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Gerbiami kolegos ir partneriai,

pastarieji keli metai žemės ūkio sektoriui buvo išties nelengvi. Vegetacijos me-

tu vyravusios sausros parodė kaip svarbu efektyviai išnaudoti turimus 

gamtinius resursus. Klimatas tampa vis labiau nenuspėjamas. Tačiau klimato 

kaita – ne vienintelis iššūkis, kuris daro įtaką ne tik Baltijos šalių, bet ir visos 

Europos ūkininkams. Naujasis Europos žaliasis kursas skatins išnaudoti visas 

agrotechnologines priemones dar aukštesniame lygmenyje nei bet kada iki 

šiol. 

Bene svarbiausia priemonė, padedanti tai pasiekti – konkretų regioną, lauką 

ar ūkio strategiją atitinkančios kultūros, o svarbiausia veislės pasirinkimas.  

SAATEN-UNION selekcininkams ir mokslininkams aukštas derlingumo po-

tencialas ir jo stabilumas, atsparumas stresui bei efektyvus prieinamo azoto 

išnaudojimas jau seniai yra pagrindinis javų veislių atrankos kriterijus. Kaip 

Europos lyderis javų selekcijos srityje, mes galime greičiau reaguoti į kintan-

čias klimato ir politines sąlygas. Be to, platus SAATEN-UNION veislių bandymų 

tinklas visoje Europoje užtikrina, kad visų perspektyviausių kandidatų 

tinkamumas būtų patikrintas atliekant testavimą nepalankiau-siomis augimo 

sąlygomis. 

Todėl mes su pasididžiavimu Baltijos šalių ūkininkams galime pasiūlyti veisles 

iš itin plataus genofondo, kurios užtikrina  aukštą atsparumą sausrai, ligoms, 

pasižymi dideliu azoto efektyvumu ir žinoma derlingumu.

Šiame SAATEN-UNION kataloge rasite visų žieminių javų veisles: nuo klasi-

kinių žieminių kviečių, kvietrugių, miežių iki ateities javais vadinamų 

Hibridinių rugių bei vis dar naujove mūsų laukuose hibridinių kviečių veislių. 

Verta išskirti „HySEED“ programą, kuri yra svarbi siekiant sumažinti gamybos 

riziką, nes hibridų auginimas sudėtingėjančių gamybos sąlygų kontekste 

tampa vis svarbesniu ramsčiu gamyboje. Heterozės efektas leidžia išnaudoti 

visas svarbiausias augalų savybes geriau nei bet kada iki šiol. 

Dėkojame už pasitikėjimą SAATEN-UNION. Kaskart, kai pasirenkate mūsų 

pažangiausias veisles ir genetiką, prisidedate ir prie geresnių rezultatų žemės 

ūkyje.

Sėkmės darbuose!

Nerijus Šilingis

Rapool atstovybės Baltijos šalyse

Produkto vadovas

Grūdinės kultūros
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Žieminiai kviečiai

ARKTIS (E)

ACHIM (A) 

ASPEKT (A)  

ETANA (A)

LEMMY (A) 

PATRAS (A)

ARTIST (B)

BONANZA (B)

SU MANGOLD (B)

TOBAK (B)

ELIXER (C)

NAUJIENA

NAUJIENA

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Azoto efektyvumas ir augalų atsparumas ligoms tampa vis 

aktualesnis Europos komisijos naujos strategijos kontekste. Nega-

na to, derliaus stabilumo veiksnys tampa vis svarbesnis klimato 

kaitos sąlygomis.

Jau 1995 m. SAATEN-UNION ir jos selekcininkai viešai aptarė 

šiandien ypač svarbią temą: veislių įtaka azoto įsisavinimo 

efektyvumui. Kadangi mūsų selekcininkai dešimtmečius laikėsi 

azoto efektyvumo didinimo, augalų atsparumo ligoms ir derliaus 

stabilumo krypties, dabar galite rinktis iš pačių geriausių, mūsų 

klimato sąlygoms atrinktų veislių, turinčių būtent šias savybes.

Žieminiai kviečiai



•

Aukštos E kokybinės vertės, 

vidutinės brandos veislė.

Išskirtinai aukšto kritimų skaičiaus ir 

didelio saiko svorio.

Aukštų ir stabilių derlingumo 

rodiklių.

Žiemkentiška, vidutinio aukščio, 

tvirto stiebo.

Didelio atsparumo miltligei, varpų 

fuzariozei, stiebalūžei.

Pakanti sėjomainoje po  varpinių 

javų ar ankstyvos pjūties kukurūzų.

Tinkama auginti įvairių tipų 

dirvožemiuose.

Naudokite optimalias sėklų 

normas.

Veislės aprašymas

•

•

•

•

Rekomendacijos

•

•

  

•

ARKTIS (E). Toleruoja optimalius ir 
vėlyvus sėjos terminus. 

Žieminiai kviečiai

Agronominė charakteristika

Veislės savybės

Atsparumas ligoms

Grūdų kokybė

Derliaus struktūra

Varpų pasirodymas

Miltligė

Kritimų skaičius

2Varpų skaičius/m

Branda

Lapų septoriozė

Sedimentacija

Grūdų skaičius varpose

Geltonosios rūdys

Baltymai

1000 grūdų svoris

Atsparumas sausrai

Rudosios rūdys

Sėjos laikas

Augalų aukštis

Fuzariozė

Atsparumas išgulimui

- - - - --- -- - + ++ +++ ++++0

Nuo optimalios iki vėlyvos

---- = labai žemas atsparumas/ankstyva/žema, ++++ = labai aukštas atsparumas/vėlyva/aukšta

ARKTIS veislės savybės SAATEN-UNION produktų kataloge esančių kitų žieminių kviečių veislių savybės

Žiemkentiškumas

Kviečių dryžligė

Geras
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Veislės aprašymas

•

•

Rekomendacijos

•

•

  

ACHIM (A). Visapusiškai sveika.

Didelio derliaus potencialo , 

kompensacinio tipo veislė.

Labai gero žiemkentiškumo,  

vidutinio vėlyvumo brandos.

Maistinio tipo, aukšto kritimų 

skaičiaus, stabilios sedimentacijos ir 

baltymų.

Ypatingai atspari miltligei, lapų 

septoriozei, geltonosioms ir 

rudosioms rūdims.

Augalai  vidutinio aukščio 

formuojantys didelio saiko svorio 

grūdus.

Toleruoja ankstyvus ir vidutinio 

vėlyvumo sėjos terminus.

Savalaikis augimo reguliatorių 

panaudojimas.

Tinkamiausi priešsėliai sėjomainoje: 

žirniai, žieminiai rapsai, daugiametės 

pievos ir ganyklos.

Žieminiai kviečiai

•

Agronominė charakteristika

Veislės savybės

Atsparumas ligoms

Grūdų kokybė

Derliaus struktūra

Varpų pasirodymas

Miltligė

Kritimų skaičius

2Varpų skaičius/m

Branda

Lapų septoriozė

Sedimentacija

Grūdų skaičius varpose

Geltonosios rūdys

Baltymai

1000 grūdų svoris

Atsparumas sausrai

Rudosios rūdys

Sėjos laikas

Augalų aukštis

Fuzariozė

Atsparumas išgulimui

- - - - --- -- - + ++ +++ ++++0

Nuo ankstyvos iki vidutinio vėlyvumo

---- = labai žemas atsparumas/ankstyva/žema, ++++ = labai aukštas atsparumas/vėlyva/aukšta

ACHIM veislės savybės SAATEN-UNION produktų kataloge esančių kitų žieminių kviečių veislių savybės

Žiemkentiškumas

Kviečių dryžligė

Labai geras

6



Veislės aprašymas

•

•

•

•

Rekomendacijos

•

•

  

ASPEKT (A).  Ankstyvos brandos,
trumpesnės vegetacijos.

Stabilaus ir didelio derliaus 

potencialo veislė.

Labai gero žiemkentiškumo bei 

regeneracinių savybių pavasarį.

Derlius aukšto baltymingumo, 

kritimų skaičiaus, sedimentacijos.

Labai stambių grūdų,  didelio saiko 

svorio.

Vidutinio aukščio, miltligei atsparūs 

augalai.

Dėl ankstyvos brandos tinkamas 

priešsėlis žieminiams rapsas.

Naudokite optimalias sėjos normas.

Neribojamas sėjos laikas: nuo 

ankstyvos iki vėlyvos.

Žieminiai kviečiai

•

•

Agronominė charakteristika

Veislės savybės

Atsparumas ligoms

Grūdų kokybė

Derliaus struktūra

Varpų pasirodymas

Miltligė

Kritimų skaičius

2Varpų skaičius/m

Branda

Lapų septoriozė

Sedimentacija

Grūdų skaičius varpose

Geltonosios rūdys

Baltymai

1000 grūdų svoris

Atsparumas sausrai

Rudosios rūdys

Sėjos laikas

Augalų aukštis

Fuzariozė

Atsparumas išgulimui

- - - - --- -- - + ++ +++ ++++0

Nuo ankstyvos iki vėlyvos

---- = labai žemas atsparumas/ankstyva/žema, ++++ = labai aukštas atsparumas/vėlyva/aukšta

ASPEKT veislės savybės SAATEN-UNION produktų kataloge esančių kitų žieminių kviečių veislių savybės

Žiemkentiškumas

Kviečių dryžligė

Labai geras
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Veislės aprašymas

•

•

•

•

Rekomendacijos

•

•

  

•

ETANA (A). Stambių grūdų, labai gerai 
išvystytų varpų. 

Labai didelio grūdų derliaus, ypač 

patikimo žiemkentiškumo veislė.

Augalai vidutinės brandos, tvirto 

šiaudo atsparūs išgulimui.

Patikimos grūdų kokybės: aukšto 

kritimų skaičiaus ir hektolitro masės, 

stabilaus baltymų kiekio.

Didelio atsparumo miltligei, 

fuzariozei, septoriozei.

Auginama sėjomainoje po rapsų, 

pupinių augalų, ankstyvo kasimo 

cukrinių runkelių pasėlių.

Taikant intensyvias auginimo 

techno-logijas svarbus augimo 

reguliatorių panaudojimas.

Toleruoja optimalius ir vėlyvus sėjos 

terminus.

Žieminiai kviečiai

Agronominė charakteristika

Veislės savybės

Atsparumas ligoms

Grūdų kokybė

Derliaus struktūra

Varpų pasirodymas

Miltligė

Kritimų skaičius

2Varpų skaičius/m

Branda

Lapų septoriozė

Sedimentacija

Grūdų skaičius varpose

Geltonosios rūdys

Baltymai

1000 grūdų svoris

Atsparumas sausrai

Rudosios rūdys

Sėjos laikas

Augalų aukštis

Fuzariozė

Atsparumas išgulimui

- - - - --- -- - + ++ +++ ++++0

Nuo optimalios iki vėlyvos

---- = labai žemas atsparumas/ankstyva/žema, ++++ = labai aukštas atsparumas/vėlyva/aukšta

ETANA veislės savybės SAATEN-UNION produktų kataloge esančių kitų žieminių kviečių veislių savybės

Žiemkentiškumas

Kviečių dryžligė

Labai geras
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Veislės aprašymas

•

•

•

•

Rekomendacijos

•

•

  

•

LEMMY (A). Aukšto derlingumo ir 
baltymingumo.

Pasižyminti unikalių savybių deriniu: 

derlingumu, ankstyva branda ir 

žiemkentiškumu.

Didelio atsparumo daugeliui ligų: 

miltligei, lapų septoriozei, fuzariozei 

(žemas DON mikotoksinų kiekis).

Ypač gerai išnaudojanti azotą.

Aukštas baltymingumas net ir su 

mažesnėmis azoto normomis.

Augalai vidutinio aukščio, tvirtais 

stiebais, atsparūs išgulimui.

Tinkama ankstyvai sėjai, įvairaus tipo 

dirvožemiams, nereikli priešsėliui.

Universali sėjomainoje, tinkama po 

visų ankstesnių augalų, puikus 

priešsėlis žieminiams rapsams.

Neriboti sėjos terminai: nuo anksty-

vos iki vėlyvos sėjos.

Žieminiai kviečiai NAUJIENA

•

Agronominė charakteristika

Veislės savybės

Atsparumas ligoms

Grūdų kokybė

Derliaus struktūra

Varpų pasirodymas

Miltligė

Kritimų skaičius

2Varpų skaičius/m

Branda

Lapų septoriozė

Sedimentacija

Grūdų skaičius varpose

Geltonosios rūdys

Baltymai

1000 grūdų svoris

Atsparumas sausrai

Rudosios rūdys

Sėjos laikas

Augalų aukštis

Fuzariozė

Atsparumas išgulimui

- - - - --- -- - + ++ +++ ++++0

Nuo ankstyvos iki vėlyvos

---- = labai žemas atsparumas/ankstyva/žema, ++++ = labai aukštas atsparumas/vėlyva/aukšta

LEMMY veislės savybės SAATEN-UNION produktų kataloge esančių kitų žieminių kviečių veislių savybės

Žiemkentiškumas

Kviečių dryžligė

Geras
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Veislės aprašymas

•

•

•

•

Rekomendacijos

•

•

  

•

•

PATRAS (A). Gyvybinga, intensyviai 
regeneruojanti ir auganti pavasarį.

Didelio derliaus potencialo veislė.

Stabilios grūdų kokybės, labai aukšto 

kritimų skaičiaus.

Vidutinės brandos, gero 

žiemkentiškumo, labai atspari 

sausrai.

Žemo-vidutinio aukščio augalai, 

atsparūs išgulimui.

Gerai įvertintas atsparumas lapų 

ligoms, ypatingai miltligei ir 

fuzariozei.

Universali sėjomainoje, tinkama po 

visų ankstesnių augalų.

Neriboti sėjos terminai: nuo 

ankstyvos iki vėlyvos sėjos.

Papildomas dėmesys dryžligės 

stebėsenai.

Galimi dirvožemiai su įvairiais 

drėgmės režimais.

Žieminiai kviečiai

•

Agronominė charakteristika

Veislės savybės

Atsparumas ligoms

Grūdų kokybė

Derliaus struktūra

Varpų pasirodymas

Miltligė

Kritimų skaičius

2Varpų skaičius/m

Branda

Lapų septoriozė

Sedimentacija

Grūdų skaičius varpose

Geltonosios rūdys

Baltymai

1000 grūdų svoris

Atsparumas sausrai

Rudosios rūdys

Sėjos laikas

Augalų aukštis

Fuzariozė

Atsparumas išgulimui

- - - - --- -- - + ++ +++ ++++0

Nuo ankstyvos iki vėlyvos

---- = labai žemas atsparumas/ankstyva/žema, ++++ = labai aukštas atsparumas/vėlyva/aukšta

PATRAS veislės savybės SAATEN-UNION produktų kataloge esančių kitų žieminių kviečių veislių savybės

Žiemkentiškumas

Kviečių dryžligė

Geras
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Veislės aprašymas

•

•

•

•

Rekomendacijos

•

•

  

•

ARTIST (B). Labai aukšto rezistentiškumo 
visoms ligoms.

Labai aukšto ir stabilaus derlingumo 

veislė.

Puikiai žiemojanti, tinkama 

atšiaurioms žiemojimo sąlygoms.

Vidutinio ankstyvumo brandos auga-

lai pasižymi geru atsparumu lapų ir 

varpų ligoms.

Varpose formuojami stambūs, dide-

lio saiko svorio grūdai.

Aukšto kritimų skaičiaus bei stabilių 

sedimentacijos rodiklių.

Augalai žemi – vidutinio aukščio 

atsparūs išgulimui.

Tinkami dirvožemiai su 

nepakankamu drėgmės režimu.

Po žydėjimo naudojami papildomi 

„maitinamieji“ tręšimai per lapus.

Sėjos terminai: nuo vidutiniškai 

ankstyvos iki vidutiniškai vėlyvos.

Žieminiai kviečiai

•

•

Agronominė charakteristika

Veislės savybės

Atsparumas ligoms

Grūdų kokybė

Derliaus struktūra

Varpų pasirodymas

Miltligė

Kritimų skaičius

2Varpų skaičius/m

Branda

Lapų septoriozė

Sedimentacija

Grūdų skaičius varpose

Geltonosios rūdys

Baltymai

1000 grūdų svoris

Atsparumas sausrai

Rudosios rūdys

Sėjos laikas

Augalų aukštis

Fuzariozė

Atsparumas išgulimui

- - - - --- -- - + ++ +++ ++++0

Nuo vidutiniškai ankstyvos iki vidutiniškai vėlyvos

---- = labai žemas atsparumas/ankstyva/žema, ++++ = labai aukštas atsparumas/vėlyva/aukšta

ARTIST veislės savybės SAATEN-UNION produktų kataloge esančių kitų žieminių kviečių veislių savybės

Žiemkentiškumas

Kviečių dryžligė

Labai geras
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Veislės aprašymas

•

•

•

•

Rekomendacijos

•

•  

•

•

BONANZA (B). Intensyvios auginimo 
technologijos.

Labai didelio ir stabilaus derliaus 

potencialo.

Intensyvaus krūmijimosi rudenį.

Vidutinio vėlyvumo brandos, atspari 

išgulimui.

Labai gero žiemkentiškumo visose 

Baltijos šalyse.

Labai atspari miltligei, rudosioms 

rūdims.

Aukšto atsparumo varpų fuzariozei 

bei septoriozei.

Sėjomainoje toleruoja visus augalus.

Tinkanti įvairiems dirvožemio tipams.

Papildomas dėmesys dryžligės 

stebėsenai.

Toleruoja optimalius ir vėlyvus sėjos 

terminus.

Agronominė charakteristika

Veislės savybės

Atsparumas ligoms

Grūdų kokybė

Derliaus struktūra

Varpų pasirodymas

Miltligė

Kritimų skaičius

2Varpų skaičius/m

Branda

Lapų septoriozė

Sedimentacija

Grūdų skaičius varpose

Geltonosios rūdys

Baltymai

1000 grūdų svoris

Atsparumas sausrai

Rudosios rūdys

Sėjos laikas

Augalų aukštis

Fuzariozė

Atsparumas išgulimui

- - - - --- -- - + ++ +++ ++++0

Nuo optimalios iki vėlyvos

---- = labai žemas atsparumas/ankstyva/žema, ++++ = labai aukštas atsparumas/vėlyva/aukšta

BONZANZA veislės savybės SAATEN-UNION produktų kataloge esančių kitų žieminių kviečių veislių savybės

Žieminiai kviečiai

•

Žiemkentiškumas

Kviečių dryžligė

Geras
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SU MANGOLD (B). Ypač derlinga, aukšto 
stabilumo ir azoto efektyvumo.

Žieminiai kviečiai NAUJIENA

Agronominė charakteristika

Veislės savybės

Atsparumas ligoms

Grūdų kokybė

Derliaus struktūra

Varpų pasirodymas

Miltligė

Kritimų skaičius

2Varpų skaičius/m

Branda

Lapų septoriozė

Sedimentacija

Grūdų skaičius varpose

Geltonosios rūdys

Baltymai

1000 grūdų svoris

Atsparumas sausrai

Rudosios rūdys

Sėjos laikas

Augalų aukštis

Fuzariozė

Atsparumas išgulimui

- - - - --- -- - + ++ +++ ++++0

Nuo optimalios iki vėlyvos

---- = labai žemas atsparumas/ankstyva/žema, ++++ = labai aukštas atsparumas/vėlyva/aukšta

SU MANGOLD veislės savybės SAATEN-UNION produktų kataloge esančių kitų žieminių kviečių veislių savybės

Žiemkentiškumas

Kviečių dryžligė

Geras

13

Veislės aprašymas

•

•

•

•

Ypač aukštas derlingumas ir stabilu-

mas įvairiomis augimo sąlygomis.

Viena iš derlingiausių veislių oficialiuo-

se ūkinio vertingumo bandymuose 

visais bandymo metais (2018-2020 m.).

Geriausiai išnaudojanti azotą – puiki 

kombinacija tarp derliaus ir 

baltymingumo.

Vidutinio ankstyvumo bei aukščio 

augalai su labai geru atsparumu 

išgulimui.

Aukštas atsparumas Fuzariozei, žemas 

DON mikotoksinų kiekis.
•

Rekomendacijos

•

•

  

•

Universali sėjomainoje, tinkama po 

visų ankstesnių augalų.

Papildomas dėmesys rudosioms 

rūdims.

Sėjos terminai: nuo optimalios iki 

vėlyvos.



Veislės aprašymas

•

•

•

Rekomendacijos

•

•

  

TOBAK (B). Visapusiškai stabili.

Pasižyminti aukštu ir stabiliu 

derlingumu.

Augalai neaukšti, tvirti, vidutinio 

vėlyvumo brandos.

Gaunamas derlius stabilaus kritimų 

skaičiaus, gerų kepimo savybių.

Gerai žiemojanti, ypatingai plastiška 

aplinkos veiksniams.

Intensyvaus augimo ir vystymosi 

visais augimo tarpsniais.

Formuojanti didelį grūdų skaičių 

varpoje.

Pageidautina sėja po žieminių rapsų, 

nenaudokite sėjomainoje po 

kukurūzų.

Papildomas dėmesys varpų 

fuzariozės, stiebalūžės stebėsenai.

Neriboti sėjos terminai: nuo 

ankstyvos iki vėlyvos.

Sėjai naudokite beicuotas sėklas.

Žieminiai kviečiai

•

•

•

•

•

Agronominė charakteristika

Veislės savybės

Atsparumas ligoms

Grūdų kokybė

Derliaus struktūra

Varpų pasirodymas

Miltligė

Kritimų skaičius

2Varpų skaičius/m

Branda

Lapų septoriozė

Sedimentacija

Grūdų skaičius varpose

Geltonosios rūdys

Baltymai

1000 grūdų svoris

Atsparumas sausrai

Rudosios rūdys

Sėjos laikas

Augalų aukštis

Fuzariozė

Atsparumas išgulimui

- - - - --- -- - + ++ +++ ++++0

Nuo ankstyvos iki vėlyvos

---- = labai žemas atsparumas/ankstyva/žema, ++++ = labai aukštas atsparumas/vėlyva/aukšta

TOBAK veislės savybės SAATEN-UNION produktų kataloge esančių kitų žieminių kviečių veislių savybės

Žiemkentiškumas

Kviečių dryžligė

Geras

14



Veislės aprašymas

•

•

•

Rekomendacijos

•

•

  

ELIXER (C). Patikima, universali.

Aukšto efektyvumo ir stabilumo C 

kokybinės klasės veislė.

Universalus panaudojimas – 

pašarui, salyklui ar etanolio 

gamybai.

Ypač gero žiemkentiškumo, 

tolerantiška sausroms.

Sveikų lapų - didelis atsparumas 

miltligei, rūdims ir fuzariozei.

Populiariausia C kategorijos veislė 

Vokietijoje!

Tinkanti laukams su aukšta fuzario-

zės užsikrėtimo rizika (ypač po 

ankstyvos pjūties kukurūzų).

Ideali ankstyvai sėjai.

Aukštas krūmijimosi koeficientas, 

gera reakcija į augimo reguliatorius.

Naudojami optimalūs sėjos 

terminai.

Žieminiai kviečiai

•

•

•

•

Agronominė charakteristika

Veislės savybės

Atsparumas ligoms

Grūdų kokybė

Derliaus struktūra

Varpų pasirodymas

Miltligė

Kritimų skaičius

2Varpų skaičius/m

Branda

Lapų septoriozė

Sedimentacija

Grūdų skaičius varpose

Geltonosios rūdys

Baltymai

1000 grūdų svoris

Atsparumas sausrai

Rudosios rūdys

Sėjos laikas

Augalų aukštis

Fuzariozė

Atsparumas išgulimui

- - - - --- -- - + ++ +++ ++++0

Optimalus

---- = labai žemas atsparumas/ankstyva/žema, ++++ = labai aukštas atsparumas/vėlyva/aukšta

ELIXER veislės savybės SAATEN-UNION produktų kataloge esančių kitų žieminių kviečių veislių savybės

Žiemkentiškumas

Kviečių dryžligė

Geras

15
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Žieminiai kvietrugiai

TULUS

TADEUS NAUJIENA 17

18

SAATEN-UNION selekcininkai nuo 1965 metų nuosekliai daly-

vauja kurdami ir plėtodami augalų veislių selekcijos naujoves. 

Senąsias veisles nuolat keičia vis modernesnės, intensyvesnio 

vystymosi veislės pasižyminčios labai aukštu derlingumu bei 

puikiomis ir nepriekaištingomis agronominėmis savybėmis.

Žieminiai kvietrugiai



Veislės aprašymas

•

•

•

•

Rekomendacijos

•
  

TADEUS*. Labai sveika, žiemkentiška, 
atspari sausrai. 

Ypač žiemkentiška, atspari sausrai. 

Sveika, žemas fungicidų poreikis. 

Aukštas derlingumo potencials, 

aukšta 1000 sėklų masė.

Vidutinio aukščio, geras atsparumas 

išgulimui.

Tinkama ekologiniams ūkiams.

Ypač geri rezultatai prieš tifuliozę ir 

pašaknio ligas (2020-2021m.).

Sėjama optimaliais terminais.

Žieminiai kvietrugiai

•

•

NAUJIENA

Agronominė charakteristika

Veislės savybės

Atsparumas ligoms

Derliaus struktūra

Varpų pasirodymas

Miltligė

2Varpų skaičius/m

Branda

Lapų septoriozė

Grūdų skaičius varpose

Geltonosios rūdys

1000 grūdų svoris

Atsparumas sausrai

Rudosios rūdys

Sėjos laikas

Augalų aukštis

Varpų fuzariozė

Atsparumas išgulimui

- - - - --- -- - + ++ +++ ++++0

Optimalus

---- = labai žemas atsparumas/ankstyva/žema, ++++ = labai aukštas atsparumas/vėlyva/aukšta

TADEUS veislės savybės SAATEN-UNION produktų kataloge esančių žieminių kvietrugių veislių savybės 

Žiemkentiškumas

Pavasarinis pelėsis

Labai geras

Rinchosporiozė

17*dauginimo pradžia planuojama 2022 metais



Veislės aprašymas

•

•

•

•

Rekomendacijos

•
  

TULUS. Atspari šalčiui ir sausroms. 

Didelio ir stabilaus derliaus 

potencialo veislė.

Labai atspari lapų ligoms, ypatingai 

rudosioms rūdims, miltligei.

Gerai žiemojanti, atspari sausrai ir 

šalčiui.

Augalai vidutinio aukščio, atsprūs 

išgulimui, vidutinės brandos.

Intensyvaus vystymosi ir spartaus 

augimo pavasarį.

Stambių grūdų, didelio saiko svorio. 

Nereikli dirvožemio tipui, galima 

sėja lengvose dirvose.

Nereikli technologinėms 

investicijoms.

Žieminiai kvietrugiai

•

•

•

Agronominė charakteristika

Veislės savybės

Atsparumas ligoms

Derliaus struktūra

Varpų pasirodymas

Miltligė

2Varpų skaičius/m

Branda

Lapų septoriozė

Grūdų skaičius varpose

Geltonosios rūdys

1000 grūdų svoris

Atsparumas sausrai

Rudosios rūdys

Sėjos laikas

Augalų aukštis

Varpų fuzariozė

Atsparumas išgulimui

- - - - --- -- - + ++ +++ ++++0

Optimalus

---- = labai žemas atsparumas/ankstyva/žema, ++++ = labai aukštas atsparumas/vėlyva/aukšta

TULUS veislės savybės SAATEN-UNION produktų kataloge esančių žieminių kvietrugių veislių savybės 

Žiemkentiškumas

Pavasarinis pelėsis

Geras

Rinchosporiozė

18
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Žieminiai miežiai

JAKUBUS 20NAUJIENA

Žieminiai miežiai
Naujosios žieminių miežių veislės jau daugelį metų užtikrina 

stabilų derlių ir kokybę. Daugelyje regionų derlius pasiekė žieminių 

kviečių derlių, ypač esant nepalankioms sąlygoms, tokioms kaip 

2018 ir 2019 metais. Be to žieminiai miežiai leidžia produktyviau 

paskirstyti darbus laukuose, praplečia lauko higienos galimybes bei 

dėl ypač ankstyvos pjūties yra patogus priešsėlis žieminiams 

rapsams.



Veislės aprašymas

•

•

•

Rekomendacijos

•
  

JAKUBUS. Ypač derlinga, stabili ir sveika. 

Aukšto derlingumo ir produktyvu-

mo kompensacinio tipo veislė.

Vidutinės brandos, gero atsparumo 

išgulimui.

Labai gero žiemkentiškumo bei 

regeneracinių  savybių pavasarį.

Tinkama auginti įvariuose 

dirvožemiuose.

Gerus rezultatus rodo ir lengvose 

dirvose, esant sudėtingesnėms 

augimo sąlygoms.

Geba greitai regeneruotis po įvairių 

pažeidimų.

Sėjama optimaliais terminais.

Žieminiai miežiai

•

•

NAUJIENA

•

Agronominė charakteristika

Veislės savybės

Atsparumas ligoms

Grūdų kokybė

Derliaus struktūra

Varpų pasirodymas

Miltligė

Grūdų frakcija (>2.2 mm)

2Varpų skaičius/m

Branda

Baltymai

Grūdų skaičius varpose

1000 grūdų svoris

Sėjos laikas

Augalų aukštis

Atsparumas išgulimui

- - - - --- -- - + ++ +++ ++++0

Optimalus

---- = labai žemas atsparumas/ankstyva/žema, ++++ = labai aukštas atsparumas/vėlyva/aukšta

JAKUBUS veislės savybės

Rinchosporiozė

Tinkliškoji dryžligė

Žiemkentiškumas Geras

Miežių smulkiosios rūdys

Hektolitro masė

20
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Hibridiniai kviečiai

Hibridiniai kviečiai – žvilgsnis į ateitį 
Kviečiai auginami didesniame plote nei bet kuri kita maistinė 

kultūra. Jų auginimo arealas išplitęs nuo 67° šiaurės platumos 

(Skandinavija, Rusija) iki 45° pietų platumos (Argentina, įskaitant 

aukštuosius tropikų ir subtropikų regionus). Per metus nuimama 

daugiau nei 600 mln. tonų kviečių derliaus todėl ši kultūra užima 

antrą vietą pagal gaunamos produkcijos kiekį po kukurūzų 

pasaulyje. 

Nuo 1985 m. SAATEN-UNION selekcininkai ir mokslininkai įdėjo 

daug pastangų kurdami aukšto potencialo hibridines žieminių 

kviečių veisles. Dėl tokios intensyvios selekcijos ir didelės gamybos 

patirties SAATEN-UNION tampa iki šiol pagrindiniu hibridinių 

kviečių tiekėju. Hibridiniai kviečiai yra pagrindinis labai konku-

rencingos ir tvarios augalininkystės elementas. Dėl heterozės 

hibridiniai kviečiai yra augesni. Tai lemia intensyvesnį krūmijimąsi ir 

geresnį šaknų vystymąsi. Viso to rezultatas:

Ÿ  Didesnis ir stabilesnis derlingumas

Ÿ  Vešlesni ir sveikesni augalai

Ÿ  Geresnis maistinių medžiagų ir vandens pasisavinimas

Ÿ  Aukštesnė tolerancija nepalankioms augimo sąlygoms
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Hibridiniai žieminiai kviečiai

SU HYLUX (B)

SU HYMALAYA (B)

23

24

Heterozės efektas – esminis hibridinių kviečių privalumas. Hete-

rozė yra padidėjęs kryžminimo tarp dviejų homozigotų genotipų 

poveikis, lyginant su dviejų tėvinių formų vidurkiu. Tai pagerina tam 

tikras augalo savybes, tokias kaip: 

Ÿ aukštesnis krūmijimosi koeficientas

Ÿ geriau išvystyta šaknų sistema

Ÿ didesnis varpų produktyvumas

Ÿ didesnė tūkstančio sėklų masė,

Ÿ "Stay Green" efektas,

Ÿ didesnė augalo biomasė dėl tankios lapijos bei storų stiebų 

ir kt.

Visų šių savybių visuma leidžia efektyviau išnaudoti augalo genetinį 

potencialą net ir esant nepalankioms augimo sąlygoms. Tai 

pasireiškia gausesniu ir stabilesniu derlingumu.

Tačiau savidulkių augalų (kviečių, miežių) heterozės efektas yra 

mažiau išreikštas nei kryžmadulkių augalų (kukurūzų, rugių). Todėl 

siekiant kuo geriau išnaudoti genetiškai užkoduotą hibridinių 

kviečių potencialą, būtina atlikti kelis esminius pakeitimus auginimo 

technologijoje. 

Sėjos laikas: hibridiniai kviečiai sėjami pirmieji, tam kad spėtų su-

formuoti pakankamai šoninių stiebų.

Sėjos norma: dėl selekcijos būdu užprogramuoto intensyvesnio 

krūmijimosi, rekomenduojama mažesnė sėjos norma (150-200 au-
2galų/m ).

Tręšimas: skirtingai nuo linijinių kviečių, visa suplanuota azoto 

norma (išskyrus „kokybinį“ tręšimą) turėtų būti atiduota anksti 

pavasarį, krūmijimosi fazėje*. 

*Rekomenduojama naudoti azoto stabilizatorių.

Apsauga nuo ligų: dėl "Stay Green" efekto, augalai yra atsparesni 

ligoms todėl dažnu atveju naudojama ekstensyvi apsaugos nuo ligų 

strategija.



Veislės aprašymas

•

•

•

•

Rekomendacijos

•
  

SU HYLUX (B). Mažo našumo, lengvoms 
dirvoms.

Derlinga, didelio grūdų derliaus 

potencialo.

Ankstyvos brandos ir gerų žiemojimo 

savybių.

Gero atsparumo lapų septoriozei, 

varpų fuzariozei  ir stiebalūžei (PCH1 

genas).

Tvirto šiaudo, labai atspari išgulimui.

Dėl išvystytos šaknų sistemos atspari 

sausrai ir vandens užmirkimui.

Labai didelio stambių grūdų 

skaičiaus varpose.

Intensyviai vystosi  vidutinio sunkumo 

ir lengvose mažo našumo dirvose.

Dėl ankstyvos brandos tinkamas posėlis 

žieminiams rapsams.

Galima sėjomainoje "kviečiai po kviečių".

Dėl mažesnio  pasėlio tankio piktžolių 

naikinimui rudenį naudokite herbicidus.

Intensyvus ir masyvus krūmijimasis rei-

kalauja didesnių azotinių trąšų normų.

Sėjos terminai: ankstyva sėja.

Optimali sėjos norma 150-200 
2augalų/m .

Hibridiniai žieminiai kviečiai

•

•

•

•

•

•

•
•

Agronominė charakteristika

Veislės savybės

Atsparumas ligoms

Grūdų kokybė

Derliaus struktūra

Varpų pasirodymas

Miltligė

Kritimų skaičius

2Varpų skaičius/m

Branda

Lapų septoriozė

Sedimentacija

Grūdų skaičius varpose

Geltonosios rūdys

Baltymai

1000 grūdų svoris

Atsparumas sausrai

Rudosios rūdys

Sėjos laikas

Augalų aukštis

Fuzariozė

Atsparumas išgulimui

- - - - --- -- - + ++ +++ ++++0

Nuo ankstyvos iki optimalios

---- = labai žemas atsparumas/ankstyva/žema, ++++ = labai aukštas atsparumas/vėlyva/aukšta

SU HYLUX veislės savybės SAATEN-UNION produktų kataloge esančių kitų žieminių kviečių veislių savybės 

Žiemkentiškumas

Kviečių dryžligė

Labai geras

23



Veislės aprašymas

•

•

•

•

Rekomendacijos

•

•

  

•

•

SU HYMALAYA (B). Prisitaikanti prie 
stresinių aplinkos sąlygų. 

Labai derlinga, kompensacinio tipo, 

gerai užpildytomis grūdais 

varpomis.

Vidutinio vėlyvumo brandos, 

žiemkentiška, sausrai atspari.

Labai atspari miltligei, lapų dryžligei, 

varpų fuzariozei.

Stipri ir išvystyta šaknų sistema 

įtakoja efektyvų vandens ir maisto 

medžiagų įsisavinimą.

Augalai tvirto šiaudo, labai atsparūs 

sausrai ir vandens užmirkimui.

Intensyviai vystosi  vidutinio sunku-

mo ir lengvose mažo našumo 

dirvose.

Dėl mažesnio  pasėlio tankio, piktžo-

lių naikinimui rudenį naudokite 

herbicidus.

Intensyvus ir masyvus krūmijimasis 

reikalauja didesnių azotinių trąšų 

kiekių.

Sėjos terminai: ankstyva sėja.

Optimali sėjos norma 150-200 
2augalų/m .

Hibridiniai žieminiai kviečiai

• •

Agronominė charakteristika

Veislės savybės

Atsparumas ligoms

Grūdų kokybė

Derliaus struktūra

Varpų pasirodymas

Miltligė

Kritimų skaičius

2Varpų skaičius/m

Branda

Lapų septoriozė

Sedimentacija

Grūdų skaičius varpose

Geltonosios rūdys

Baltymai

1000 grūdų svoris

Atsparumas sausrai

Rudosios rūdys

Sėjos laikas

Augalų aukštis

Fuzariozė

Atsparumas išgulimui

- - - - --- -- - + ++ +++ ++++0

Nuo ankstyvos iki optimalios

---- = labai žemas atsparumas/ankstyva/žema, ++++ = labai aukštas atsparumas/vėlyva/aukšta

SU HYMALAYA veislės savybės SAATEN-UNION produktų kataloge esančių kitų žieminių kviečių veislių savybės 

Žiemkentiškumas

Kviečių dryžligė

Labai geras

24
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Hibridiniai rugiai – ateities javai
Dar maždaug prieš 60 metų rugiai buvo svarbiausia kultūra 

Vidurio ir Šiaurės Europoje. Tačiau dėl intensyvėjančio žemės ūkio ir 

didžiulės pažangos kviečių selekcijoje, rugiai buvo nustumti į 

mažiau derlingus dirvožemius. Auginamų rugių plotas nuolat ma-

žėjo ir pasiekė žemiausią tašką 70-ųjų pabaigoje. Tačiau ilgamečio 

selekcininkų darbo dėka buvo sukauptas platus rugių genofondas, 

tinkantis, hibridiniams rugiams kurti. 

Saaten-Union yra viena iš dviejų rinkos lyderių Europoje, 

garsėjančių savo pažangiomis hibridinių rugių veislėmis, kurios yra 

vedamos, tiriamos ir atrenkamos net 16-oje stočių įvairiose šalyse. 

Dėl tokio plataus tinklo, duomenis apie naujus kandidatus galima 

analizuoti dar prieš registracijos proceso pradžią tokiu būdu 

atrenkant tik didžiausią potencialą turinčias veisles.  

Saaten-Union hibridinių rugių veislės kuriamos orientuojantis į 

atsparumą ligoms, didesnį ir stabilesnį derlingumą. Viso to 

rezultatas iki 20% didesnis derlius nei tradicinių linijinių veislių. 

Hibridiniai rugiai
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Hibridiniai rugiai

SU ARVID

SU BENDIX

SU NASRI   

SU PERFORMER 

SU PROMOTOR

27

28

29

30

31

Hibridiniai rugiai yra ekonomiškai efektyvi kultūra, kuri taupo 

išteklius!

Ÿ Efektyvus maistinių medžiagų įsisavinimas užtikrina di-

džiausią derlių net ir griežtėjančiomis produkcijos gamybos 

sąlygomis. 

Ÿ Jų aukšta sausros tolerancija padeda atlaikyti jau nieko 

nestebinančias ankstyvas sausras.

Ÿ Didelis atsparumas daugeliui ligų užtikrina sveiką pasėlį net 

ir uždraudus vienus ar kitus fungicidus. 

Ÿ Rugiai gali padėti pagerinti ne tik pasėlių, bet ir gyvulinin-

kystės sąnaudų efektyvumą. 

Kadangi hibridiniai rugiai nereiklūs dirvožemiams, jie dažnai au-

ginami lengvose dirvose. Tačiau aukštesnio našumo dirvožemiuose 

rugiai pasiekia konkurencingą derlingumą. Dėl gero šaknų įsiskver-

bimo hibridiniams rugiams reikia mažiau vandens ir maistinių 

medžiagų, palyginti su kitais javais. Tai naudinga, turint omenyje 

naują Europos sąjungos „Žaliąją kryptį“. 

Ekonomiškai maksimalų derlių galima pasiekti sėjant nuo 180 iki 

220 daigių sėklų į kvadratinį metrą. Tiksli sėjos norma koreguojama, 

atsižvelgiant į sėjos laiką bei dirvožemio sąlygas.

Hibridiniai rugiai – ekonomiškai efektyvi kultūra



Veislės aprašymas

•

•

•

Rekomendacijos

•
  

SU ARVID. Geriausia dvigubos paskirties – 
grūdams, pašarams.  

Labai aukšto ir stabilus derliaus.

Vidutinės brandos, labai atspari 

sausrai. 2018 metų Europos 

derliaus laimėtojas.

Vidutinio aukščio, gero atsparumo 

išgulimui, pakanti lapų ligoms.

Ankstyvas derliaus dorojimas 

užtikrina stabilų kritimų skaičių.

Optimali sėjos norma 180-220 
2sėklų/m .

Naudojami optimalūs ir vėlyvi sėjos 

terminai.

Toleruoja visus dirvožemių tipus.

Agronominė charakteristika

Veislės savybės

Atsparumas ligoms

Grūdų kokybė

Derliaus struktūra

Varpų pasirodymas

Miltligė

Kritimų skaičius

2Varpų skaičius/m

Branda

Baltymai

Grūdų skaičius varpose

1000 grūdų svoris

Atsparumas sausrai

Sėjos laikas

Augalų aukštis

Atsparumas išgulimui

- - - - --- -- - + ++ +++ ++++0

Nuo optimalios iki vėlyvos

---- = labai žemas atsparumas/ankstyva/žema, ++++ = labai aukštas atsparumas/vėlyva/aukšta

SU ARVID veislės savybės SAATEN-UNION produktų kataloge esančių hibridinių rugių veislių savybės 

Hibridiniai rugiai

•

•

•

Rinchosporiozė

Rudosios rūdys

Skalsės
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Veislės aprašymas

•

•

•

•

Rekomendacijos

•
  

SU BENDIX. Efektyvus azotinių trąšų 
įsisavinimas. 

Didelio derlingumo, intensyvaus 

krūmijimosi veislė.

Kompaktiška, vidutinio aukščio, 

tvirto šiaudo.

Vidutinės brandos, pasižyminti geru 

atsparumu lapų ligos ypač rudosios 

rūdims.

Dėl gausiai išvystytos šaknų 

sistemos efektyviai įsisavinamos 

dirvožemyje esančios maisto 

medžiagos.

Atspari sausroms, nereikli 

dirvožemiui.

Tinkama ankstyvai sėjai greitai 

džiūstančiuose laukuose.

Nereikalauja didesnių investicijų sie-

kiant užauginti aukštą derlių.

Optimali sėjos norma 180-220 
2sėklų/m .

Sėjos terminai: nuo ankstyvos iki 

optimalios.

Taikant intensyvias auginimo techno-

logijas galimas augimo reguliatorių 

panaudojimas.

Hibridiniai rugiai

•

•

•

•

•

Agronominė charakteristika

Veislės savybės

Atsparumas ligoms

Grūdų kokybė

Derliaus struktūra

Varpų pasirodymas

Kritimų skaičius

2Varpų skaičius/m

Branda

Baltymai

Grūdų skaičius varpose

1000 grūdų svoris

Atsparumas sausrai

Sėjos laikas

Augalų aukštis

Atsparumas išgulimui

- - - - --- -- - + ++ +++ ++++0

Nuo ankstyvos iki optimalios

---- = labai žemas atsparumas/ankstyva/žema, ++++ = labai aukštas atsparumas/vėlyva/aukšta

SU BENDIX veislės savybės SAATEN-UNION produktų kataloge esančių hibridinių rugių veislių savybės 

Rinchosporiozė

Rudosios rūdys

Skalsės
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Veislės aprašymas

•

•

•

•

Rekomendacijos

•
  

SU NASRI. Pirmoji ankstyvos brandos.  

Didelio derlingumo ankstyvos 

brandos veislė.

Pasižymi dideliu produktyvių stiebų 

skaičiumi.

Gero atsparumo visoms lapų 

ligoms.

Pasižymi aukštu ir stabiliu kritimų 

skaičiumi.

Regionams ir vietovėms su 

greitesnėmis brendimo sąlygomis.

Optimali sėjos norma 180-220 
2sėklų/m .

Naudojami optimalūs sėjos termi-

nai. Toleruoja visus dirvožemių 

tipus.

Hibridiniai rugiai

•

•

Agronominė charakteristika

Veislės savybės

Atsparumas ligoms

Grūdų kokybė

Derliaus struktūra

Varpų pasirodymas

Kritimų skaičius

2Varpų skaičius/m

Branda

Baltymai

Grūdų skaičius varpose

1000 grūdų svoris

Atsparumas sausrai

Sėjos laikas

Augalų aukštis

Atsparumas išgulimui

- - - - --- -- - + ++ +++ ++++0

Optimalus

---- = labai žemas atsparumas/ankstyva/žema, ++++ = labai aukštas atsparumas/vėlyva/aukšta

SU NASRI veislės savybės SAATEN-UNION produktų kataloge esančių hibridinių rugių veislių savybės 

Rinchosporiozė

Rudosios rūdys

Skalsės
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Veislės aprašymas

•

•

•

Rekomendacijos

•
  

SU PERFORMER. Europos šalių 
derlingumo lyderis.

Labai didelio derlingo turbo 

hibridas,  pasižymintis aukštu ir 

stabiliu kritimų skaičiumi.

Labai intensyvaus vystymosi rudenį 

ir ankstyvą pavasarį.

Vidutinės brandos, tvirti, atsparūs 

išgulimui augalai pasižymi dideliu 

atsparumu miltligei, rudosioms 

rūdims.

Tinkama naudoti ekologiniuose 

ūkiuose.

Nereikli, gerai vystosi ir dera 

vidutiniuose ir geruose 

dirvožemiuose.

Optimali sėjos norma 180-220 
2sėklų/m .

Sėjos terminai: nuo optimalios iki 

vėlyvos.

Hibridiniai rugiai

•

•

•

Agronominė charakteristika

Veislės savybės

Atsparumas ligoms

Grūdų kokybė

Derliaus struktūra

Varpų pasirodymas

Miltligė

Kritimų skaičius

2Varpų skaičius/m

Branda

Baltymai

Grūdų skaičius varpose

1000 grūdų svoris

Atsparumas sausrai

Sėjos laikas

Augalų aukštis

Atsparumas išgulimui

- - - - --- -- - + ++ +++ ++++0

Nuo optimalios iki vėlyvos

---- = labai žemas atsparumas/ankstyva/žema, ++++ = labai aukštas atsparumas/vėlyva/aukšta

SU PERFORMER veislės savybės SAATEN-UNION produktų kataloge esančių hibridinių rugių veislių savybės 

Rinchosporiozė

Rudosios rūdys

Skalsės
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Veislės aprašymas

•

•

•

•

Rekomendacijos

•
  

SU PROMOTOR. Visapusiškai tvirta, 
universali. 

Aukšto derliaus potencialo, 

intensyvaus krūmijimosi veislė.

Augalai neaukšti pasižymintys geru 

atsparumu išgulimui.

Užauginamas derlius - aukštų 

kokybinių rodiklių, aukšto kritimų 

skaičiaus ir saiko svorio.

Vidutines brandos, tolerantiška 

miltligei ir rudosioms rudims veislė.

Lengvai prisitaikanti prie nepalankių 

aplinkos sąlygų.

Gerai deranti lengvuose 

dirvožemiuose.

Optimali sėjos norma 180-220 
2sėklų/m .

Naudojami optimalūs sėjos 

terminai.

Hibridiniai rugiai

•

•

•

Agronominė charakteristika

Veislės savybės

Atsparumas ligoms

Grūdų kokybė

Derliaus struktūra

Varpų pasirodymas

Miltligė

Kritimų skaičius

2Varpų skaičius/m

Branda

Baltymai

Grūdų skaičius varpose

1000 grūdų svoris

Sėjos laikas

Augalų aukštis

Atsparumas išgulimui

- - - - --- -- - + ++ +++ ++++0

Optimalus

---- = labai žemas atsparumas/ankstyva/žema, ++++ = labai aukštas atsparumas/vėlyva/aukšta

SU PROMOTOR veislės savybės SAATEN-UNION produktų kataloge esančių hibridinių rugių veislių savybės 

Rinchosporiozė

Rudosios rūdys

Skalsės
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Didžiausią potencialą turinčios hibridinės veislės, esančios tyrimų 

stadijoje:

*Apibendrinti privačių tiksliųjų bandymų duomenys. Plungės, Viški, Viljandi bandymų stotys, 2020 m.

Hibridiniai kviečiai: HYACINTH

Derlingumas, t/ha

11,10

11,00

10,90

10,80

10,70

10,60

10,50

10,40

10,30

10,20

HYACINTH Hibridas 1 Hibridas 2 Hibridas 3 Hibridas 4 Hibridas 5

11,03

10,83

10,62
10,56

10,43
10,38

Hibridiniai rugiai: SU PERSPECTIV

*Privačių tiksliųjų bandymų duomenys. Viški bandymų stotis, Latvija, 2020 m.

Derlingumas, t/ha

12,60

12,40

12,20

12,00

11,80

11,60

11,40

11,20

11,00
SU PERSPECTIV Hibridas 1 Hibridas 2 Hibridas 3 Hibridas 4 Hibridas 5

12,50

12,42

11,98
11,57

11,55
11,29

Hibridas 6 Hibridas 7

11,51 11,26



Žieminiai kviečiai 

SU AVENTINUS (A)

SU MERBOLD (A) POLARKAP (B)

Žieminiai miežiai 

SU MIDNIGHT

SU LAUBELLA

Šiuo metu tiriamos potencialios 
linijinės veislės:

SU BANATUS (B)
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