė. Užauga per 
18–20 dienų nuo sudygimo. Šakniavaisiai raudoni su 
baltu galiuku, apie 5 cm ilgio. Sėklos sudygsta dirvai 
sušilus iki 2–4 laipsnių šilumos. 

FARAON
5; 50 g 22–25 Apvalūs

Čekiška veislė augintina šiltnamiuose ir po dangomis. 
Šakniavaisiai šviesiai raudoni, vidus baltas, 21–26 g 
svorio, švelnaus skonio.

PARAT
5 g VA Apvalūs

Puiki vasarinė vokiška veislė, atspari aukštai tem pe ra
tūrai, nelinkusi žydėti. Sėjama nuo balandžio iki rug sėjo. 
Ridikėliai stambūs, raudonos spalvos, vidus baltas, gero 
skonio.

RONDEEL
3 g;  50 g VA Apvalūs

Atspari ligoms olandiška veislė, sėtina lauke pavasarį, 
vasarą ir rudenį. Šakniavaisiai dideli, 5 cm skersmens ir 
stambesni, tamsiai raudoni, ilgai neišpursta.

SUPERNOVA  
5 g

LA Apvalūs
Labai ankstyva veislė, augintina šiltnamyje ir lauke 
pavasarį ir rudenį. Šakniavaisiai ryškiai raudoni, lauke 
užauga didesni, iki 4–5 cm skersmens. Vidus sultingas, 
puikios struktūros, ilgai nepraranda kokybės.

VIOLA
5 g

V Apvalūs
Vėlyva veislė, augintina lauke nuo pavasario iki rudens. 
Užauga per 30–35 dienas nuo sėjos. Šakniavaisiai 
apvalūs, dideli, ryškiai violetiniai. Minkštimas baltas, 
švelnaus skonio.

Veislė
Pakuotė (g) Aprašymas

AGATA
3; 100

Nuo pavasario iki rudens sėtina veislė. Šakniavaisiai 4–6 cm skersmens ir 17–
25 cm ilgio, apie 200 g svorio, ilgiau laikant nepraranda kokybės. Minkštimas 
baltas, sultingas, skanesnis nei japoniškų ridikų.

ALABASTER  
(daikonas)
1;10

Derlingas vasarinis hibridas iš Čekijos, sėtinas nuo liepos iki rugpjūčio vidurio. 
Šakniavaisiai ilgi, 40–45 cm ilgio, cilindro formos, balta odele. Viršutinė jų 
dalis nepažaliuoja. Minkštimas baltas, švelnaus skonio. Tinka vartoti šviežius ir 
sandėliuoti iki žiemos vidurio.

MINO EARLY 
3; 50

Augalai atsparūs ligoms, kilę iš Japonijos. Šakniavaisiai iki 60 cm ilgio. 
Minkštimas baltas, maloniai švelnaus skonio, turi daug vitaminų B ir C. Tinka 
vartoti šviežius ir sandėliuoti.

KARMINA
3

Ankstyva veislė. Užauga per 40–45 dienas nuo sėjos. Šakniavaisiai ištempto 
kūgio formos, raudoni. Minkštimas baltas, sultingas, malonaus skonio.

RUNDER 
SCHWARZER 
WINTER
5; 50

Vėlyva lenkiška veislė, sėtina liepos pabaigoje – rugpjūčio pradžioje. Užauga 
per 50–55 dienas nuo sėjos. Šakniavaisiai apvalūs, juoda šiurkštoka odele ir 
sultingu aštraus skonio baltu vidumi. Tinka vartoti šviežius ir laikyti per žiemą.

VALGOMIEJI RIDIKAI

Kitos veislės: EISZAPFEN, ESTER, FORUM, FRENCH BREAKFAST 3, KVARTA, LADA, RODOS, 
ROTA, SAXA 3, ZLATA
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ROPĖS

ASTERIX

KYLIAN

VALGOMIEJI SALIERAI

Veislė
Pakuotė Aprašymas

Šakniavaisiniai salierai

ALBIN 
2500 s.

Čekiška veislė. Augalai užauga per 120–140 dienų nuo daigų 
pasodinimo. Šakniavaisiai apvalūs, dideli, be ertmių, šaknys 
auga apatinėje dalyje. Minkštimas labai baltas, nekeičia spalvos 
konservuojant ar šaldant. Tinka vartoti šviežius, perdirbti, sandėliuoti.

ASTERIX   
0,1 g, 2500 s.

Ankstyvas hibridas iš Čekijos Užauga per 130 dienų nuo daigų 
pasodinimo. Šakniavaisiai dideli, apvalūs. Šaknys auga tik 
apatinėje gumbo dalyje. Gumbas pradeda augti anksti, jau pirmose 
vystymosi fazėse. Tinka vartoti šviežius, perdirbti, sandėliuoti.

CISKO  
10.000 s.

Labai derlinga olandiška veislė vėlyvam derliui. Šakniavaisiai apvalūs, 
lygūs, tvirti ir be ertmių. Vidus baltas, nekeičia spalvos perdirbant, 
nepraranda savybių džiovinant. Tinka vartoti šviežius ir perdirbti.

GIANT 
PRAGUE 
0,5 g

Vidutiniškai ankstyva veislė. Užauga per 220 dienų nuo sėjos. 
Šakniavaisiai dideli, apvalūs, baltu vidumi, švelnaus skonio. Tinka 
laikyti per žiemą.

MAXIM
0,5 g

Vėlyva veislė. Augalai nelinkę formuoti žiedynų. Šakniavaisiai 
apvalūs, kremiškai baltu vidumi. Tinka vartoti šviežius, konservuoti, 
šaldyti ir ilgai sandėliuoti.

MONARCH 
10.000 s.

Derlinga, atspari ligoms olandiška veislė. Augalai užauga per 
140–150 dienų nuo daigų pasodinimo. Šakniavaisiai 10–15 cm 
skersmens, 700–900 g svorio. Vidus baltas, aromatingas, skanus. 
Tinka vartoti šviežius, perdirbti, laikyti per žiemą.

PREZIDENT 

10.000 s. 

Labai derlinga ir populiari olandiška veislė. Šakniavaisiai kokybiški, 
apvalūs, lygūs. Šaknys auga apatinėje gumbo dalyje, todėl lengva 
valyti. Minkštimas labai baltas ir tvirtas. Tinka vartoti šviežius, 
perdirbti ir sandėliuoti.

Lapkotiniai salierai

IMPERIAL
10.000 s.

Olandiška veislė. Lapkočiai statūs, nežymiai briaunoti, tamsiai 
žali, blizgūs, mėsingi. Tinka vartoti šviežius, lapkočiai lengvai 
paruošiami pardavimui.

KYLIAN
10.000 s.

Labai derlinga olandiška veislė, ankstyvesnė nei Imperial. 
Lapkočiai ryškiai žalios spalvos, mėsingi, nežymiai briaunoti.

GROENE 
PASCAL 
0,5 g

Augalai sodinami daigais. Lapkočiai stambūs, mėsingi. Augalai 
60–70 cm aukščio. Užauga per 80–100 dienų nuo daigų 
pasodinimo. Vartojami švieži, virti, troškinti. Tinkami šaldyti.

Lapiniai salierai

PIKANT
0,5 g

Veislė skirta lapams auginti. Užauga per 70–80 dienų nuo daigų 
pasodinimo. Lapai stipriai skaldyti, šiek tiek garbanoti. Vartojami 
švieži. Tinkami šaldyti ir džiovinti.

PURPLE TOP MILAN

PETROVSKI

Veislė,
pakuotė (g) Aprašymas

GOLDEN BALL 
3 g

Ankstyva veislė. Šakniavaisiai geltoni. Tinka laikyti per 
žiemą.

PETROVSKI
3 g

Vidutiniškai ankstyva veislė. Užauga per 65–75 dienas 
nuo sudygimo. Šakniavaisiai plokščiai apvalūs, geltona 
odele, apie 250 g svorio. Minkštimas geltonas, sultingas 
ir skanus. Tinka vartoti šviežius, virti, troškinti.

PURPLE TOP 
MILAN  
3 g

Vėlyva veislė. Užauga per 90–100 dienų. Šakniavaisiai 
plokščiai apvalūs. Minkštimas kremiškai baltas, tvirtas, 
aitroko, šiek tiek salstelėjusio skonio.
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Veislė, hibridas
Pakuotė Aprašymas

AVALON
1; 50 g

Vidutiniškai ankstyva veislė. Užauga per 125–130 dienų nuo sėjos. Ropelės baltos spalvos, 
užauga iki 115 g. Tinka laikyti iki žiemos vidurio.

CYMES
3 g

Vidutiniškai ankstyva veislė, atspari grybinėms ligoms. Roputės užauga didelės ar vidutinio 
dydžio, geltonai rudu lukštu, kuris gerai prigludęs prie kreminio minkštimo. Tinka sodinukams 
auginti, sandėliuoti iki kovo mėnesio pabaigos ar balandžio mėnesio pradžios.

GLOBO
1; 10 g

Vėlyva čekiška veislė, subręsta per 170–175 dienas nuo sėjos. Roputės elipsės formos, didelės, 
700–750 g svorio. Tinka trumpai laikyti.

KARMEN
2; 50 g

Čekiška veislė. Svogūnai subręsta per 125–130 dienas nuo sėjos. Roputės violetiškai rausvos, 
110–120 g svorio.

PETRA  
2 g

Ankstyvas hibridas, atsparus netikrajai miltligei ir mechaniniams pažeidimams. Svogūnai apvalūs, 
dideli, 100–150 g svorio, pusiau aštraus skonio, plonu kakleliu. Lukštai geltonai bronziški, gerai 
prigludę. Tinka laikyti per žiemą.

POLANOWSKA
2; 100 g

Vėlyva veislė, atspari grybiniams susirgimams. Ropelės apvalios, apie 7 cm skersmens, 100–120 
g svorio, turi tvirtus lukštus , todėl atsparios mechaniniams pažeidimams. Tinka laikyti per žiemą.

STUTTGARTER 
RIESEN  3; 100 g

Subręsta per 130–145 dienas nuo sėjos. Roputės didelės, plokščiai apvalios. Tinka sodinukams 
auginti, ilgai sandėliuoti.

TOSCA
1 g

Vėlyva veislė. Užauga per 130–135 dienas nuo sėjos. Ropelės rusvais lukštais, stipriai ištempto 
ovalo formos, 5 cm skersmens ir 14–17 cm ilgio, išauga iki 150 g svorio. Tinka laikyti per žiemą.

WHITE LISBON 
2 g

Salotinio tipo vidutinio vėlyvumo veislė. Svogūnai išaugina mažas baltas roputes su ilgu kakliuku, 
todėl dažniau vartojami jų laiškai. 

VALGOMIEJI SVOGŪNAI

TUŠČIALAIŠKIAI 
ČESNAKAI

Veislė
Pakuotė Aprašymas

BAJKAL 
2 g

Veislė sėtina nuo ankstyvo pavasario iki liepos vidurio. Svogūnai 
ropučių neformuoja.

ENTITA
2500 s.

Vidutiniškai ankstyva veislė, sėtina nuo ankstyvo pavasario iki 
liepos vidurio. Augalai ropelių nesuformuoja. Laiškai statūs, 
tamsiai žali. Sėjant pavasarį užauga per 70 dienų, vasarą – per 
55 dienas.

FREDDY
350 s.

Veislė sėtina pavasarį, o kitų metų ankstyvam derliui gauti 
rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais. Nupjauti laiškai puikiai atželia. 
Augalai turi labai stiprią šaknų sistemą, puikiai žiemoja.

PARADE 
10.000 s.

Populiari olandiška veislė. 30–35 cm ilgio laiškai užauga per 
60–75 dienas, roputės nesiformuoja.

STRADA
1; 50 g

Ankstyva veislė, skirta laiškams auginti. Augalai raunami su 
šaknimis ar pjaunami, ropelių neišaugina. Pasėjus pavasarį 
užauga per 65 dienas nuo sėjos, vasarą – per 55 dienas.

AVALON

PETRA

(svogūnai laiškams)
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ALCAZAR

ARMOR

DARŽINIAI PORAI

SĖJAMOSIOS 
PETRAŽOLĖS

FEST

Veislė
Pakuotė (g) Aprašymas

ALBA
3; 50 

Vidutiniškai ankstyva, atspari ligoms čekiška veislė. 
Šakniavaisiai aromatingi, 15–18 cm ilgio, nelinkę 
šakotis, lygia balta odele. Vidus šviesiai kreminis, 
kuris netamsėja konservuojant. Tinka vartoti šviežius, 
perdirbti ir sandėliuoti.

ASTRA
4; 50 

Augalų lapai garbanoti, nuo žalios iki tamsiai žalios 
spalvos, po nupjovimo greitai atauga, todėl derlių 
galima nuimti kelis kartus per sezoną. Sėjant pavasarį 
ir vasarą, užauga per 60–70 dienų nuo sudygimo. 
Tinka vartoti šviežius, šaldyti ir džiovinti.

FEST
5; 50 

Augalai vidutinio aukščio, plačiai išsikerojantys, 
tankia lapija. Lapai lygūs, vienodi, gražios žalios 
spalvos. Pasėjus pavasarį ar vasarą, derlių galima 
imti po 75–90 dienų nuo sudygimo. Ankstyvam 
derliui rekomenduotina sėti rudenį.

GIGANTE D‘ITALIA  
5

Vidutiniškai ankstyva veislė. Lapai lygūs, tamsiai 
žali, vešlūs. Augalai gerai pakelia šalčius ir karščius.

MOSS CURLED 2
5 

Ankstyva veislė. Užauga per 70 dienų nuo sudygimo. 
Lapai gražūs, garbanoti, tamsiai žali. Augalai gerai 
pakelia šalčius ir karščius.

ASTRAALBA 25

Veislė
Pakuotė Aprašymas

ALCAZAR 
(BLAUWGROENE 
HERFST)  2500 s.

Labai derlinga olandiška veislė vėlyvam derliui. Augalų 
lapai statūs, tamsūs, melsvai žali. Stiebai kokybiški, 
ilgi, aiški riba tarp žalios ir baltos dalies, svogūnas 
nesiformuoja. Tinka vartoti šviežius ir perdirbti.

ARMOR
200; 10000 s. 

Derlinga vėlyva prancūziška veislė. Augalai užauga 
per 100–110 dienų nuo daigų pasodinimo. Lapai 
melsvai žali, baltoji stiebo dalis 18–20 cm ilgio. 
Tinka vartoti šviežius, perdirbti ir ilgai laikyti.

ELEFANT
1 g

Labai derlinga rudeninė veislė. Užauga per 120–140 
dienų nuo daigų pasodinimo. Lapai tamsiai žali. 
Valgoma dalis 15–20 cm ilgio. Gali žiemoti lauke.

KAMPUS
2; 50 g

Derlinga veislė. Lapkotinis stiebas stambus, 20–23 
cm ilgio, 200–220 g svorio, skanus. Augalai gerai 
žiemoja lauke.

STAROZAGORSKI 
KAMUŠ   1; 50 g.

Greitai auganti veislė, skirta vasaros ir rudens 
derliui. Augalų lapai šviesiai žali, vartojamoji dalis 
55–65 cm ilgio.
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Veislė
Pakuotė Aprašymas

Lapinės salotos

AFICION
0,2; 5 g

Batavijos tipo olandiška lapinių salotų veislė. Pasižymi dideliu atsparumu 
ligoms, ilgai neperauga. Lapai šviesiai žalios spalvos, smulkiai garbanotais 
kraštais. Tinka auginti visus metus šiltnamyje ir sezono metu lauke. Sėklos 
labai gerai paruoštos ir pasižymi dideliu daigumu.

CARMOLI
1000 vnt. 

Olandiška lapinių salotų veislė. Tinka auginti lauke nuo pavasario iki rudens, 
šiltnamyje – žiemą. Gūželės nepaprastai gražios, sodrios tamsiai raudonos spalvos, 
užauga didelės arba vidutinio dydžio. Vartojamos salotoms, patiekalams puošti.

FRILLICE
0,1 g; 

Ypatinga olandiška lapinių salotų veislė, turinti visas geriausias savybes: 
atsparios ligoms, traškios (ledinės), labai skanios ir dekoratyvios. Patartina 
išauginti daigus ir sodinti į lysvę.

GRAND RAPIDS
1; 2; 50 g

Ankstyva lapinių salotų veislė, augintina šiltnamyje ir lauke. Augalai užauga 
per 40–50 dienų. Lapija vešli, kompaktiška, šviesiai žalios spalvos. Salotos 
gero skonio, ilgai neperauga, greitai atželia.

LOLLO BIONDA
1 g

Ankstyva lapinių salotų veislė. Augalai užauga per 40–50 dienų. Lapai stipriai 
garbanoti, šviesiai žali, neapkarsta.

LOLLO ROSSA
1 g

Ankstyva lapinių salotų veislė. Augalai užauga per 40–50 dienų. Lapai 
raudonai žalios spalvos, stipriai garbanoti, neapkarsta.

LUGANO  
1000 vnt.

Olandiška lapinių salotų veislė, augintina lauke pavasarį ir rudenį, šiltnamyje 
– visus metus. Augalai kompaktiški, vienodi, labai gražios apvalios formos, 
garbanotais šviesiai žaliais lapais, ilgai nesužydi.

VICINITY 
20; 1000 vnt.

Salanova tipo olandiška veislė, augintina lauke nuo pavasario iki rudens, šiltnamyje 
– visus metus. Augalų skrotelė labai dekoratyvi, rutulio formos, sudaryta iš tankiai 
išsidėsčiusių, smulkių garbanotų lapelių. Labai tinka salotų mišiniams ruošti.

VIVANTO
1000 vnt.

Salanova tipo olandiška salotų veislė, visus metus augintina šiltnamyje ir nuo 
pavasario iki rudens – lauke. Augalai kompaktiški, karpytais tamsiai žaliais 
lapais, kurie išlaiko spalvą ir po nupjovimo.

Gūžinės salotos

ARGENTINAS
1000 vnt.  

Olandiška gūžinių (ledinių) salotų veislė, augintina nuo pavasario iki rudens. 
Pasižymi atsparumu ligoms, ilgai neperauga. Gūželės kokybiškos, didelės, 
plokščiai apvalios, gerai uždengtos lapų. Lapai glotnūs, gražios gelsvos 
spalvos. Tinka vartoti šviežias ir perdirbti.

BALMORAL
0,2 g

Derlinga, atspari ligoms prancūziška veislė. Gūžės stambios, iki 1 kg svorio, 
standžiai susisukusios. Lapai sultingi ir traškūs, nekietėja. Veislė nelinkusi 
greit žydėti. Tinka auginti lauke nuo pavasario iki rudens. Patartina išauginti 
daigus ir sodinti į lysvę.

ETUDE
25 vnt.

Olandiška gūžinių (ledinių) salotų veislė, augintina lauke pavasarį ir rudenį. 
Gūželės apvalios, standžiai susisukusios, traškios, skanios, greitai auga. Tinka 
vartoti šviežias ir perdirbti.

MAUGLI
0,5; 25 g 

Gūžinių (ledinių) salotų veislė iš Čekijos, augintina visą sezoną lauke. Gūžės 
stambios, standžios, sultingos ir traškios, visiškai uždengtos lapų, ilgai 
nesužydi, užauga per 77–87 dienas nuo sėjos.

SALADIN
0,5 g

Vėlyva gūžinių (ledinių) salotų veislė. Užauga per 75–85 dienas. Gūželės didelės, 
standžiai susisukusios, šviesiai žalios, traškios ir sultingos. Patartina sodinti daigais.

Romaninės salotos

COVENTRY
20 vnt.

Olandiška smulkiųjų romaninių salotų veislė, šiltnamiuose augintina visus 
metus, lauke pavasarį, vasarą ir rudenį. Gūželės žalios, traškios, sultingos, 
labai saldžios. Patartina sodinti daigais.

LITTLE GEM
1 g

Ankstyva veislė, priklausanti mažų romaninių salotų grupei. Salotos tinkamos 
auginti po priedangomis ir lauke visą sezoną. Gūželės mažos, sudarytos iš 
traškių, sultingų ir saldžių lapų. Patartina sodinti daigais.

MAXIMUS  
1000 vnt.

Olandiška romaninių salotų veislė, augintina lauke nuo pavasario iki rudens. 
Augalai ilgos vegetacijos, nelinkę greitai žydėti. Gūželės gražios formos, 
standžios, idealaus svorio, 25–30 cm aukščio. Lapai ryškiai žali, blizgūs.

QUINTUS  
1000 vnt.

Universali romaninių salotų veislė iš Olandijos, atspari ligoms. Tinka auginti 
lauke nuo pavasario iki rudens, šiltnamyje – visus metus. Gūželės cilindro 
formos, laibos, 25–30 cm ilgio. Išoriniai lapai tamsiai žali, vidiniai – gelsvi. 
Tinka vartoti šviežias ir perdirbti.

PARIS WHITE
1 g

Ankstyva romaninių salotų veislė, augintina lauke nuo pavasario iki rudens. 
Užauga per 90 dienų nuo sėjos. Gūželės pailgai ovalios, šviesiai žalios spalvos. 
Lapai traškūs, mėsingi ir sultingi.

SĖJAMOSIOS SALOTOS

Kitos salotų veislės: 
AMERIKANISCHER 
BRAUNER, 
ATTRAKTION, OWACJA
Salotinės sultenės: 
VERTE DE CAMBRAI

CARMOLI

FRILLICE

BALMORAL

COVENTRY

VICINITY
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DARŽINIAI ŠPINATAI

Veislė
Pakuotė Aprašymas

BOA 
5.000; 25.000 s.

Labai derlingas, atsparus ligoms olandiškas hibridas, sėtinas vasaros derliui nuo balandžio pabaigos 
iki rugpjūčio pradžios. Augalų lapai apskriti, tamsiai žali ir mėsingi.

BONBINI
500 s.

Vidutiniškai ankstyvas olandiškas hibridas, ypač atsparus netikrajai miltligei (1–10 rasėms), puikiai 
pakenčia tiek žemesnę, tiek aukštesnę temperatūrą, neformuoja žiedynų, todėl sėtinas visą sezoną. 
Lapai tamsiai žali, blizgūs, vienodi, lygūs, ovališki, auga vertikaliai, negula ant žemės, tinka šaldyti.

EARLY HYBRID 
N.7  (5; 100 g)

Derlingas vidutiniškai ankstyvas hibridas, sėtinas pavasarį ir vasaros pabaigoje. Lapai platūs, 
ruplėti.

MATADOR
3; 20; 100 g

Derlinga vidutiniškai ankstyva veislė, sėtina pavasarį ir vasaros pabaigoje. Augalai vidutinio 
aukščio, pakantūs šalčiams, nelinkę žydėti. Lapai vidutinio dydžio, ryškiai žali, ruplėti.

PUMA 
500; 5000; 
25000 s.

Atsparus ligoms olandiškas hibridas. Lapai dideli, tvirti ir stori, išauga ant trumpų stiebų. Augalai 
nelinkę žydėti, todėl ypač tinka vasaros derliui gauti.

RED CARDINAL
400; 25000  s.

Ankstyvas hibridas, sėtinas anksti pavasarį ir rudenį, atsparus netikrajai miltligei. Užauga per 
30–40 dienų nuo sėjos. Augalų lapai ploni, žali, su raudonomis gyslomis ir lapkočiais.

TOUCAN
500; 5000; 
25000 s.

Hibridas ypač atsparus netikrajai miltligei (1–11 rasėms). Augalai greitai auga, pakantūs karščiui, 
ilgai nesužydi, tinkami auginti visą sezoną. Lapai tamsiai žali, apvalūs, nedideli, bet mėsingi. Tinka 
šaldyti.

RED CARDINAL
TOUCAN PUMA

PAPRASTIEJI  KRAPAI

SARI

Veislė
Pakuotė (g) Aprašymas

HANAK
6; 100 

Vidutinio ūgio, ryškiai žali, labai kvapnūs. Augintini lauke ir šiltnamyje, 
užauga per 40–50 d. nuo sėjos.

MAMMOTH
5; 15; 100 

Žemaūgė vidutinio ankstyvumo veislė, nelinkusi greitai žydėti. Augalai 
aromatingi, išaugina didelį žaliosios masės derlių, kurį galima rauti po 
20 dienų nuo sėklų sudygimo.

MONARCH 
100

Čekijos firmos „Moravoseed“ vidutiniškai vėlyva veislė. Augalai iki 70 cm 
aukščio, ilgai nežydi. Lapija labai tanki, lapai melsvai žali.

MOROVAN
500 

Veislė, augintina lauke ir po dangomis. Augalų lapai tankūs, tamsūs, 
sidabriškai žalios spalvos, intensyvaus aromato. Užauga per 35–40 d. 
nuo sėjos. Svarbiausia veislės savybė – vėlyvas žydėjimas.

OLIVER
5; 100 

Vidutiniškai ankstyva veislė iš Čekijos, augintina lauke ir po dangomis.  
Lapai tankūs, ryškiai žali. Auginant šiltnamiuose derlių galima rauti po 
42–50 dienų nuo sėjos, lauke po 68–78 dienų.

SARI
5; 50 

Ypatingo aromato, atspari ligoms, neturinti polinkio greit žydėti veislė. 
Gerai auga esant silpnesniam apšvietimui, todėl labai tinka auginti 
šiltnamiuose rudenį, žiemą ir pavasarį.

SUPERDUKAT
5 

Didelį lapų ir žiedynų derlių užauginanti veislė. Augalai malonaus 
aromato, turtingi eterinių aliejų, todėl tinka vartoti šviežius ir perdirbti.

Kitos krapų veislės: 
Common, Kronos
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DARŽO ŽIRNIAI
Veislė
Pakuotė (g) Aprašymas

Raukšlėtieji žirniai

AMBASADOR 
40; 500

Tai vėlyvesnė veislė už labai ankstyvąją Premium. Augalai 75–80 
cm aukščio, išsiskiria atsparumu miltligei, todėl gerai dera iki 
vegetacijos pabaigos, tinka vėlyvesnei sėjai. Ankštyse subręsta 8–9 
vidutinio dydžio tamsiai žali žirneliai. Jų skonis įvertintas penkiais 
balais iš penkių galimų. Tinka konservuoti, šaldyti, virti.

LINCOLN
40

Vidutiniškai vėlyva veislė. Derėti pradeda po 68–73 dienų nuo 
sėjos. Augalai 70–75 cm aukščio. Ankštys 9 cm ilgio, smailėjančiais 
lenktais galais, jose subręsta 6–8 raukšlėtos sėklos.

MARKANA
10; 30; 300

Geriausia Vokietijos firmos „Sperli“ veislė. Augalai neaukšti, 
atsparūs ligoms, turi mažai lapų, tarpusavyje sukimba ūsais, todėl 
auginami be atramų. Ankštys stambios, tamsiai žalios. Žirneliai 
raukšlėti, balti su žalsvu atspalviu, labai gero skonio.

OSKAR
50, 300

Labai ankstyva veislė, vartojimui subręsta per 68 dienas. Augalai 
70–80 cm aukščio, išsiskiria gausiu žalių žirnelių derliumi. Ankštys 
apie 9 cm ilgio, jose subręsta po 10–12 stambių tamsiai žalių 
žirnelių. Tinka vartoti šviežius, konservuoti ir šaldyti.

PREMIUM 
60; 300

Derlinga labai ankstyva veislė, atspari ligoms. Žirnelius tinka vartoti 
šviežius ir konservuoti. Augalai neaukšti, 60–65 cm, derėti pradeda 
po 58–60 d. nuo sėjos. Ankštys žalios, jose subręsta 7–8 didelės ar 
labai didelės sėklos.

PROGRESS N. 9
25; 300

Vidutiniškai vėlyva veislė, derėti pradeda po 62–67 dienų nuo sėjos. 
Augalai žemi, 50–55 cm aukščio. Ankštys tiesios, ypač stambios, 
apie 10 cm ilgio, jose subręsta 8–9 labai didelės sėklos.

TELEFON
50

Mėgėjiška vėlyva veislė iš Lenkijos. Augalai aukšti, 1,5–2,5 m. Jiems 
reikalingos atramos. Derėti pradeda po 100–110 dienų nuo sėjos. Dera 
ilgai ir gausiai. Ankštys stambios, 10–11 cm ilgio. Žirneliai dideli ir saldūs.

GLORIOSA
30; 60; 500

Derlinga ankstyva veislė. Augalai 65–75 cm aukščio. Ankštys ilgos, 
žalios, jose subręsta po 7–8 stambius žirnelius. Tinka vartoti šviežius, 
šaldyti, konservuoti. Sunokusios sėklos raukšlėtos, žalsvai baltos.

KELVEDON 
WONDER
15; 60; 500

Derlinga ankstyva veislė. Užauga per 68–72 dienas. Augalai žemi, 
45–65 cm aukščio. Žirneliai stambūs, sunokusios sėklos žalsvos, 
raukšlėtos.

Cukriniai žirniai

OREGON  
SUGAR POD 
50

Populiari ankstyva veislė. Vartojimui subręsta per 60–65 dienas 
nuo sudygimo. Augalai 70–90 cm aukščio. Žirneliai labai saldūs, 
skanūs. Ankštys 10–12 cm ilgio, neturi pergamentinio sluoksnio, 
todėl vartotinos kartu su žirneliais. Tinka salotoms ir karštiems 
patiekalams gaminti, šaldyti.

SUGAR BON
40; 300

Viena iš geriausių cukrinių (šparaginių) žirnių veislių. Derėti pradeda 
po 59–65 dienų nuo sudygimo. Ankštys stambios, 7–8 g svorio, 
be pergamentinio sluoksnio. Jose yra po 6–7 stambias sėklas. 
Vertinama dėl labai gero skonio.

MARKANA

OSKAR

PREMIUM

GLORIOSA

SALDIEJI KUKURŪZAI
SENTINEL

Veislė Aprašymas

LANDMARK Ankstyvas hibridas. Augalai iki 2 m aukščio. Užauga per 75–80 
dienų. Burbuolės cilindro formos, 21 cm ilgio, labai saldžios.

SENTINEL
Ypatingai saldžių kukurūzų hibridas. Augalai atsparūs ligoms, 
užauga iki 2 m aukščio ir daugiau. Burbuolės cilindriškos, 
22–24 cm ilgio, sėklos labai saldžios, puikaus skonio.
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Veislė
Pakuotė (g) Aprašymas

Šparaginės pupelės

BERGGOLD
40; 500

Vidutiniškai ankstyva veislė. Derėti pradeda po 60–65 dienų nuo sėjos. 
Augalai apie 45 cm aukščio. Ankštys geltonos, apie 13 cm ilgio ir 0,9 cm 
pločio, skanios. Sėklos baltos, pailgos.

BLONDOR 
15; 500

Ankstyva veislė iš Prancūzijos. Augalai 40–45 cm aukščio. Ankštys tiesios, 
lygios, 12–13 cm ilgio, aukso geltonumo, apvalaus skerspjūvio, labai 
skanios. Sėklos baltos, pailgos, smulkios.

BRITTLE WAX
40

Vėlyva veislė. Augalai 30–45 cm aukščio. Ankštys geltonos, iki 15 cm ilgio, 
apvalaus skerspjūvio, mėsingos, be plaušelių. Tinka šaldyti ir marinuoti.

FERRARI
20; 500

Ankstyva veislė. Augalai 35–45 cm aukščio. Ankštys tamsiai žalios, 13 cm 
ilgio, skanios. Subręsta per 60 dienų nuo sėjos. Sėklos baltos, smulkios.

LOTOS
40

Ankstyva veislė, vartojimui subręsta per 68 dienas nuo sėjos. Augalai 35–45 
cm aukščio. Ankštys geltonos, lygios, 11–15 cm ilgio, apvalaus skerspjūvio, 
be plaušų, skanios. Tinka vartoti šviežias, šaldyti ir konservuoti.

MAXIDOR Ankstyva čekiška veislė. Ankštys 14–16 cm ilgio, šviesiai žalios, be plaušų. 
Sėklos baltos, pailgos, smulkios.

PURPLE 
QUEEN
10

Ankstyva veislė. Augalai neaukšti. Ankštys apie 15 cm ilgio, violetinės, 
verdant pažaliuoja, labai skanios. Vartojimui subręsta per 53–55 dienas 
nuo sudygimo. Tinka konservuoti ir šaldyti.

TARA 
40; 500

Ypač derlinga vidutinio vėlyvumo veislė, atspari antraknozei ir bakteriozei. 
Laikas nuo sėjos iki derliaus nuėmimo – 76 dienos. Ankštys aukso geltonumo, 
apvalaus skerspjūvio, 12–14 cm ilgio ir 9 mm pločio, išsidėsčiusios 
viršutinėje augalo dalyje, subręsta vienu metu, todėl derlių galima nuimti 
mechanizuotai. Tinka vartoti šviežias ir perdirbti. Veislė apdovanota aukso 
medaliu Tarptautinėje parodoje Polagra 95.

Gliaudomosios pupelės
BORLOTTO 
LINGUA DI 
FUOSO NANO 

50; 500

Vidutiniškai ankstyva gliaudomų pupelių veislė. Augalai žemi, derėti pradeda 
po 66–70 dienų nuo sėjos. Ankštys ilgos, jose subręsta po 7 kremines sėklas 
su raudonais dryželiais.

IGOLOMSKA
50; 500

Labai ankstyva derlinga veislė. Augalai apie 50 cm aukščio. Sėklos cilindro 
formos, baltos, su neryškiomis gyslelėmis, vidutinio dydžio.

DARŽO PUPOS
Veislė
Pakuotė (g) Aprašymas

BONUS
50; 500

Vidutiniškai ankstyva veislė, derėti pradeda po 95–105 dienų. 
Ankštys apie 17 cm ilgio. Jose vienu metu subręsta 4–5 žalsvai 
baltos ovalios sėklos. Jas tinka vartoti šviežias ir perdirbti.

BARTEK
60

Vidutiniškai ankstyva lenkiška veislė. Augalai aukšti, 
išaugina du arba tris stiebus. Ankštys ilgos ir plačios. Jose 
subręsta po 4–5 žalsvai baltas sėklas. Jos labai skanios, 
lengvai išgliaudomos.

KARMAZYN 
30

Vidutiniškai ankstyva veislė. Augalai aukšti, stipriai šakojasi. 
Ankštys vidutinio ilgio, plačios. Kiekvienoje jų yra po 3–5 
rausvas sėklas, kurios bręsdamos įgauna raudonai rudą spalvą.

Kininės pupuolės: UN METRO MARONE – vijoklinė vėlyva veislė iš Italijos. 
Augalai aukšti, todėl reikia atramų. Derėti pradeda po 75–80 dienų nuo sėjos. 
Ankštys žalios, iki 60 cm ilgio ir 7 mm pločio. Tinka šaldyti ir marinuoti.

FERRARI

TARA

BERGGOLD

ŽEMAŪGĖS DARŽINĖS 
PUPELĖS
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DARŽOVIŲ SĖKLOS

Rūšis Sėklų 
skaičius 1 g

1000 sėklų 
svoris (g)

Augalų skaičius  
1 ha (tūkst.)

Sėklų dygimas Sėjos 
norma kg/

ha
Optimali 

temperatūra C0
Dienų 

skaičius
Agurkai 30–35 29–33 12–20 25–30 4–5 1,5–2 
Baklažanai 200–250 4–5 24 10
Burokėliai 40–70 14–25 300–600 15 10 7–14
Cukinijos 6–8 125–170 10–16 24 6–8 2–4
Kopūstai 250–350 3–4 25–50 15–18 10 0,3–0,4
Žiediniai kopūstai 250–400 2,5–4 15–30 15–18 10 0,2–0,3
Krapai 600–800 1,2–1,8 15–20 15–20 4–12
Moliūgai 3–7 145–335 10–12 20–25 6–8
Morkos 500–1000 1–2 1000–2000 15 15 1,5–3
Petražolės 600–800 1,3–1,7 800–1200 20–25 10–15 4–7
Paprikos 100–125 8–10 25–28 10
Pomidorai 250–350 3–4 20–25 8
Porai 300–400 2,5–3,3 150–250 12–18 10–20 1–1,5 
Pupelės grūdams 0,7–1,5 670–1400 60–80 12 10 60–130
Pupelės šparaginės 2–6 170–500 200–250 12 10 60–100
Pupos 1–2 500–1000 100–140 12 10–15 200–300
Ridikai 120–150 6,6–8,3 15 6–8 6–8
Ridikėliai 70–120 8,3–14,3 3000–5000 15 6–8 20–40
Ropės 400–600 1,7–2,5 500–800 15–18 5–7 3–5
Salierai 2500–3000 0,3–0,4 50–70 18–22 15–20 0,1–0,2
Salotos 600–1000 1–1,7 90–120 15–20 5–10 1–1,5
Sultenės salotinės 400–1000 0,4–1 3000–6000 10–12 10–15 6–8
Svogūnai 250–300 3,3–4 800–1000 15 10–15 4–6
Špinatai 100 10 400–500 10 8 20–30
Žirniai 2,5–6 160–400 400–500 10 10–15 120–200

30
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Hibridas, veislė Ankstyvumas Aprašymas

Cupido F1 Ankstyvi
Labai derlingas hibridas. Ropelės apvalios, geltonu lukštu ir gelsvu vidumi, tvirtos. 
Jaunus augalus galima realizuoti su laiškais. Derlių galima imti jau liepos pirmoje 
pusėje. Tinka vartoti šviežias ir sandėliuoti.

Senshyu Yellow Ankstyvi
Labai populiari svogūnų veislė. Roputės plokščiai apvalios, užauga iki 250 g svorio. 
Lukštai šiaudų spalvos, vidus baltas, puikios kokybės, švelnaus skonio. Derlių galima 
imti jau liepos pirmoje pusėje. Tinka trumpai laikyti.

Corrado F1
Vidutiniškai 

ankstyvi

Labai derlingas hibridas, idealiai tinka auginti Lietuvos klimato sąlygomis. Ropelės 
ovaliai apvalios, kokybiškos, tinkamos ilgai sandėliuoti. Lukštai šiaudų spalvos, tvirti, 
gerai prigludę. Derlių galima imti jau liepos viduryje. Šis hibridas pradėtas dauginti 
nuo 2009 metų, gerai pasirodė gamybiniuose bandymuose, todėl dažnai auginamas 
kaip hibrido ‚Centurion‘ F1 alternatyva.

Sturon Vidutiniškai 
ankstyvi

Viena iš dažniausiai auginamų veislių pagrindiniam derliui gauti. Augalai atsparūs 
miltligei. Ropelės apvalios ar šiek tiek plokščios, tvirtu geltonu lukštu. Tinka sandėliuoti. 

Stuttgarter 
Riesen

Vidutiniškai 
vėlyvi

Derlinga veislė. Laiškai gausūs ir vešlūs, todėl jaunus augalus tinka realizuoti su 
laiškais. Ropelės didelės, plokščios, geltonos, vidutiniškai aštraus skonio. Lukštai 
rudai geltoni ar bronzinio atspalvio.  Tinka ilgai sandėliuoti.                                                                                   

White 
Snowball

Vidutiniškai 
ankstyvi

Salotinių svogūnų veislė. Ropelės ovalios, baltos spalvos, švelnaus skonio, tvirtos. 
Tinka trumpai sandėliuoti.

Red Karmen Vidutiniškai 
ankstyvi

Ropelės plokščiai apvalios, tamsiai violetiniu lukštu. Minkštimas baltas, su tamsiai 
raudonais žiedais, švelnaus skonio. Labai tinka salotoms gaminti, sandėliuoti iki 
žiemos vidurio.

Veislė Anksty-
vumas Aprašymas

Riviera Labai 
ankstyvos

Pati ankstyviausia „Agrico“ firmos veislė. Augalai gausiai dera. Stiebagumbiai 
apvaliai ovalūs, šviesiai gelsva luobele ir minkštimu, sekliomis akutėmis, 
išvirti išlieka tvirti. Po keru susiformuoja daug vienodo dydžio didelių 
gumbų. Nors veislė labai ankstyva, jos ramybės fazė gana ilga. Norint išau
ginti ankstyvesnį derlių, rekomenduojama daiginti. Veislė atspari bulvių 
vėžiui, bulviniams nematodams, Yn virusui, gana atspari fuzariozei.

Agata Labai 
ankstyvos

Gumbai ovalūs, geltona odele ir gelsvu minkštimu, sekliomis akutėmis, 
išvirti nesubyra. Bulvės skanios. Po keru susiformuoja labai daug vienodų 
vidutinio dydžio gumbų. Veislė atspari Yn, Yntn virusams, bulvių vėžiui, 
vidutiniškai atspari marui,  rauplėms, bulviniams nematodams.

Fresco Labai 
ankstyvos

Stiebagumbiai vidutinio dydžio, apvaliai ovalūs, lygia geltona luobele ir 
gelsvu minkštimu, turi mažai seklių akučių. Bulvės skanios (8 balai iš 9 
galimų), išvirtos lengvai subyra. Po keru susiformuoja daug vidutinio dydžio 
gumbų. Veislė pakanti sausrai, atspari mechaniniams pažeidimams, bulvių 
vėžiui, gumbų marui ir kai kuriems bulviniams nematodams.

Romano Ankstyvos
Stiebagumbiai raudona odele ir gelsvu minkštimu. Žydi labai negausiai. 
Gumbai apvaliai ovalūs, stambūs, vienodo dydžio, vidutinio gilumo 
akutėmis, išvirti subyra. Veislė atspari Yn virusui, bulvių vėžiui, marui,  
rauplėms, neatspari nematodams.

Sante
Viduti
niškai 

ankstyvos

Gumbai ovalūs, geltona odele ir minkštimu, sekliomis akutėmis, išvirti 
lengvai subyra. Bulvės labai skanios, degustacijose jų skonis įvertintas 
8–9 balais iš 9 galimų. Po keru susiformuoja labai daug vienodų vidutinio 
dydžio gumbų. Veislė atspari Yn virusui, bulvių vėžiui, marui,  bulviniams 
nematodams.

SVOGŪNŲ SĖJINUKAI

SĖKLINĖS BULVĖS
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Rūšis Sėklų
skaičius 1g Augalų savybės

Vienmečiai augalai

Vaistinės agurklės
Borago officinalis 150

Vienmečiai arba dvimečiai prieskoniniai vaistiniai augalai. Jauni 
stiebai ir lapai yra agurkų skonio, todėl jais gardinamos salotos, 
šaltibarščiai, varškė, įvairūs gėrimai. Žiedais puošiami saldieji 
patiekalai, salotos, kokteiliai.

Kvapieji bazilikai
Oscimum basilicum

Cinamon
Fine Alto
Lemon
Purple Opal
Toscano

700–800

Medingi prieskoniniai augalai, augintini lauke, balkone ir ant 
palangės. Sėjami kovobalandžio mėnesiais į daigyklas namuose 
ar šiltnamyje. Vartojama šviežia ir džiovinta žolė.
Lapai labai aromatingi, turi cinamono ir baziliko skonį. 
Augalai apie 25 cm aukščio, nedideliais žaliais lapeliais.
Augalai turi citrinos ir baziliko skonį.
Augalai 30–35 cm aukščio, lapai tamsiai purpurinės spalvos.
Augalų lapai dideli, ruplėti, žalios spalvos.

Sėjamosios gražgarstės
Eruca sativa 400

Augalai 25–50 cm aukščio, augintini lauke, balkonų ir palangių 
dėžutėse. Lapai aštroko pikantiško skonio, su riešutų prieskoniu. 
Subrendusios sėklos vartojamos kaip garstyčių grūdeliai.

Blakinės kalendros  
Coriandrum sativum 100 Medingi 80–100 cm aukščio augalai, sėjami balandžio 

pabaigoje–gegužės pradžioje į lysves. Vartojama žolė ir sėklos. 

Kvapieji mairūnai  
Majorana hortensis

12000–
13 000

Augalai 25–50 cm aukščio. Sėjami kovo pabaigoje į daigyklas 
ar šiltnamius. Galima auginti namie ant palangės. Vartojama 
šviežia ir džiovinta žolė.

Vaistinės ožragės  
Trigonella foenum-graecum 75 Augalai 20–50 cm aukščio, vaistiniai. Maistui vartojamos gelsvai 

rudos sėklos (pakepintos yra grybų skonio), šviežia ir džiovinta žolė. 
Sėjamosios pipirinės 
Danska
Lepidium sativum

400–450
Vartojami švieži jauni lapeliai. Juose esantis garstyčių aliejus 
suteikia aitroką skonį. Lapeliai skinami nuo jaunų augalų. Sėklos 
tinkamos maistui papuošti ir pagardinti.

Vaistinės ramunės
Matricaria recutita 16000 Vaistiniai 40 cm aukščio augalai. Sėklos sėjamos anksti pavasarį 

tiesiai į dirvą. Gydymui vartojami žiedynai.
Daugiamečiai augalai

Lanksčiosios citrinžolės
Cymbopogon flexuosus 2000 Augalai sezono metu augintini lauke, žiemai pernešami į 

patalpas. Lapai ir stiebai turtingi citrinų eterinio aliejaus.
Vaistiniai čiobreliai
Thymus vulgaris 5000 Augalai 20–30 cm aukščio, medingi, dekoratyvūs, malonaus 

kvapo, kartoko skonio. Sėjami anksti pavasarį.
Vaistinės juozažolės  
Hyssopus officinalis 1000 Augalai 60–80 cm aukščio, vaistiniai, medingi. Sėklos sėjamos 

anksti pavasarį arba vėlai rudenį į lysves.
Vaistiniai kiečiai (peletrūnai)  
Artemisia dracunculus 5000 Vartojama žolė, kuri pjaunama prieš žydėjimą arba žydėjimo 

pradžioje.
Tikrosios levandos  
Lavandula angustifolia 900–1000 30–60 cm aukščio, medingi dekoratyvūs puskrūmiai. Sėjami 

anksti pavasarį į daigyklas, šiltadaržius. Vartojami žiedai ir lapai.
Vaistinės melisos  
Melissa officinalis 2000 Augalai 90 cm aukščio, medingi, vaistiniai. Sėjami anksti pavasarį į 

daigyklas ir šiltadaržius. Vartojama žalia ir džiovinta citrinų kvapo žolė.

Pipirmėtės
Mentha piperita 18000

Augalai 40–80 cm aukščio, vaistiniai, medingi. Kovo  balandžio 
mėnesiais sėjami į daigyklas. Augintini drėgnoje priemolio ar 
priesmėlio dirvoje. Vartojami žali ir džiovinti lapai.

Paprastieji raudonėliai
Origanum vulgare 7500

Dekoratyvūs medingi 30–60 cm aukščio augalai. Sėklos sėjamos 
tiesiai į lysvę. Maistui pagardinti naudojama šviežia ir džiovinta 
žolė, gydymui – žydinčių augalų viršūnės.

Kvapieji rozmarinai
Rosmarinus officinalis 800

Augalai dekoratyvūs, turi gydomųjų savybių, medingi. Augintini 
konteineriuose, loveliuose arba laidžioje vandeniui dirvoje, šiltoje 
saulėtoje vietoje. Augalai neatsparūs šalčiui, todėl žiemai įnešami 
į patalpas. Vartojami švieži ir džiovinti lapeliai. 

Vaistiniai šalavijai
Salvia officinalis 130–150

Augalai iki 70 cm aukščio, vaistiniai, medingi ir dekoratyvūs. 
Sėjami anksti pavasarį į daigyklas, šiltadaržius. Maistui pa
skaninti ir gydymui naudojami švieži ir džiovinti lapai.

Siauralapiai šatreiniai
Diplotaxis tenuifolia 4000 20–25 cm aukščio augalai, auginami ir kaip vienmečiai. Pikantiško 

skonio lapai naudojami salotų mišiniams ruošti, maistui pagardinti. 

PRIESKONINIAI AUGALAI
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PRESTIŽAS (pakuotės po 0,5 kg ir po 10 kg) – žolių sėklų mišinys, 
skirtas lėtai augančioms labai puošnioms reprezentacinėms vejoms 
įrengti. Mišinys sudarytas iš Vakarų Europoje išaugintų sertifikuotų 
dekoratyvinių žolių veislių sėklų. Sudėtyje esantys trijų tipų raudonieji 
eraičinai puikiai dera tarpusavyje ir su pievinėmis miglėmis, todėl 
veja būna tanki, minkšta ir labai dekoratyvi. Tinka prestižinėms 
zonoms apželdinti. Gerai auga saulėtose vietose ir pusiau pavėsyje. 

POILSIS (pakuotės po 0,5 kg ir po 10 kg) – dekoratyvus, atsparus 
mindžiojimui, greitai ir gerai ataugantis mišinys, sudarytas iš Vakarų 
Europoje išaugintų specialių dekoratyvinių žolių sėklų. Sudėtyje 
esantys trijų raudonųjų eraičinų tipai gerai papildo vienas kitą, puikiai 
dera su pievinėmis miglėmis ir daugiametėmis svidrėmis. Išaugusi 
veja būna graži, tanki, minkšta, atspari mindžiojimui, greitai ir gerai 
atauga po renginių.

ŽOLIŲ SĖKLŲ MIŠINIAI VEJOMS

ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ (pakuotės po 0,2 kg ir po 3 kg) – 
dekoratyvus, atsparus mindžiojimui, greitai ataugantis 
žolių sėklų mišinys. Sudėtyje esantys raudonieji eraičinai ir 
nendriniai eraičinai gerai auga įvairių tipų dirvožemiuose, 
atsparūs mindžiojimui, greitai užpildo tuščius vejos tarpus, 
daugiametės svidrės greitai atželia ir suteikia vejai gražią 
spalvą, o pievinės miglės – minkštumo ir dekoratyvumo.

VEJA PAVĖSIUI (pakuotės po 10 kg) – pavėsių dekoratyvioms 
vejoms skirtas mišinys, sudarytas iš Vakarų Europoje išau
gintų specialių dekoratyvinių žolių sėklų. Gali augti ir sau
lėtoje vietoje.

CLASSIC (pakuotės po 1 kg ir 10 kg) – mišinys skirtas kla
si kinėms vejoms įrengti. Tinka saulėtoms vietoms ir pa vė
siui, po pjovimo lėtai atauga.

ORNAMENTAL (pakuotės po 1 kg ir 10 kg) – puošnioms 
reprezentacinėms vejoms skirtas mišinys, sudarytas iš 
dekoratyvinių žolių veislių sėklų. Išaugusi veja būna žema, 
tanki ir graži.

SPORT (pakuotės po 1 kg ir 10 kg) – dekoratyvinių žolių sėklų 
mišinys sporto ir žaidimų aikštelių deko ratyvioms vejoms įrengti. 
Išaugusi veja atspari mindžiojimui, grei tai ir gerai atauga. 

PARK  (pakuotės po 10 kg) – gerai auga įvairių tipų dirvo
žemiuose, suformuoja tankią velėną. Tinka parkams, so
dams, dideliems plotams, ūksmingoms vietoms apželdinti.

ROAD AND LANDSCAPING (pakuotės po 10 kg) –  mišinys 
greitai sudygsta, tinka paežerėms, šlaitams, pakelėms ir 
kitiems mažiau prižiūrimiems plotams apželdinti. Išaugusi 
veja pakanti druskų poveikiui.
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Bolivinės begonijos 
Copacabana Orange F1
Begonia boliviensis

•	 Ūgliai svyrantys, užauga iki 30–40 cm,
•	 žiedai varpelio formos, 6–7 cm ilgio, 
•	 puikiai auga saulėkaitoje ir pavėsyje, 

pakenčia sausrą ir lietų. 

„Černy“ firmos gėlės

Svyrančios 
gumbinės begonijos 
Chanson Clear Red F1
Begonia tuberhybrida

•	 Ūgliai svyrantys, 30–40 cm ilgio,
•	 žiedai ryškiai raudoni, pilnaviduriai  

ir pusiau pilnaviduriai,  
6–8 cm skersmens,  
auga ant ilgų žiedynkočių.

Stambiažiedės 
gumbinės begonijos 
Vermilion-Red
Begonia tuberhybrida

•	 augalai 30–35 cm aukščio, 
gausiai žydi,

•	 žiedai ryškiai raudoni, stambūs, 
pilnaviduriai.

Visadžydės begonijos 
Broumov F1, 
Olomouc F1, 
Skalka F1
Begonia semperflorens

•	 augalai iki 20 cm aukščio, stipriai krūmijasi,
•	 puikiai auga ir žydi įvairiomis aplinkos 

sąlygomis iki šalnų,
•	 nužydėję žiedeliai nukrenta, jų vietoje 

susiformuoja nauji.

BEGONIJOS

Broumov F1

Skalka F1

Olomouc F1
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Juostuotosios 
žalialapės pelargonijos 

PELARGONIJOS

Juostuotosios 
rudalapės pelargonijos 
•	 augalai apie 25 cm aukščio,  

o su žiedynais – 35 cm, 
•	 puikiai prisitaiko prie nepalankių 

aplinkos sąlygų, pakantūs kenkėjams,
•	 žydi iki pat šalnų, per sezoną gali 

suformuoti 50–60 žiedynų.

Blanka F1

Simona F1

Pavla F1

Black Velvet Scarlet F1

Black Velvet Vailit F1

Black Velvet Rose F1

Pelargonium zonale
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PETUNIJOS

•	 Svyrančios surfinijų tipo veislės. 
Ūgliai 80–100 cm ilgio, 

•	 augalai greitai auga, atsparūs 
ligoms ir kenkėjams,

•	 žiedai vidutinio dydžio.

Purple Velvet F1

Rose Vein Velvet F1

Petunia hybrida

Salmon Velvet F1 , 
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Aphrodite Purple F1
•	 Augalai iki 35 cm aukščio, gausiai žydi, 
•	 žiedai labai puošnūs, purpuriniai, skersmuo 

siekia 7,5–9 cm,  vainiklapiai stipriai banguoti,
•	 puikiai auga nepalankiomis aplinkos sąlygomis. 

Karlik Dark Salmon F1, 
Karlik Red F1, 
Karlik Violet F1

•	 Augalai iki 20 cm aukščio, stipriai šakojasi, 
      anksti sužydi, atsparūs ligoms,
•	 žiedai 4–5 cm skersmens.

Lavina Purpurova F1
•	 Jaunų augalų ūgliai statūs, vėliau svyra 

sudarydami nuostabią žiedų laviną,
•	 žiedai purpuriniai, 7–9 cm skersmens,
•	 gražiausios užauga saulėtoje vietoje,
•	 tinkamos auginti dideliuose vazonuose ir 

konteineriuose.

Diamond Purple F1
•	 Svyranti surfinijų tipo veislė.  

Ūgliai apie 100 cm ilgio, 
•	 žiedai purpuriniai, 7,5–8,5 cm 

skersmens,
•	 augalai itin pakantūs nepalankioms oro 

sąlygoms, atsparūs ligoms ir kenkėjams.
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• trispalviai burnočiai ‚Molten Fire‘, 
• varpelinės facelijos, 
• žvaigždotieji flioksai ‚Twinkles dwarf‘, 
• standžiosios gazanijos, 
• stambiažiedės godetijos, 
• Hago gvaizdūnės ‚Persian Carpet‘, 
• puikiosios gvaizdūnės (mišinys), 
• puikiosios gvaizdūnės ‚Polar Bear‘, 

‚Purple Prince‘, 

• didžiagraižiai jurginai ‚Mignon‘, ‚Unwins‘, 
‚Figaro dwarf‘, 

• karpytalapiai kermėkai (mišinys), 
• dekoratyviniai kopūstai, 
• auksuotosios  laumakės ‚Orange Glory‘, 
• dviragės leukonijos ‚Lilac‘, 
• pilkosios leukonijos ‚Dwarf Ten Weeks‘, 
• paprastosios lobelijos ‚Crystal Palace‘, 

‚Cascade‘(svyrančios), 

Rūšis Veislė Sėklų
skaičius 1g

Augalų
aukštis 

(ūglių ilgis)
cm

Žiedai, lapai 

Bakopos
Bacopa cordata Blutopia Blue Sėklos 

granulėse 30–35 Žiedai alyviškai 
melsvi.

Dikondros
Dichondra argentea Silver Falls Sėklos 

granulėse 180 Lapai si dab
riškai pilki.

Durnaropės
Datura metel 70 50 Balti

Ekolono kaulasėkliai
Osteospermum ecklonis Mišiniai 70 25–35

Žiedai balti, 
alyviniai, 
violetiniai 

Lipikės kobėjos
Cobaea scandens Violet – Blau 14 300 Žiedai 

violetiniai

Darželiniai margeniai
Coleus blumei Black Dragon 3000 30–35

Lapai giliai 
karpyti, juodai 
raudoni

Darželinės petunijos
Petunia hybrida Double Cascade F1

Sėklos 
granulėse 25 Mišinys

Darželinės petunijos
Petunia hybrida

Duo Rose and 
White F1

Sėklos 
granulėse 25 Žiedai rožiniai 

su baltu
Paprastosios raktažolės
Primula vulgaris Colossea 1100 15–25 Mišinys

Kininiai ratiliai
Callistephus chinensis 16 veislių 400–500 20–75 Žiedynai įvairių 

spalvų
Sėjamieji ryžiai
Oryza sativa Black Madras 30 40 Lapai žalsvai 

rudi 
Plaukuotosios rubekijos
Rudbeckia hirta Summer Light 2700 15 Žiedai geltoni 

su rudu centru
Didieji serenčiai
Tagetes erecta

Antiqua Yellow F1,
Antiqua Orange F1

400 20–25 Žiedai geltoni 
ir oranžiniai

Paprastieji sukučiai
Ipomea quamoclit Cardinal Climber 38 250

Žiedai rau doni, 
lapai plunks
niniai

Dvispalvės žilės
Senecio cineraria Silverdust 1900 20

Lapai plunks 
niniai, sidab
riškai pilki

Didieji žioveiniai
Antirrhinum majus Pola F1 7400 30 Mišinys

Didieji žioveiniai
Antirrhinum majus

Madame Butterfly 
F1

5800 60–75 Mišinys, žiedai 
pilnaviduriai

Meksikiniai žydrūniai
Ageratum houstonianum Leda 4800 15–25 Žiedai mė ly ni 

su baltu

KITOS VIENMETĖS GĖLĖS: 

VIENMETĖS GĖLĖS

38



39

• egiptinės lobijos‚ 
• pajūrinės lobularijos ‚Rosie O‘ Day‘, ‚Violet 

Queen‘, ‚Snow Carpet‘,
• vaistinės medetkos ‚Pink Surprise‘, ‚Gitana‘,
• didžiosios nasturtės ‚Jewel‘, ‚Cherry Rose‘, 

‚Fiery Festival‘, ‚ Mahogany Jewel‘, ‚Peach 
Melba‘, ‚ Salmon Baby‘,

• gurklinės nemezijos ‚Triumph‘,
• kvapieji pelėžirniai ‚Cuthberson‘, ‚Mammoth‘, 

‚Spenser‘, ‚Litle Sweetheart‘,
• darželinės petunijos ‚Snow Fall‘ ir mišinys, 

• didžiažiedės portulakos, 
• darželinės rožūnės ‚Silver Cup‘,
• gibraltarinės rudgrūdėlės ‚Rose Cardinal‘,
• rugiagėlės ‚Florence blue‘,
• gležnosios saulėgrąžos ‚Dwarf Sungold‘,
• didieji serenčiai ‚Albatros‘ (kremiškai 

balti), ‚Cupido‘ (oranžiniai ir geltoni), 
• gvazdikiniai serenčiai ‚Petite Harmony‘, 

‚Honeycomb‘,
• smulkieji serenčiai ‚Lulu‘,

• trispalviai sukučiai ‚Heavently Blue‘ 
ir mišinys, 

• šalavijai ‚Magic Fire‘ (raudoni), 
‚Luna‘ (violetiniai), 

• darželiniai šlamučiai (mišinys), 
• timofilės ‚Gold Carpet‘,
• sparnuotosios tunbergijos (geltonos), 
• darželinės verbenos ‚Luzifer‘ ir 

svyrančių veislių mišinys, didieji 
žioveiniai ‚Magic Carpet‘.

DVIMETĖS IR

DAUGIAMETĖS GĖLĖS

Rūšis Veislė Sėklų
skaičius 1g

Augalų
aukštis 

(ūglių ilgis)
cm

Žiedai, lapai 

Darželinės aubretės
Aubrieta x cultorum Royal Red 2600 10–15 Žiedai raudoni

Rausvažiedės ežiuolės
Echinacea purpurea 230 90 Žiedai purpuriniai

Šiurpiniai gvazdikai
Dianthus barbatus Mišinys 900 30

Plunksniniai gvazdikai
Dianthus plumarius Single, mišinys 600 30

Darželiniai katilėliai
Campanula medium Cup and Saucer 4000 80 Mišinys

Tiesiaragės našlaitės
Viola cornuta Helen Mount 900 15 Žiedai trispalviai

Skydalapės pelargonijos
Pelargonium peltatum

Summertime F1
(svyrančios) 200 30–40 Mišinys

Plačialapiai pelėžirniai
Lathyrus latifolius Mišinys 18 180

Paprastieji sinavadai
Aquilegia vulgaris Mišinys 800 50–60

Aukštosios piliarožės
Alcea rosea

Charter pink,
Charter salmon

Žiedai rožiniai,
žiedai oranžiškai 

rožiniai
Virgininiai pūstatauriai
Physostegia virginiana Mišinys 450 70 Žiedai balti ir 

rožiniai
Paprastosios raktažolės
Primula vulgaris Colossea 1001100 15–20 Mišinys

Darželinės našlaitės
Viola wittrockiana

Karma Rose 
Blotch F1

800 15–20 Žiedai tamsiai 
rožiniai su dėme

Darželinės našlaitės
Viola wittrockiana

10 stambiažiedžių 
Swiss Giant grupės 
veislių

800 15 Žiedai įvairių 
spalvų

Viljamso našlaitės
Viola williamsii 1200–1300 20–35 Žiedai geltoni
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Akmenėje – 
K. Kasakausko g. 15, tel. (8 425) 5 93 17
N. Akmenėje – 
V. Kudirkos g. 5, tel. (8 616) 8 26 99
Alytuje – 
Kepyklos g. 17, tel. (315) 5 55 68;
Ariogaloje –  
Vytauto g. 165c, tel. (8 428) 5 04 24
Baisogaloje – 
Maironio g. 44, tel. (8 422) 6 53 30 
Biržuose – 
parduotuvėje „Perlas“ Vytauto g. 33a, 
tel. (8 687) 7 52 00
Druskininkuose – 
Turgaus g. 3, tel.(8 313) 5 29 19
Jonavoje – 
J. Janonio g. 4, tel. (8 687) 3 98 35 ir 
A. Kulviečio g. 8a, tel. (8 682) 3 93 75 
Joniškyje – 
Žemaičių g. 1b, tel. (8 426) 6 13 35
Kaišiadoryse – 
Gedimino g. 42, tel. (8 615) 8 61 15; 
Gedimino g. 12, tel. (8 600) 5 65 41 
ir kioske turguje, tel. (8 699) 7 30 64
Kalvarijoje – Laisvės g. 36
Kaune – prekybos miestelis „URMAS“, 
Rytų galerija, 16 prek.salė, 
tel. (8 686) 6 47 84, (8 682) 6 02 20
Kėdainiuose – 
Janušavos a. 16, tel. (685) 7 76 16
Didžioji g. 56–1, tel. (347) 5 57 40 ir 
Dvaro g. 4, tel. (347) 5 25 70
Klaipėdoje – 
Taikos pr. 80b, tel. (8 46) 34 47 92; 
Sportininkų g. 18, tel. (8 46) 41 20 32 ir 
Laukininkų g. 13, tel. (8 46) 22 82 53
Kuršėnuose – 
Basanavičiaus g. 14, tel. (8 41) 58 54 84
Lazdijuose – Sodų g. 3, tel. (8 612) 0 52 69
Mažeikiuose – 
Gamyklos g. 33a, tel. (8 443) 6 65 59 ir 
Respublikos g. 11, tel. (8 670) 5 69 00
Nemenčinėje – 
Švenčionių g. 46, tel. (8 5) 2 37 29 77
Panevėžyje – 
Nemuno g. 32, tel. (8 45) 51 51 05; 
Centriniame turguje, tel. (8 606) 3 81 92 
Pasvalyje – 
Panevėžio g. 11a, tel. (8 451) 5 13 55

MŪSŲ SĖKLOS PARDUODAMOS:
Plungėje – 
Dariaus ir Girėno g. 2, parduotuvėje „Klėtelė“, 
tel. (8 448) 5 12 14
Prienuose – 
Liepų g.10, tel. (8 618) 5 75 31
Radviliškyje – 
Gedimino g. 26, (8 614) 0 90 79
Raseiniuose – 
Maironio g. 5, tel. (8 618) 3 72 46
Rokiškyje – 
Kauno g. 65, tel. (8 458) 5 15 61
Šakiuose – 
E. Steponaičio g. 10, tel. (8 698) 1 6470
Šeduvoje – 
Laisvės a. 5, tel. (8 422) 5 61 90
Šiauliuose – 
Vilniaus g. 204, parduotuvėje „Daržininkas“, 
tel. (8 41) 52 43 71; 
Sodų g. 35 B, parduotuvėje „Viskas sodui“ 
tel. (8 618) 3 72 46
Šilalėje – 
Dariaus ir Girėno g. 54, tel. (8 614) 4 03 43
Šilutėje – 
Tilžės g. 81, parduotuvėje „Mažasis sodas“, 
tel. (8 610) 0 37 36 
Širvintose – 
kioske turguje, tel. (8 615) 9 48 90
Švenčionėliuose – 
Priestočio g. 21, tel. (687) 5 48 36
Tauragėje – 
Vytauto g. 50, tel. (8 685) 1 32 65;  
S. Dariaus ir S. Girėno g. 23, tel. (8 600) 1 53 93;
Sandėlių g. 2, tel. (8 676) 2 72 05
Telšiuose – 
Naujoji 5a, tel. (8 444) 5 42 45
Trakuose – 
Vytauto g. 62, tel. (8 687) 2 58 25
Ukmergėje – 
turgavietėje, tel. (8 672) 5 04 87, (8 603) 7 57 06
Vilkaviškyje – 
turguje, tel. (8 685) 1 87 09 
Daukanto g. 2, tel. (8 616) 1 78 76
Vilniuje – 
Taikos g. 1, parduotuvėje „Viskas sodininkams“, 
tel. (8 5) 2 42 24 74
Jeruzalės g. 21, tel. (8 675) 0 65 16
Viršuliškių g. 42, parduotuvėje „Padaryk pats“, 
tel. (8 5) 2 30 00 31
Žiežmariuose – Kauno g. 40, tel. (8 346) 5 91 07


