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2021-11-22 Svogūnų sėjinukų pasiūlymas 2022 metams

Veislė Aprašymas  8/16 mm 16/21 mm

Stuttgarter 

Vidutinio ankstyvumo veislė. Svogūnų ropelės plokščiai apvalios, geltonu lukštu, 45-75 mm dydžio, lukštai tvirti, skonis - 

pusiau aštrūs. Turi stiprią šaknų sistemą. Augalai statūs. Geriausiai sandėliuojasi iki sausio mėnesio, vėliau pradeda želti. 

Labai tinka svogūnų laiškų auginimui. Tinka auginti smėlio/molio dirvožemiuose.

Crusado F1
Naujas labai ankstyvas hibridas. Svogūnai apvalūs, geltonos spalvos. Veislės savybės - derlinga, stipri šaknų sistema, todėl 

tinkama sandėliavimui. Kolkas tai geriausius rezultatus parodžiusi veislė Top Onion asortimente. 

Sturon

Vidutinio ankstyvumo veislė, turinti dvi teigiamas savybes: augalai atsparūs miltligei, o ropelės gerai laikosi žiemą. Ropelės 

vidutinio dydžio, apie 50-70 mm, apvalios, lukštai bronzinio atspalvio, tvirti. Augalai turi stiprias šaknis. Tinka auginti visų 

tipų dirvožemiuose.

Setton

Vid. ankstyvumo, subręsta anksčiau už Sturon. Jų ropelės iš sėjinukų užauga per 74-86 dienas. Ropelės vidutinio didumo, 

apie 60-80 mm, apvalios, auksinės bronzos spalvos, su gerai prigludusiais lukštais, geros prekinės išvaizdos. Jos yra švelnaus 

(ne aitraus) skonio. Laiškai stambūs, vešlūs. Ropelės gerai išsilaiko per žiemą. ‘Setton’ svogūnai yra atsparūs paprastajai 

miltligei. Tinka auginti visų tipų dirvožemiuose.

Cupido F1

Gali būti ir vidutiniškai ankstyva, ir vėlyva svogūnų veislė, tačiau  ankstyvesnė nei Sturon. Taisyklingas, labai gražios formos 

geltonos spalvos svogūnas. Vidutinio plonumo kaklelis. Išskirtinis bruožas  - tinka auginimui įvairaus tipo dirvožemyje. 

Derlinga veislė, ropelės tvirtos.  

Contado F1

Ankstyva veislė. Contado veislė yra kilusi iš Olandijos, tai naujausia ir ankstyviausia veislė Top Onion asortimente. Svogūnai 

apvalūs,  geltonos / bronzos spalvos, labai tvirta oda ir siauru kakleliu, dėl to svogūnai greitai nudžiūsta.Contado yra labai 

tvirtu lukštu ir tinka trumpam sandėliavimui. Didelis derliaus potencialas. 

Corrado F1
Ankstyva veislė. Laiškai statūs.  Ropelės yra šiaudų spalvos, apvalios, gerai sandėliuojasi. Turi stiprias šaknis. Lukštas labai 

tvirtas. Didelis derliaus potencialas. Tinka auginti visų tipų dirvožemiuose.

 Snowball 

Ankstyva veislė. Tinka auginti visų tipų dirvožemiuose, tačiau geriausi yra smėlio, priesmėlio lengvi dirvožemiai. Ropelės yra 

apvalios-apvaliai plokščios, 40-60 mm dydžio, turi ploną kaklelį, lukštas baltas, kokybiškas. Laiškai statūs. Turi gerą šaknų 

sistemą. Sandėliuoti NETINKAMAS.

Pakuotė 25 kg.  1 kg yra apie 600 vienetų svogūnų sėjinukų, jei svogūnėliai yra 8-16 mm dydžio. Paklaida 10%.

Sėjinukus pristatysime, tik pagal iš anksto pateiktus užsakymus. Užsakymai priimami iki 2021.02.01. Sėjinukai iš Olandijos bus pristatyti kovo viduryje.

1,85 + PVM = 2,24

Kaina €/kg

1,00 + PVM = 1,21

 30/40 mm

Red Baron

Derlinga, vid. vėlyvumo. Ropelės plokščiai apvalios, tvirto lukšto, pusiau aštraus skonio, pakankamai stambios – 85-100 g 

svorio. Subrendusių svogūnų lukštai labai gražūs, tamsiai raudoni, vidus – šviesiai violetinis, laiškai sultingi, rausvi, apie 18-

24 g svorio. Subrendę svogūnai laikosi iki 5-6 mėn. 
1,78+ PVM = 2,23      

16/21mm

1,57 + PVM = 1,90

1,65 + PVM = 2,00 

1,71+ PVM = 2,07 

Kaina €/kg

1,78 + PVM = 2,23      

1,80 + PVM = 2,18

1,71+ PVM = 2,07 

1,57 + PVM = 1,90

termiškai apdoroti 

(tada nesužydi)       

2,23 + PVM = 2,70


