


Aliejinių augalų grupė – populiarėjantys augalai ekologiniuose ūkiuo-
se. Šios augalų žaliavos ir sertifikuotos sėklos paklausios Vakarų Europos 
šalyse.

Per praėjusius trejus metus Europos ekologiniai ūkiai nesugebėjo pa-
tenkinti maisto ir pašarų pramonės linų, kanapių, sojų, rudųjų garstyčių 
žaliavomis. Aukštos žaliavų kainos vis daugiau sudomina žembdirbius au-
ginti šiuos augalus.

Tradiciškiausias tarp augintojų augalas – kmynai. Lietuvoje eko ūkiuo-
se gaunamas net 500-700 kg/ha sėklų derlius. Supirkimo kainos svyruoja. 
Atsiranda naujos auginimo technologijos, kai kmynai tampa įsėliniu au-
galu. Mūsų šalies kmynai vertinami  Europoje dėl sukauptų eterinių aliejų. 

Sėmeniniai linai – dar mažai auginamas augalas Lietuvoje. Supirkimo 
kainos aukštos. Europos maisto pramonei pastoviai trūksta linų žaliavų, 
užaugintų Europos Sąjungoje, todėl didėja jų importas iš Kazachstano. 
Linų sėmenys – tai žaliava, kuriai siūlome rašytis trejų metų auginimo ir 
supirkimo sutartis.

Praeitais metais į neregėtas kainų aukštumas iškopė rudųjų ir baltųjų 
garstyčių grūdeliai. Aukštos garstyčių derliaus supirkimo kainos vyraus ir 
šiais metais. Nepamirškime ir auginamų garstyčių fitosanitarinio poveikio 
dirvai.

Pastovumas vyrauja auginant baltymingąsias sojas. Augintojų ratas 
pastovus, vėlyvas derliaus nuėmimas neleidžia mūsų šalyje plėsti sojų 
plotų.

Populiarėja pluoštinių kanapių auginimas. Gaunami pakankamai geri 
kanapgrūdžių derliai. Vyrauja nemažėjančios supirkimo kainos.

Sudarome vis daugiau sutarčių auginti aliejinius augalus sėklai. Siūlo-
me 20-30 % didesnes supirkimo kainas. Tačiau reikalaujame laikytis sėjo-
mainų, auginimo technologijų, kad būtų gautos aukštos kokybės sėklos. 
Labai įdomus faktas, kad vykdant rekomendacijas, žemdirbiai gauna di-
desnį ekologinių sėklų derlių negu auginant žaliavas maisto pramonei. 

Rinkos apžvalga. 
Kodėl verta auginti aliejinius augalus?

Dr. Virginijus Kliučininkas
UAB  „Agrolitpa“ generalinis direktorius



AUGINIMAS:

GINTARAS
Sukurta: Aleksandro Stulginskio universitete, Lietuvoje
Registruota: Lietuvoje 1998 m.

Derlinga, stambiasėklė, mažai išbyranti paprastųjų kmynų veislė

Augalai užauga 71-82 cm, mažai išgulanti, gerai žiemoja. Vidutinis derlius – 1,86 t/ha. Sėklos 
stambios, vidutinis 1000-čio sėklų svoris – 5,2-5,8 g. Sėklos subręsta tolygiai, mažai išbyra. Eteri-
nio aliejaus kiekis siekia 4,0-4,6 %. Žiedynai susideda iš 27-35 skėtelių. 

Sėjos norma: 8-12 kg/ha

Dirvožemis Tinkamiausi lengvi priemoliai ir priesmėliai. Labai svarbu, kad nebūtų 
daugiamečių piktžolių (paprastųjų varpučių, dirvinių pienių, dirvinių us-
nių, dirvinių vijoklių) bei sunkiai išvalomų rugiagėlių, rūgčių. Optimalus 
pH 6,5-7,0 (neutralus).

Sėjomaina Geriausi priešsėliai – nepiktžolėti žiemkenčiai, kukurūzai, bulvės ar ankš-
tiniai, grūdiniai augalai arba daržovės. Nerekomenduojama auginti po 
daugiamečių žolių ir pūdymo, kad išvengti kenksmingo spragšių po-
veikio. Neatsėliuoti. Vengti laukinių kmynų kaimynystės. Rotacija – 3-5 
metai. Kmynai – geras priešsėlis žiemkenčiams, rapsams, tarpiniams au-
galams.

Tręšimas Tręšiama pagal poreikį sertifikuotomis ekologiškomis trąšomis.
 

Sėjos laikas Gegužės mėnesio pirmoji dekada, vėliausiai – gegužės trečioji dekada, 
dirvai sušilus iki 5-8 °C.

Sėklos norma 8-12 kg/ha. Sėjama 1,5-2 cm (lengvose dirvose – iki 2,5 cm) gylyje, 25 (ar 
60) cm tarpueiliais. Kmynai ilgai dygsta ir 2-3 mėnesius silpnai auga.

Pasėlio priežiūra Jeigu iki sudygimo susidaro plutelė, pasėlį reikia nuakėti lengvomis akė-
čiomis skersai lauko arba privoluoti nelygiu (spygliuotu) volu. Pirmame-
čių kmynų tarpueiliai purenami 2-3 kartus. Antramečių kmynų tarpueiliai 
purenami 1 kartą – pavasarį.

Nuėmimas Priklausomai nuo veislės ir oro sąlygų, kmynai dažniausiai subręsta lie-
pos II dešimtadienį. Kad neišbyrėtų sėklos, reiktų nuimti per 2-3 dienas. 
Derlius nuimamas užsandarintu javų kombainu tuomet, kai stiebai jau 
pageltę, lapai sudžiūvę ir beveik visi vaisiai parudavę. Jei reikia, džiovi-
nama (sėklai skirtų kmynų standartinis drėgnis 12 %), bet ne karštesniu 
nei 35 °C temperatūros oru. Superkamos žaliavos standartinis drėgnis ≤ 
10 %.

Kita Kmynų pasėliai naudingi bitininkams, nes iš 1 ha prinešama apie 50 kg 
medaus, padidėja sėklų derlius. Tinkamai parinkti sėjimo plotus, kad su-
mažinti miško žvėrių, ypač šernų, galimus nuostolius.

Siūlomos veislės:

Paprastieji kmynai (Carum carvi L.)



REKORD
Sukurta: Sempra Praha a.s., Čekijoje

Vidutinio ankstyvumo, stambiasėklė, neišbyranti paprastųjų 
kmynų veislė

Augalai dvimečiai, vidutinio ūgio, atsparūs išgulimui. Sėklos, esant 
palankioms augimui sąlygoms. yra stambios, tinka maistinei pro-
dukcijai. Didelis derlingumo potencialas, geras atsparumas ligoms, 
didelis sukaupiamų eterinių aliejų kiekis. 

Sėjos norma: 8-12 kg/ha

Sėmeniniai linai (Linum usitatissimum L.)

AUGINIMAS: 

Dirvožemis Tinkamiausi vidutinio sunkumo ir lengvi priemoliai. Gerai dera ir maisto medžiagų turtinguose prie-
smėliuose. Durpžemiuose (tik nerūgščiuose) gali išgulti.  Optimalus pH 5,5-7,0.

Sėjomaina Geriausi priešsėliai – daugiametės žolės, nepiktžolėti žiemkenčiai, kukurūzai ar bulvės. Galima linus 
sėti po pupinių ir miglinių javų mišinių, skirtų žaliajam pašarui. Jei po jų dirvos būna piktžolėtos, mi-
šinius nupjovus, dirva turi būti intensyviai dirbama iki pat rudeninio arimo. Rotacija – bent 5 metai. 
Neauginti greta kryžmažiedžių, kad sumažinti spragių antplūdžių galimybę.

Tręšimas Tręšiama pagal poreikį sertifikuotomis ekologiškomis NPK trąšomis. Geriau auginti po tręštų priešsė-
lių.

Sėjos laikas Balandžio pabaiga-gegužės pradžia, iki gegužės vidurio, dirvai sušilus iki 10 °C.

Sėklos norma 7-9 mln./ha daigių sėklų (apie 40-70 kg/ha, priklausomai nuo sėklos stambumo). Sėjama 1-2 cm (len-
gvose dirvose – 3-4 cm) gylyje, siauraeilėmis sėjamosiomis.

Pasėlio priežiūra Tinkamai parinkus sėjos laiką, priešsėlius, greta augančius augalus, spragių antplūdžio pavyksta iš-
vengti ar jį sumažinti. Kovai su piktžolėmis rinktis nepiktžolėtas dirvas, didinti sėklos normą, kad pa-
sėlis būtų tankesnis.

Nuėmimas Priklausomai nuo veislės ir oro sąlygų, sėmeniniai linai gali subręsi rugsėjo-spalio mėnesį. Sėmeniniai 
linai dažniausiai pjaunami ir kuliami javų kombainu. Derlius nuimamas tuomet, kai galvenos paruduo-
ja ir sėmenys jose ima „barškėti“. Labai svarbu, kad kombaino pjovimo aparatas būtų tvarkingas: labai 
aštrus dalgis, tiesūs, nesulankstyti pirštai, aštrūs, neištrupėję priešpeiliai. Patartina užapvalinti visus 
pjaunamosios detalių aštrius kampus, kad už jų nesikabintų linų stiebai. Kombainas mažiau užsikem-
ša pjaunant linus aukštai – nupjaunant tik galvenas (šluotelę) arba nukaršiant linų galvenas. Tačiau 
tokiu atveju gali būti sunku kokybiškai užarti likusią aukštą ražieną, ypač auginant aukštaūgių veislių 
sėmeninius linus. Pjovimui būtina pasirinkti sausą, saulėtą dieną ir pjauti linus tik po vidudienio, kai jie 
pakankamai sausi. Tokiomis sąlygomis galima tikėtis, kad linų stiebai mažiau vyniosis ant kombaino 
besisukančių dalių, o iškulti sėmenys bus ganėtinai sausi (7–12 %), ir jų nereikės papildomai džiovinti. 
Tinkamai sureguliavus kombainą, sėmenų švarumas būna apie 95–98 %. Kombaino kūlimo būgnas 
turi suktis minimaliu greičiu, kad neskaldytų sėmenų. Linų sėmenys labai slidūs, takūs, todėl sėmeni-
nius linus kuliantis kombainas turi būti labai sandarus. Linų sėklinių pasėlių sėklų standartinis drėgnis 
13 %. Superkamos žaliavos standartinis drėgnis ≤ 8-9 %.



FESTIVAL
Sukurta: Laboulet Semences, Prancūzijoje
Registruota: Europos Sąjungoje (Prancūzijoje) 2010 m.

Vidutiniškai vėlyva, labai derlinga, gero aliejingumo 
rudasėklių vasarinių aliejinių linų veislė

- Labai didelis aliejaus kiekis ir derliaus potencialas
- Puikus atsparumas išgulimui
- Plataus panaudojimo linų veislė

Agronominė veislės charakteristika
•	 Panaudojimas	–	pramoninis,	gyvūnų	pašarui	ir	
žmonių maistui
•	 Žydėjimo	laikas	–	vidutiniškai	vėlyvas
•	 Subrendimas	–	vidutiniškai	vėlyvas
•	 Atsparumas	išgulimui	–	puikus
•	 1000	sėklų	masė	–	vidutinė
•	 Augalo	aukštis	–	aukšti
•	 Prisitaikymas	–	puikus

Aliejaus technologinės savybės
•	 Aliejaus	kiekis	–	puikus
•	 C18-3	(Omega	3)	kiekis	–	labai	geras
•	 Tinkamumas	aliejaus	spaudimui	–	labai	geras
•	 Tokoferolių	kiekis	–	puikus

Sėjos norma: siekiant turėti 450-550 sudygusių augalų/
m2, sėti rekomenduojama 600-750 sėklų/m2, t.y., nuo 50 
iki 65 kg sėklos/ha (priklausomai nuo 1000 sėklų masės)

Siūlomos veislės:

GALAAD
Sukurta: Laboulet Semences, Prancūzijoje
Registruota: Europos Sąjungoje 2010 m. 

Ankstyva,  labai derlinga, aliejinga rudasėklių vasari-
nių aliejinių linų veislė

- Geri produktyvumo tyrimų rezultatai oficialiuose 
Prancūzijos Terres Inovia tyrimuose 2014 ir 2015 m.
- Labai atspari išgulimui
- Labai didelis aliejingumas
- Plataus panaudojimo linų veislė

Agronominė veislės charakteristika
•	 Panaudojimas	–	pramoninis,	gyvūnų	pašarui	ir	
žmonių maistui
•	 Žydėjimo	laikas	–	labai	ankstyvas
•	 Subrendimas	–	labai	ankstyvas
•	 Atsparumas	išgulimui	–	labai	geras
•	 1000	sėklų	masė	–	gana	didelė
•	 Augalo	aukštis	–	gana	mažas	(48	cm)

Aliejaus technologinės savybės
•	 Aliejingumas	–	puikus	(40,7	%)
•	 C18-3	(Omega	3)	kiekis	–	geras
•	 Tokoferolių	kiekis	–	labai	geras

Sėjos norma: siekiant turėti 450-550 sudygusių augalų/
m2, sėti rekomenduojama 600-750 sėklų/m2, t.y., nuo 50 
iki 65 kg sėklos/ha (priklausomai nuo 1000 sėklų masės).



KAOLIN
Sukurta: Laboulet Semences, Prancūzijoje
Registruota: Europos Sąjungoje (Prancūzijoje) 2007 m.

Vidutiniškai vėlyva, labai derlinga, gero aliejingumo 
rudasėklių vasarinių aliejinių linų veislė

- Labai derlinga: geriausia veislė ofi cialiuose Didžio-
sios Britanijos tyrimuose
- Puikus atsparumas išgulimui
- Labai gerai prisitaikanti, stabili
- Geras atsparumas ligoms
- Plataus panaudojimo linų veislė

Agronominė veislės charakteristika
•	 Panaudojimas	–	pramoninis,	gyvūnų	pašarui	ir	
žmonių maistui
•	 Žydėjimo	laikas	–	vidutiniškai	vėlyvas
•	 Subrendimas	–	vidutiniškai	vėlyvas
•	 Atsparumas	išgulimui	–	puikus
•	 Atsparumas	fuzariozei	–	geras
•	 1000	sėklų	masė	–	didelė
•	 Augalo	aukštis	–	žemas
•	 Prisitaikymas	–	labai	geras

Aliejaus technologinės savybės
•	 Aliejaus	kiekis	–	puikus
•	 C18-3	(Omega	3)	kiekis	–	geras
•	 Tinkamumas	aliejaus	spaudimui	–	labai	geras
•	 Lignanų	(priešvėžinių	medžiagų)	kiekis	–	labai	
geras
•	 Gleivių	kiekis	–	mažas

Sėjos norma: siekiant turėti 450-550 sudygusių augalų/m2, 
sėti rekomenduojama 600-750 sėklų/m2, t.y., nuo 50 iki 65 
kg sėklos/ha (priklausomai nuo 1000 sėklų masės).

OCTAL
Sukurta: Laboulet Semences, Prancūzijoje
Registruota: Europos Sąjungoje (Jungtinėje Karalystėje) 
2015 m. 

Labai derlinga, geros aliejaus sudėties rudasėklių 
vasarinių aliejinių linų veislė

- Geri produktyvumo tyrimų rezultatai ofi cialiuose 
Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos tyrimuose
- Labai atspari išgulimui
- Didelis aliejingumas
- Geras atsparumas ligoms (septoriozei (Pasmai))
- Plataus panaudojimo linų veislė

Agronominė veislės charakteristika
•	 Panaudojimas	–	pramoninis,	gyvūnų	pašarui	ir	
žmonių maistui
•	 Žydėjimo	laikas	–	vėlyvas
•	 Subrendimas	–	vidutiniškai	vėlyvas
•	 Atsparumas	išgulimui	–	labai	geras
•	 1000	sėklų	masė	–	smukios	sėklos
•	 Augalo	aukštis	–	vidutinis	(59	cm)
•	 Prisitaikymas	–	labai	geras

Aliejaus technologinės savybės
•	 Aliejingumas	–	41,3	%
•	 Aliejaus	sudėtis	–	puiki
•	 C18-3	(Omega	3)	kiekis	–	geras
•	 Tinkamumas	aliejaus	spaudimui	–	labai	geras
•	 Lignanų	(priešvėžinių	medžiagų)	kiekis	–	puikus
•	 Tokoferolių	kiekis	–	puikus

Sėjos norma: siekiant turėti 450-550 sudygusių augalų/
m2, sėti rekomenduojama 600-750 sėklų/m2, t.y., nuo 45 
iki 60 kg sėklos/ha (priklausomai nuo 1000 sėklų masės.



Pluoštinės kanapės (Cannabis sativa L.)

AUGINIMAS: 

Dirvožemis Kanapės jautriai reaguoja į prastą žemę, tad labiausiai tinka derlingi mi-
neraliniai dirvožemiai (priemoliai ir priesmėliai), nusausintos ir sukultū-
rintos pelkės. Geriausiai kanapės auga derlinguose dirvožemiuose, kurių 
pH 7,1-7,6. Norint kanapes auginti rūgštesnėje dirvoje (pH iki 6,0), prieš 
tai reikėtų ją pakalkinti.

Sėjomaina Kanapės nėra labai jautrios sėjomainai. Tinkamiausi priešsėliai – juodasis 
pūdymas, žiemkenčiai, kaupiamieji augalai ir daugiametės žolės (ankšti-
nių ir varpinių mišinys 1:1). Kanapės, pasėtos vien po varpinių žolių (be 
ankštinių), auga prasčiau. Kanapes atsėliuoti galima, bet nepatartina, nes 
mažėja jų derlius, atsiranda ligų, kenkėjų.
Po kanapių geriausiai dera žieminiai kviečiai, kadangi lauke sumažėja 
piktžolių. Galima tokia sėjomaina: javai su žolių įsėliu-daugiametės žo-
lės-kanapės-kaupiamieji-kanapės.

Tręšimas Geriau kanapes sėti po  mėšlu patręštų priešsėlių. Auginant kanapes sė-
klai, siūloma tręšti N 90-120 P 70-100 K 100-140 kg/ha, pakoreguojant 
pagal dirvožemio turtingumą. Bet nuo per didelių azoto trąšų normų 
ilgėja kanapių vegetacijos periodas, skatinamas pernelyg augalų bioma-
sės augimas.

Sėjos laikas Balandžio pabaiga-gegužės pradžia, iki gegužės vidurio, dirvai sušilus iki 
10 °C.

Sėklos norma 40-50 kg/ha. Sėjama 3-4 cm gylyje, 12,5 cm tarpueiliais. 

Pasėlio priežiūra Kanapių augimui pesticidai nenaudojami. Jei pasėlis pakankamai tan-
kus, kanapės stelbia piktžoles. Jei sėjai naudota maža sėklos norma, ge-
riau parinkti mažiau piktžolėtus dirvožemius.

Nuėmimas Jei kanapės auginamos tik sėklai, derlius imamas, kai sėklos pribręsta 
šluotelėse stiebo viduryje. Kanapių sėklos kuliamos javų kombainu (su 
kuo aukščiau pakeltu kederiu, pjaunant tik viršutinę augalo dalį, o stiebai 
– apie 1-1,5 m aukščio ražiena – paliekami lauke (aukštesnių veislių) arba 
susmulkinami ir paskleidžiami lauke (žemesnių veislių). Būtina atitinka-
mai sureguliuoti tarpą tarp būgno ir pobūgnio, būgno sūkius bei parinkti 
atitinkamus sietus (rūšiavimo sieto skylučių diametras – 3,25 mm), peiliai 
turi būti labai aštrūs. Kombainu iškultos sėklos nedelsiant valomos, džio-
vinamos ne aukštesnėje nei 35 °C temperatūroje iki sėklai standartinio 
13 % drėgnio. Superkamos žaliavos standartinis drėgnis ≤ 9 %.

Kita Kanapių žiedus gausiai lanko bitės. 

Ruošiantis auginti pluoštines kanapes, būtina susipažinti su Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymais. 
Pluoštinių kanapių auginimą prižiūri Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Pluoštines ka-
napes galima auginti tik atvirame grunte, sėjai privaloma naudoti tik sertifikuotą sėklą (veislės įtrauktos į ES žemės 
ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą), deklaruoti pasėlius, teikti mėginius THC kiekiui nustatyti.



FINOLA   
Sukurta: Ph.D. Jace Callaway, CEO Finola ky, Suomijoje 

Dvinamių (moteriški ir vyriški žiedai ant skirtingų auga-
lų) kanapių veislė, tinkama sėklų ir aliejaus produkcijai, 
puikiai auganti Lietuvos klimato sąlygomis
 

•	 Ankstyva	–	vegetacijos	periodas	≤	100	dienų	
•	 Žydėjimo	pradžia	–	apie	30-35	dienos	po	sėjos
•	 Vidutinis	augalų	aukštis	–	1,6-1,8	m,	todėl	yra	tinka-
ma sėklų nuėmimui kombainu 
•	 Derlius	nuimamas	100-115	dienų	po	sėjos	standar-
tiniais javų kombainais
•	 Sėklų	derliaus	potencialas	–	1000-2000	kg/ha	che-
mizuotame ir 500-1000 kg/ha ekologiniame ūkyje
•	 1000	sėklų	masė	–	12-15	g
•	 Susmulkinta	biomasė	(po	sėklų	derliaus	nuėmimo)	
gali būti paliekama suirimui lauke

Sėjos norma (auginant sėklai gauti): 2,5-3,0 mln. mln. sėklų/
ha, arba 30-40 kg/ha

USO 31 
Sukurta: Ukrainos pluoštinių augalų institute, Gluchov, Ukrai-
noje 

Vienanamių (moteriški ir vyriški žiedai ant to paties 
augalo) kanapių veislė, tinkama tiek sėklų, tiek pluošto/
spalių/biomasės produkcijai
 

Siūlomos veislės:

•	 Ankstyva	–	vegetacijos	periodas	≤	120	dienų
•	 Vidutinis	augalų	aukštis	–	2-2,5	m,	todėl	gali	
būti tinkama sėklų nuėmimui kombainu. Tačiau esant 
labai palankioms augimui sąlygoms, augalai gali 
užaugti ir aukštesni
•	 Sėklų	derliaus	potencialas	–	1000-1200	kg/ha
•	 1000	sėklų	masė	–	16,21	g
•	 Sėklų	aliejingumas	–	30-32	%
•	 Biomasės	(sausos)	derlius	–	8-10	t/ha
•	 Pluošto	išeiga	didelė	–	>	35	%
•	 Tetrahidrakanabinolio	(THC)	koncentracija	sau-
soje masėje – <0,04 % (leistinų ES auginti veislių THC 
koncentracija ne didesnė nei 0,2 %)
•	 Kanabidiolio	(CBD)	koncentracija	sausoje	masė-
je – 0,5-1,0 %

LAMMC Upytės bandymų stotyje atliktų tyrimų duome-
nimis, USO 31 veislės augalai buvo ankstyviausi iš visų 
tirtų veislių – vegetacija nuo visiško sudygimo iki pirmų-
jų sėklų apatiniuose žiedynuose subrendimo truko apie 
17-18 savaičių (119-126 dienas). Veislės USO 31 nupjautų 
augalų vidutinis aukštis tyrimų metais buvo 2,19-2,58 
m. Pluošto išeiga iš mirkytų šiaudelių buvo 38,2-40,5 %. 
Daugiausiai spalių buvo gauta iš veislės  USO 31 klojėtų 
stiebų, tad šios veislės kanapes galima auginti ir spalių 
panaudojimo tikslais (kuro granulėms, kanapių betono 
gamybai, kt.). Veislės USO 31 augalai išskyrė didesniu 
žiedynų ir sėklų kiekių, tad ši veislė rekomenduojama ir 
sėklų auginimui.
 
Sėjos norma (auginant sėklai gauti): 2,5-3,0 mln. sėklų/
ha, arba 40-50 kg/ha



Gauruotosios sojos (Glycine max L.)

AUGINIMAS:

Dirvožemis Dirvožemiui nelabai reiklios. Gerai auga puriuose, bet negiliai suartuose, pakankamai laidžiuose, ne-
rūgščiuose dirvožemiuose. Prastai dera sausuose smėlio dirvožemiuose, nes joms reikia drėgmės. 
Netinka ir sunkūs moliai. Rūgščiuose dirvožemiuose sumažėja biologinio azoto fiksacija bei maisto 
medžiagų prieinamumas. Optimalus pH 6,5-7,5, nors gali augti kai pH 6,0-6,2.

Sėjomaina Priešsėliui nereiklios. Geriausi priešsėliai – javai, kaupiamieji augalai, daugiametės žolės. Vengti sėti po 
rapsų bei pupų. Svarbu, kad dirva būtų nepiktžolėta, ypač daugiametėmis piktžolėmis. Labai piktžo-
lėtose dirvose pravartu prieš auginant sojas laikyti juodą arba užimtą pūdymą. Sojos gerai ištveria ir 
atsėliavimą. Jos yra geras priešsėlis, nes palieka dirvą, praturtintą azotu. 

Tręšimas Sojoms reikia nemažai maisto medžiagų. Sojas būtina tręšti organinėmis arba kitomis ekologinei žem-
dirbystei skirtomis trąšomis, nes  vienai tonai sėklų išauginti reikia 75 kg N, 25 kg P, 35 kg K, 10 kg Mg, 
20 kg Ca ir 4 kg sieros. Daugiau nei pusę reikalingo azoto sojos gauna iš ant jų šaknų augančių gum-
belinių bakterijų, tad azoto trąšų norma gali būti žymiai sumažinta. Patartina sėti inokuliuotą sėklą.

Sėjos laikas Priklausomai nuo oro sąlygų, gali būti sėjama balandžio pabaigoje-gegužės pradžioje, bet geriausia 
sojas sėti antroje gegužės pusėje nusistovėjus orams, kai dirva įšyla iki 10-15 °C. Sudygusios sojos 
pakelia nestiprias šalnas.

Sėklos norma Sėjant siaurais tarpueiliais (12-15 cm), reikės į ha išberti 0,85-0,9 mln., o plačiais – 0,5-0,55 mln. į ha 
daigių sėklų. Ekologiniuose ūkiuose geriausia sojas auginti plačiais (45-70 cm) tarpueiliais. Taip sutau-
poma sėklų ir efektyvesnė kova su piktžolėmis. Labai svarbu tiksliai pasėti ir tarpueilių plotį priderinti 
prie turimų purentuvų. Sėklos norma priklauso nuo sėjos būdo, sėklų stambumo ir kovos su piktžo-
lėmis metodų. Jei sėjama plačiais tarpueiliais ir numatoma pasėlius akėti, sėklos normą reikėtų 10-15 
% padidinti. Sojos dygdamos iškelia sėklaskiltes į dirvos paviršių. Todėl svarbu ne per giliai jas pasėti. 
Optimaliausias sėklų įterpimo gylis – 3-5 cm. Sausą ir grumstuotą dirvą prieš sėją ar po jos pravartu 
suvoluoti.

Pasėlio priežiūra Sojos ypač jautrios piktžolėms pradinėse augimo stadijose, kai formuoja šaknų sistemą. Vėliau platūs 
sojų lapai gerokai slopina piktžoles. Kovą su piktžolėmis reikia pradėti priešsėjiniu žemės dirbimu, kar-
tais ir uždelsiant sėjos laiką. Auginant sojas plačiais tarpueiliais, būtina bent 1-2 kartus  juos išpurenti. 
Akėti sojas bent vieną kartą reikėtų praėjus 3-4 d. po sėjos. Negalima jų akėti 2-3 d. iki sudygimo, kai 
jų daigeliai yra kabliuko formos. Po sudygimo, priklausomai nuo piktžolėtumo, akėti sojas daigams 
pasiekus pirmojo tikrojo lapelio fazę, o antrąjį kartą, kai susiformuoja 3 lapeliai. Sojos gana gerai ištve-
ria akėjimą, tačiau jas reiktų akėti skersai arba išilgai eilučių. Akėti reikia antroje dienos pusėje. Tada 
daigeliai yra ne tokie standūs ir mažiau traumuojami. Sojos palankiai reaguoja ir į nedidelį apkaupimą. 
Eilutėse išlikusias stambesnes piktžoles labai pravartu nurauti,  nukirsti dalgiu ar aukščiau sojų stiebų 
pakeltu žoliapjovės dalgiu. Tai labai sumažina neigiamą piktžolių įtaką derliui ir  jų sėklų išsibarstymą. 
Su ligomis ir kenkėjais kovojama laikantis sėjomainos, auginant atsparesnes veisles.

Nuėmimas Bręstant sojoms, jų lapai nukrenta. Esant sausam orui, jau po savaitės galima jas kulti. Pjaunamasis 
aparatas nustatomas į galimai žemiausią padėtį, kad į bunkerį patektų ir žemai užsimezgusios ankš-
tys. Kombaino būgno apsisukimai turi būti ne dažnesni kaip 600 aps./min. Kombainu iškultos sėklos 
džiovinamos ne aukštesnėje nei 35 °C temperatūroje iki 14 % sėklai standartinio drėgnio. Superkamos 
žaliavos standartinis drėgnis ≤ 14 %.

Kita Pašarų gamybai labai tinka ir sojų vegetatyvinė masė, o nuokulos – vertinga organinė trąša. Kai kurio-
se šalyse vėlyvosios, daug žaliosios masės išauginančios, sojos naudojamos šieno ir šienainio gamy-
bai. JAV, Kanadoje, taipogi ir Ukrainoje pašarui auginami ir sojų ir kukurūzų mišiniai.



ALEXA  
Sukurta: Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG, Austrijoje
Registruota: Austrijoje 2015 m.

Ypač anksti bręstanti, violetiniais žiedais žydinti, 
didelio derlingumo potencialo sojų veislė daugeliui 
Europos regionų

•	 Subrendimo	grupė:	000
•	 Puikus	atsparumas	išgulimui	(atsparesnė	už	veis-
lę MERLIN)
•	 Labai	aukštas	derlingumo	potencialas	(17	%	
didesnis už veislės MERLIN)
•	 Stabilūs	derliai
•	 Labai	didelis	baltymų	kiekis	–	43,0	%
•	 Riebalų	–	21,2	%	

Sėjos norma: 80-90 augalų/m², 90-100 kg/ha

TUNDRA
Sukurta: Prograin, Kanadoje
PROGRAIN yra pasaulyje pripažinti lyderiai ankstyvųjų sojų 
selekcijoje
   
Ypač ankstyva sojų veislė, pasižyminti dideliu derlin-
gumu

Siūlomos veislės:

- priklauso ankstyviausių sojos veislių grupei
- puikus augimas jau pačioje sezono pradžioje
- veislės stabilumas geresnis nei kitų veislių
- geras pakantumas pasėlio tankumui
- veislė gerai pritaikyta vėlyvai sėjai, po šieno nu-
pjovimo ar po žalių žirnių derliaus nuėmimo

•	 Augalo	antžeminės	dalies	tipas	–	pusiau	krūminis
•	 Sėklos	prisitvirtinimo	prie	ankšties	vietos	spalva	–	
šviesiai geltona
•	 Subrendusios	sėklos	spalva	–	gelsvai	ruda
•	 Baltymų	kiekis	–	40	%
•	 Augalo	aukštis	–	2,5	balo*	
•	 Stabilumas	–	3,5	balo	
•	 Aukštis	iki	pirmos	ankšties	–	3,0	balai
•	 Atsparumas	ankščių	sutrupėjimui	–	3,5	balo
•	 Atsparumas	baltajam	pelėsiui	–	4,0	balai	
•	 Atsparumas	fitoftorai	(marui)	–	geras
•	 Lapų	geltonavimas	(chlorozė)	dėl	geležies	trūku-
mo – 4,0 balai
•	 Sudygimas	pavasarį	–	3,0	balai
•	 Prisitaikymas	prie	neartos	dirvos	–	3,5	balo
•	 Sėklų	kiekis	kilograme	–	5	900-6	300	vnt.	 	
  

			*	Balai	–	nuo	1	iki	5,	kur	1–	žemas,	3	–	vidutinis,	o	5	–	
aukštas

Sėjos norma: 100 kg/ha – 615 000 sėklų/ha (10,8 sėklos/
m²), kai tarpueilių plotis 18 cm; 92 kg/ha – 560 000 sėklų/
ha (19,6 sėklos/ m²), kai tarpueilių plotis 35 cm; 75 cm 
tarpueilių plotis nerekomenduojamas.  



Baltosios garstyčios (Sinapis alba L.)

Dirvožemis Dirvožemiui nelabai reiklios. Neblogai auga visuose dirvožemiuose, išsky-
rus rūgščius ir užmirkstančius. Stipriai reaguoja į dirvožemio derlingumą. 
Tinkamiausi – laidūs vandeniui, lengvi ir vidutinio sunkumo priesmėliai ir 
priemoliai. Optimalus pH 6,5-7,0.

Sėjomaina Neblogai dera po visų augalų. Geriausi priešsėliai – paliekantys nepikt-
žolėtą dirvą, nes pirmas 2-3 savaites garstyčios auga lėtai. Piktžolėtose 
dirvose silpni garstyčių daigai lengvai nustelbiami. Nerekomenduojama 
auginti sėklai po kopūstų, pašarinių bei cukrinių runkelių, nes garstyčios 
maitina runkelinius nematodus. Vengti ir kryžmažiedžių augalų, nes puo-
la tie patys kenkėjai. Gerai dera po juodojo pūdymo, daugiamečių žolių, 
žieminių javų. Rotacija – 5 metai. Baltosios garstyčios yra geras priešsėlis 
kitiems augalams. Rekomenduojamos kaip priešsėlis javams.

Tręšimas Auginant derlingesniuose dirvožemiuose, tręšimas netaikomas.

Sėjos laikas Anksti pavasarį, kai tik galima įeiti į dirvą.

Sėklos norma 12-15 kg/ha. Sėjama 1,5-2 cm gylyje, 12,5 cm tarpueiliais, po sėjos voluo-
jama. Pasėjus plačiais tarpueiliais, sėklos reikės mažiau, bet reikės prižiū-
rėti tarpueilius (purenti bent 2 kartus iki žydėjimo).

Pasėlio priežiūra Jeigu iki sudygimo susidaro plutelė, pasėlį reikia nuakėti lengvomis akė-
čiomis skersai eilučių. Garstyčios mėgsta drėgmę, ypač sėk¬loms dygs-
tant.
Baltųjų garstyčių stiebai, lapai ir ankštaros yra gausiai apaugę šiurkščiais 
plaukeliais, todėl mažiau puolamos kenkėjų.

Nuėmimas Bręstant stiebas darosi šviesesnis. Derlius nuimamas javų kombainu, kai 
pribręsta 75 % sėklų (75 % ankštarų įgauna pilkai gelsvą spalvą, sėklos – 
gelsvą spalvą, o lapai – sudžiūvę nukrenta). Nelaukti visiško sėklų subren-
dimo, nes sėklos išbyra. Kombainai paruošiami kaip rapsams. Kombainu 
iškultas sėklas nedelsiant džiovinti ne aukštesnėje nei 35 °C temperatūro-
je iki sėkliai standartinio 10 %  drėgnio. Superkamos žaliavos standartinis 
drėgnis ≤ 8-9 %.

Kita Bičių atvežimas į lauką 2-3 dienos iki žydėjimo (2-3 bičių šeimos 1 ha) 
padidins sėklų derlių. Vienas žiedas žydi 3-4 dienas, bet esant pakanka-
mam kiekiui vabzdžių apdulkintojų, žydi trumpiau. Žiedai skleidžia stiprų 
medaus kvapą. Iš 1 ha garstyčių bitės gali surinkti iki 100 kg medaus.
Daigų tarpsniu augalai auga labai lėtai. Priklausomai nuo drėgmės kiekio 
dirvoje ir oro temperatūros, nuo daigų pasirodymo iki butonizacijos pra-
eina 20-30 dienų. Vėliau augalai auga ir augina vegetatyvinę masę spar-
čiau. Nuo butonizacijos iki žydėjimo praeina apie 11-16 dienų. Augalai 
žydi 22-30 dienų. Baltųjų garstyčių vegetacijos periodas,  priklausomai 
nuo augimo sąlygų, gali varijuoti nuo 72 iki 112 dienų.
Iš visų garstyčių rūšių baltųjų garstyčių sėklos yra pačios stambiausios, 
šviesiai geltonos arba šiaudų spalvos.

AUGINIMAS:



BAMBERKA
Sukurta: Hodowla Roslin Smolice Sp.z.o.o., Lenkijoje
Registruota: Lenkijoje 2006 m.

Tai pirmoji lenkiška veislė, iš kurios sėklų išspaustame 
aliejuje nėra eruko rūgščių arba jų kiekis labai mažas, 
todėl aliejus gali būti naudojamas žmonių maistui

Šios	 veislės	 sėklose	 randama	daug	 (>	63	%)	oleino	 rūgš-
ties, reguliuojančios cholesterolio kiekį kraujyje. Veislė pir-
miausiai skirta sėklų auginimui, bet taipogi puikiai tinkama 
žaliajam tręšimui, nes pasižymi antinematodinėmis savy-
bėmis, užaugina daug žalios masės. Pagal maistingumą 
baltųjų garstyčių masė beveik prilygsta dobilams, vikių ir 
avižų mišiniui. 
Baltosios garstyčios yra aliejiniai, medingi, tinkantys paša-
rui ir žaliajai trąšai augalai. Jos turi fitosanitarinių savybių 
– naikina ligų sukėlėjus, esančius dirvoje. Iš gilesnių dirvos 
sluoksnių „pakelia“ sierą ir kitas maisto medžiagas į pavir-
šių. Yra duomenų, kad baltosios garstyčios mažina dirvos 
piktžolėtumą. Šios veislės augalai labiau toleruoja rūgštes-
nį dirvožemį.
Baltosiomis garstyčiomis siūloma apsėti plotus arčiau bi-
tyno. Geltona žiedų spalva ir stiprus medaus kvapas vilioja 
bites. Garstyčių nektaringumas priklauso nuo sėjos laiko: 
pasėjus rugsėjo mėnesį, bitės gali surinkti 152 kg/ha me-
daus, pasėjus gegužės pabaigoje – 60, pasėjus birželio pa-
baigoje – 54 kg/ha medaus. Medus yra gelsvas, pikantiško 
skonio ir malonaus kvapo, bet jo negalima palikti bitėms 
žiemai, nes jis greitai kristalizuojasi. 
Iš visų garstyčių rūšių baltųjų garstyčių sėklos yra pačios 
stambiausios, šviesiai geltonos arba šiaudų spalvos.

Sėjos norma sėklų auginimui: 12-17 kg/ha  

Siūlomos veislės:

MARYNA
Sukurta: Firma Nasienna “GRANUM” J. Manias, Lenkijoje

Baltųjų garstyčių veislė, ženkliai mažinanti nematodų 
cistų kiekį dirvoje

•	 Vidutinis	sėklų	derlius	–	1,8	t/ha
•	 Žydėjimas	–	vidutinio	vėlyvumo
•	 Augalai	–	vidutinio	aukščio	(133	cm)
•	 Atsparumas	išgulimui	–	6,9	balo	(iš	9,0)
•	 1000	sėklų	masė	–	6,9	g
•	 Aliejingumas	–	29,5	%
•	 Baltymų	kiekis	–	44,8	%
•	 Ląstelienos	kiekis	–	9,0	%	
•	 Ženkliai	mažina	nematodų	cistų	kiekį	dirvoje
•	 Cukrinių	runkelių	nematodų	(Heterodera schach-
tii) naikinimo indeksas – P=0,49
•	 Plačiai	naudojami	kaip	tarpiniai	augalai	rudens	
sėjai (žaliajam tręšimui)

Baltąsias garstyčias galima auginti sėkloms, kurios naudo-
jamos maisto pramonėje. Tačiau žemės ūkiui jos gali atneš-
ti ir daugiau naudos. Baltosios garstyčios gali būti atrami-
niai augalai auginat žirnius arba vikius. Jos labai vertingos 
ir dirvos fitosanitarinei būklei (naikina nematodas) palaiky-
ti, po jų auginami augalai (ypatingai šakniavaisiai) užaugi-
na didesnius derlius. Kaip tarpiniai augalai, baltosios gars-
tyčios užaugina daug žalios masės, kuri, įterpta į dirvožemį, 
pagerina jo kokybę. Žalios masės derlius priklausys nuo 
dirvožemio, drėgmės ir šilumos. Žalią masę reikėtų užarti 
kai jos daugiausia, t.y. augalų  žydėjimo metu.

Sėjos norma sėklų auginimui: 12-17 kg/ha  



Rudosios garstyčios (Brassica juncea L.)

Dirvožemis Dirvožemiui nelabai reiklios, bet nemėgsta labai sunkių ir labai lengvų, nederlingų dirvų. Optimalus 
pH 6,5-7,0.

Sėjomaina Patariama auginti po žiemkenčių ar ankštinių augalų. Geriausiai dera po daugiamečių žolių, žiemken-
čių, ankštinių bei kaupiamųjų augalų. Sėti į nepiktžolėtą dirvą. Po garstyčių nerekomenduojama sėti 
kryžmažiedžių augalų, linų, nes puola tie patys kenkėjai (spragės). 

Tręšimas Auginant derlingesniuose dirvožemiuose, tręšimas netaikomas.

Sėjos laikas Anksti pavasarį, kai tik galima įeiti į dirvą (balandžio pabaigoje-gegužės pradžioje, iki gegužės vidu-
rio). Vėliau pasėtas labai puola spragės.

Sėklos norma 12-14 kg/ha. Sėjama 1-2 cm gylyje, 12,5 cm tarpueiliais, po sėjos voluojama. Pasėjus plačiais tarpuei-
liais, sėklos reikės mažiau, bet reikės prižiūrėti tarpueilius (purenti bent 2 kartus iki žydėjimo). Pasiren-
kant sėklos normą, reikia atsižvelgti į dirvožemio derlingumą, priešsėlio įdirbimo kokybę, piktžolėtu-
mą. Mažiau sukultūrintoje dirvoje sėklos normą reikėtų padidinti.

Pasėlio priežiūra Jeigu iki sudygimo susidaro plutelė, pasėlį reikia nuakėti lengvomis akėčiomis skersai eilučių. Garsty-
čios mėgsta drėgmę, ypač sėkloms dygstant, bet augimo metu yra atsparios sausroms.

Nuėmimas Bręstant stiebas darosi tamsesnis. Derlius nuimamas javų kombainu, kai 75 % ankštarų įgauna pilkai 
gelsvą spalvą, sėklos – gelsvą spalvą, o lapai – sudžiūvę nukrenta (maždaug liepos pabaigoje-rugpjū-
čio pradžioje). Prinokusios mechaniškai nepažeistos ankštys sėklų nebarsto. Kombainai paruošiami 
kaip rapsams. Kombainu iškultas sėklas nedelsiant džiovinti ne aukštesnėje nei 35 °C temperatūroje 
iki sėklai standartinio 10 % drėgnio. Patariama neskubėti kulti nevisai subrendusių ir drėgnų garstyčių, 
nes sėklos gali pradėti pelyti. Superkamos žaliavos standartinis drėgnis ≤ 8-9 %.

Kita Bičių atvežimas į lauką 2-3 dienos iki žydėjimo (2-3 bičių šeimos 1 ha) padidins sėklų derlių. Žiedai 
skleidžia stiprų medaus kvapą. Iš 1 ha garstyčių bitės gali surinkti iki 100 kg medaus.
Sėklos – raudonai rudos arba tamsiai rudos.

AUGINIMAS:

OPALESKA
Sukurta: OSEVA PRO a.s., Čekijoje

Vidutinio ankstyvumo rudųjų garstyčių veislė 

Šios veislės garstyčių sėklos skirtos naudoti maistui. Sėklos plačiai naudojamos medicinoje bei prieskonių pramonėje. Iš 
rudųjų garstyčių yra spaudžiamas puikios kokybės garstyčių aliejus. Medingi augalai, taipogi galima naudoti žaliajai trąšai. 
Augalai yra vidutinio aukščio (120-150 cm), atsparūs išgulimui. Tamsiai rudos spalvos sėklos. 1000 sėklų masė – 2,5 g, aliejaus 
kiekis sėklose – vidutinis (35-46 % nuo sausos masės). Lapai – siauri, vidutinio ilgio. Ankštaros 3-5 cm ilgio, viduje 16-20 sėklų. 
Augalai atsparūs ligoms, mažai reiklūs dirvožemiui, puikiai auga ir mažesnio derlingumo, smėlinguose dirvožemiuose. Der-
lingumas prilyginamas baltųjų garstyčių veislių derlingumui, galimas skirtumas tik 10 %. 

Sėjos norma: 100-120 augalų/m², 10-12 kg/ha

Siūlomos veislės:



•	 Pupinių ir miglinių pašarinių žolių sėklos.

•	 Įvairios paskirties daugiamečių pašarinių žolių sėklų mišiniai. 

•	 Daugiamečių žolių mišiniai technogeninių (šlaitų, šalikelių, rekonstrukcinių zonų) apželdinimui.

•	 Vejų žolių sėklos ir jų mišiniai.

•	 Sertifikuotos javų sėklos (avižos, belukštės avižos, miežiai, kviečiai, spelta kviečiai, kvietrugiai) 
rugiai).

•	 Kitų pašarinių žemės ūkio augalų sėklos:

•	 kukurūzai (silosui, grūdams),

•	 sėjamieji grikiai,

•	 runkeliai (pašariniai, puscukriniai),

•	 sėjamieji žirniai (maistui ar pašarui),

•	 pupos,

•	 vikiai (sėjamieji, ruginiai, vengriniai),

•	 sėjamieji avinžirniai,

•	 valgomieji lęšiai,

•	 siauralapiai lubinai,

•	 aliejiniai augalai (pašariniai ridikai, baltosios ir rudosios garstyčios, rapsiukai, rapsai, sėme-
niniai linai, paprastosios saulėgrąžos, sėjamosios kanapės, sėjamosios judros, gauruotosios 
sojos, paprastieji kmynai),

•	 kiti augalai: vienmečiai dobilai, bitinės facelijos, blakinės kalendos, barkūnai ir kt.

•	 TGS mišiniai skirti žaliajam tręšimui bei augalų žaliajai trąšai sėklos.

•	 Žolės įsėliui.

•	 Pašarinių augalų sėklų dauginimas. 

•	 Auginimo ir supirkimo sutarčių sudarymas.

•	 Ekologinių pašarinių augalų sėklininkystės vystymas.

•	 Konsultacijos žalienų įrengimo ir naudojimo, pašarinių augalų sėklininkystės klausimais. 

•	 Chemizuotuose ūkiuose užaugintų žaliavų (kmynai, grikiai, spelta kviečiai ir plikosios avižos) 
supirkimas.

•	 Ekologiniuose ūkiuose užaugintų žaliavų supirkimas:

•	 maistinių žaliavų (avinžirnių, avižų, grikių, baltasėklių lubinų, kviečių, rugių, miežių, pliko-
sios avižos, spelta kviečių, sojos, lęšių, žirnių) supirkimas, paruošimas ir eksportas.

•	 Pašarinių eko (avižų, kviečių, kvietrugių, rugių, miežių, lubinų, pupų, sojos, žirnių ir kt.) ir P2 
žaliavų supirkimas, paruošimas ir eksportas.

•	 aliejinių/prieskoninių augalų (kmynų, baltosios ir juodosios garstyčių, blakinės kalendros, 
sėmeninių linų ir pluoštinių kanapių) eko žaliavų supirkimas, paruošimas ir eksportas.

PAGRINDINĖS UAB „AGROLITPA“ VEIKLOS KRYPTYS:






