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SĖKLŲ KAINORAŠTIS
Kainos galioja nuo 2022 rugpjūčio mėn. 5 d.
Veislės
Ž. kviečiai IS SKAGEN

Kilmės šalis

Atsėlis

Pakuotė

Kainos vnt.

Vokietija

C1

500 kg

tona

Kaina, be kreditavimo, EUR
be PVM
su PVM
800,00

968,00

Derlinga maistinio tipo veislė. Veislė sukurta "Nordic Seed A/S" Vokietijoje. Grūdai atitinka Extra kokybės klasę. Derlinga, vidutinis derlingumas
9,32 t/ha. Grūdai stambūs,1000 grūdų vidutiniškai sveria 47,60 g. Veislė vėlyva. Vegetacija apie 203 d. Augalai vidutinio aukščio apie 92 cm.
Vidutiniškai atspari išgulimui. Labai žiemkentiška, įvertinta 8,6 balo. Mažai jautri ligoms. Beicuota Redigo Pro.
Ž. kviečiai MAURICIO

Slovakija

C1

500 kg

tona

870,00

PASTABOS

perkant 24 t - 780 euro/t

1052,70

Labai derlinga veislė išvesta Austrijoje. Registruota 2017 (EU). Ankstyva akuotuota veislė. Labai derlinga veislė turinti gerą žiemkentiškumą.
Labai geras atsparumas išgulimui. Grūdai stambūs. Grūdai atitinka Extra kokybės klasę. (baltymai 13,3%, gluteno kiekis 30,7 %, kritimo skaičius
400 s). Labai sveikas augalas, puikus atsparumas pagrindinėms javų ligoms. Rekomenduojama sėjos norma: 4 – 4,5 MGS / ha. Beicuota
Redigo Pro.
Ž. kviečiai ATTRAKTION

Vokietija

C1

500 kg

tona

820,00

992,20

A-klasė. Veislė išvesta „SAATEN UNION“ Vokietijoje. Tai vidutinio ankstyvumo veislė be akuotų. Gerai krūmijasi, labai atspari ligoms, sausrai ir
turi gerą atsparą išgulimui. Varpos anksti užsipildo grūdais. Didelis ir stabilus derlius. Tinka ankstyvai sėjai ir atsėliuoti. Tinka auginti ir mažesnio
derlingumo dirvožemiuose. Žiemkentiškumas - geras. Atsparumas sausrai – aukštas. Atsparumas išgulimui – geras. Augalo aukštis – žemividutinio aukščio. Poreikis augimo reguliatoriams - standartinis. Labai atsparus miltligei, septoriozei, geltonosioms rūdims, rudosioms rūdims ir
vidutinis atsparumas fuzariozei. Varpų/m2 – daug, grūdų/varpoje - daug. 1000 grūdų masė – vidutinė. Beicuota Redigo Pro.
Ž. miežiai LESTER

Čekija

C1

500 kg

tona

770,00

931,70

Registruotas Čekijoje, 2010. Selekcininko teisės: SELGEN, Čekija. Lester yra vidutiniškai ankstyvi šešių eilių pašariniai miežiai. Augalų aukštis
yra vidutinis (103 cm), atsparumas išgulimui - vidutinis (5,7 balo). Remiantis oficialių tyrimų rezultatais, Lester veislės derlius buvo labai aukštas,
ypač jei jie auginami didelio intensyvumo sąlygomis. Lester turi visapusišką atsparumą daugeliui grybelinių ligų. Jis yra vidutiniškai atsparus
stiebalūžei (7,3 balo), pavasariniam pelėsiui (7,2 balo), kviečių varpų fuzariozei (6,7 balo), miltligei (6,5–7,0 balo), miežių smulkiosioms rūdims
(6,6 balo). Jis yra vidutiniškai atsparus lapų dėmėtligėms. Miežių rudadėmei dryžligei (5,7 balo),
jautrūs miežių ramularijai (2,5 balo). Atsparumas šalčiui: viršija vidurkį. Grūdų kokybė: vidutinis tūkstančio grūdų svoris (45 g), bet auginant
mažesnėmis sąnaudomis nustatyta, kad grūdai yra palyginti mažesni (tūkstančiai grūdų svorio 43 g). Akuotai ilgi. Beicuota Redigo Pro.

perkant 24 t - 800 euro/t

Ž. rapsai HOSTINE

Vokietija

hibridas (paprastas)

1,5 mln. daigių s

vnt.

236,00

285,56

Žieminių rapsų hibridų veislė, sukurta Prancūzijoje, KWS Momont Recherche SARL sėklininkystės įmonėje. RLM7 genas – didesnis atsparumas
fomozei ir ankštarų atsidarymui. Tolerancija TUYV (Turnip Yellows Virus) – papildomai apdraudžiamas derlius. Labai derlinga. Aliejingumas 234 €, kai perka nuo 20 iki 29 vnt.
aukštas. Baltymų kiekis - vidutinis.Gliukozinolatų kiekis - žemas. Vystymasis rudenį - labai greitas. Startas pavasarį - greitas. Žydėjimas - vėlyvas.
232 €, kai perka nuo 30 iki 39 vnt.
Branda - vidutinio vėlyvumo. Augalai aukšti. Atsparumas išgulimui - augalas tolerantiškas (atsparus). Išbyrėjimas iš ankštarų - labai tolerantiškas.
230 €, kai perka nuo 40 iki 49 vnt.
Žiemkentiškumas - tolerantiškas. Atsparumas ligoms: fomozei - labai tolerantiškas, verticiliozei - tolerantiškas. Beicuota Integral Pro.
Ž. rapsai HASTING

Vokietija

hibridas (paprastas)

1,5 mln. daigių s

vnt.

218,00

263,78

214 €, kai perka nuo 20 iki 29 vnt.
Žieminių rapsų hibridų veislė, sukurta Prancūzijoje, KWS Momont Recherche SARL sėklininkystės įmonėje. 2018 metais buvo įtrauktas į Lietuvos 212 €, kai perka nuo 30 iki 39 vnt.
Nacionalinį augalų veislių sąrašą. Stabilus ir aukštas derlius! Pasižymi labai geru pakantumu prieš fomozę ir sklerotiniją. Stabiliai dera įvairių
210 €, kai perka nuo 40 iki 49 vnt.
tipų dirvožemiuose. Vystymasis prieš žiemą - vidutinis. Vystymasis pavasarį - ankstyvas. Žydėjimo pradžia - vidutinė-vėlyva. Branda - ankstyva207 €, kai perka nuo 50 vnt. ir
vidutinė. Augalo aukštis - aukštas - labai aukštas. Atsparumas žiemos sąlygoms - didelis-labai didelis. Atsparumas išgulimui - didelis. Labai
daugiau
derlingas. Jautrumas fomozei - mažas-labai mažas, o sklerotinijai - mažas. Beicuota Integral Pro.
Ž. rapsai ES Capello

Prancūzija

hibridas (paprastas)

1,5 mln. daigių s

vnt.

188,00

227,48

Hibridinė vidutinio ankstyvumo (OGURA tipo) veislė, atspari žiemojimo sąlygoms. Labai atspari išgulimui. Labai aukšto aliejingumo veislė
48,40%. Stabilus derlingumas kintančiomis sąlygomis - sausra, žemos temperatūros. Augalai aukšti. Aukštas atsaparumas fomozei ir
šviesmargei. Labai gera dygimo energija. Gerai vystosi pavasarį. Augalų tankis pavasarį turi būti nuo 25 iki 35 augalų/m². Beicuota Scenic Gold.

186 €, kai perka nuo 20 iki 29 vnt.
184 €, kai perka nuo 30 iki 39 vnt.
180 €, kai perka nuo 40 iki 49 vnt.

