


Šiuo metu ekologiškų produktų pardavimai sparčiai auga, galima teigti, 
kad visoje Europos Sąjungoje ekologiškų produktų pardavimai kasmet ūg-
teli dešimtadaliu ar net daugiau. Kai kuriose ekonomiškai stipriose šalyse, 
pavyzdžiui, Vokietijoje, Danijoje, Olandijoje, ekologiškų gaminių vartojimas 
sparčiai tampa kone visuotiniu reiškiniu. Kartu neatsilieka ir ekologiniai pa-
šarai.

To pasėkoje per praėjusius kelius metus Europos šalys įgyja didžiuli po-
reikį ne vien ekologiniams grūdams, bet ir pašariniams. Pašarams taip pat 
tinkami pereinamojo laikotarpio, P2 statuso, grūdai. Ekologiniuose laukuo-
se ne visada pavyksta pasiekti aukštus maistinius rodiklius tokiems auga-
lams kaip kviečiai, avižos, rugiai, tačiau žemdirbiai visada yra saugūs žino-
dami, kad ir už pašarinės kokybės ekologinius grūdus jie tikrai gaus geras 
pajamas, nes jų poreikis yra didesnis negu visa ES pasiūla.

Tradiciškiausi tarp pašarinių ekologinių augalų – žirniai ir pupos. Šių ža-
liavų kaina jau keletą metų yra stabilizavusi, ir poreikis visada yra aukštas. 

Ekologinių pašarinių kvietrugių ir rugių bei ypatingai maistinių rugių 
kaina ir poreikis yra šoktelėjęs, tai susiję su poros praeitų metų blogomis 
oro sąlygomis. Šių metų naujo derliaus kainos gali pasiekti rekordines aukš-
tumas.

Ekologiniai kviečiai ir avižos – šių augalų daugiausia yra užauginama bei 
eksportuojama. Kviečių kainos pasiskirstę trimis segmentais pagal kokybę 
– nuo gerų ir vidutinių maistinių iki pašarinių – bei keletą metų jau stabili-
zavosi. Avižų, ypatingai maistinės kokybės, kainos yra ženkliai pakilusios. 
Tačiau šių metų derliui kainos turėtų pakristi dėl didelių planuojamų sėjos 
plotų tiek Baltijos šalyse, tiek Vakarų Europoje.

Speltos kviečiai jau treti metai yra pasiekę kainų „dugną“, tačiau šiems 
metams prognozuojamas šio augalo auginimo pakilimas dėl prastų oro są-
lygų, kai rudenio sėja buvo beveik neįmanoma, ir šviežios speltos didelio 
kiekio rinkoje nebus. 

Ekologiniai grikiai – po rekordinių kainų prieš 2-3 metus, šiemet ir nau-
jam derliui jau grįžta į savo įprastinius rėmus, kadangi ekologinių grikių rin-
ka nėra tokia plati, kaip kitų augalų (kviečiai, avižos), jaučiamas jų kiekio 
perteklius. Labai aktyvūs grikių rinkoje yra Lenkijos ir Rusijos pardavėjai, 
kurie ir nulemia kainas Europoje.

Ekologinės žaliavos, kurios nėra populiarios mūsų kraštuose, ir jų užau-
ginama ypač maži kiekiai – lubinai, miežiai. Tačiau jos visada turi savo pir-
kėjus ES. 

Rinkos apžvalga. 
Ekologiškų grūdų poreikis

Tomas Jackus
UAB  „Agrolitpa“ vadybininkas



Spelta kviečiai  (Triticum spelta L.)

Dirvožemis Geriausiai auga vidutinio sunkumo priemoliuose, nors dirvai nėra labai jautrūs. Optimalus pH 6,0-7,0. 
Puikiai dera ir lengvuose priemoliuose, ir lengvuose smėliuose bei priesmėliuose. Labiau nei kiti javai 
pakenčia rūgščias dirvas. Durpiniuose dirvožemiuose reikia ir mikroelementų. Vengiama sėti į sunkes-
nius molius. Optimalus pH 5,5-7,0.

Sėjomaina Tinka geri priešsėliai (žirniai, dobilai, liucernos), bet  po labai gerų priešsėlių spelta gali išgulti. Nesėti 
po kitų varpinių javų. Po miežių galima sėti tik praėjus 2 metams. Neatsėliuoti. Tinka sėklinius pasėlius 
įsėti į dobilienas, po kitų ankštinių žolių. Tinka užimtieji pūdymai.  

Tręšimas Spelta nepakelia mineralinių trąšų. Tręšti pagal poreikį sertifikuotomis ekologiškomis trąšomis. Gali-
mas baltųjų dobilų įsėlis (2-3 kg/ha). 

Sėjos laikas Pasėti laiku, kad prieš žiemą spėtų tinkamai įsišaknyti, išsikrūmyti ir pasiruošti žiemai. Nepaankstinti 
sėjos, kad neperaugtų. 

Sėklos norma 4,5-5,0 mln./ha – Vakarų zonoje (200-220 kg/ha), 4,0-5,0 mln./ha – Vidurio zonoje (180-200 kg/ha), 5 
mln./ha – Rytų zonoje (220 kg/ha). Kai įsėjamos  daugiametės žolės, kviečių sėklos norma mažinama. 
Sėjant kalvotose vietose – kviečių sėklos normą padidinti 0,5 mln./ha. Sėjama 3-4 cm gylyje sunkes-
niuose molio ir priemolio  dirvožemiuose, 4-5 cm – lengvesniuose priesmėlio dirvožemiuose. 
Speltos selekcininkų rekomenduojama sėjos norma (sėjos gylis 4-5 cm): ankstyvai sėjai (rugsėjo vidu-
rys): 180-200 kg/ha sėklos, vėlyvai sėjai (spalio pradžia): 200-220 kg/ha sėklos.

Pasėlio priežiūra Po sėjos pagal reikalą privoluoti. Akėjama pavasarį, bet jie gerai krūmijasi, sparčiai auga, užauga aukš-
ti, todėl gerai stelbia piktžoles. Rinktis atsparias išgulimui veisles, nes dėl sunkių grūdų ir ilgo stiebo 
derlingesnėse dirvose gali išgulti.

Nuėmimas Kviečiai nuimami kombainu visiškai jiems subrendus. Spelta kviečiai ir suvėlinus javapjūtę neišbyra, 
tačiau pilnos brandos tarpsniu varpos yra trapios ir kombainų lenktuvai jas traiško. Kombaino būgno 
sukimosi greitis 800 aps./min, tarpas tarp būgno ir pobūgnio 24-20-8 mm, ventiliatoriaus sukimosi 
greitis apie 60 aps./min. Sėklos džiovinamos iki standartinio 15,5 % drėgnio. Superkamos žaliavos 
standartinis drėgnis ≤ 14 %.

Kita Spelta kuliama ir sėjama neišlukštenta, su žvynais! 
Grūdai sėjami su žvynais, todėl sėjant reikia stebėti, kad sėjamosios sėklavamzdžiai neužsikištų. 
Speltos grūdams su žiedažvyniais sudygimui reikia daugiau vandens, nei paprastųjų kviečių sėklai.
Ilgo augimo/ilgos vegetacijos zonose rudenį nerekomenduojama ankstyva sėja, nes spelta šiomis są-
lygomis leidžia daug atžalų, o tai silpnina stiebą bei atsparumą grybinėms ligoms.
Nukulti grūdai taip pat būna su varpažvyniais, kurie saugo grūdą nuo ligų ir kenkėjų.
Spelta kviečiai nereiklūs dirvai, trąšoms, aplinkos sąlygoms, gana aukšti ir gerai stelbia piktžo-
les, todėl tinkami auginti ekologiniuose ūkiuose.

AUGINIMAS:



Ankstyvas Vidutinis Vėlyvas

Varpų išplaukėjimo laikas

Branda

Agrotechninės savybės 
(balais 1-9) Mažas Vidutinis Didelis

Augalo aukštis

1000 grūdų masė

Baltymų kiekis 

Atsparumas išgulimui

Žiemkentiškumas 

Atsparumas ligoms 
(balais 1-9) Mažas Vidutinis Didelis

Miltligė 8,0

Geltonosios rūdys 8,0

Rudosios rūdys 7,0

Siūlomos veislės: 

MV MARTONGOLD
Sukurta: Vengrijos Mokslų Akademijos, Žemdirbystės tyrimų 
centro Žemdirbystės Institute, Martonvasar, Vengrijoje
ES veislių registre nuo 2013 metų

VEISLĖS YPATUMAI:
      

•	 MV Martongold yra tikroji aukštos kokybinės vertės Spelta. Veislė išvesta iš senųjų Speltos veislių Oberkulmer 
Rotkorn/ Balmegg derinio, be Triticum asetivum paveldėtų genų 

•	 Labai aukštas stabilus derlingumas. Vengrijoje valstybinių veislės bandymų metu tirta 3 metus ir, lyginant su kito-
mis registruotomis Franckenkorn ir Öko10 veislėmis, vidutinis derlius buvo 8-10 %  didesnis, atitinkamai lyginant su 
minėtų veislių 101 % ir 99 % pagal standartą

•	 Tolerancijos–atsparumo šalčiui tyrimų metu nustatytas 40 % atsparumas arktiniam šalčiui. Šalčio tolerancijos 
– atsparumo testo rezultatai kviečiams, siekiantys 40-50 %, rodo veislės patikimumą auginti mūsų klimatinėje zonoje

•	 Aukštas baltymų ir glitimo kiekis. MV Martongold veislė kokybe atitinka senąsias Speltos veisles ir tuo pačiu yra 
derlingesnė ir geresnė agronominėmis savybėmis už tokias veisles kaip Franckenkorn, kurios turi minkštųjų kviečių 
paveldėtų genų

Didelis derlingumo potencialas!
Aukščiausia grūdų kokybė!
Puikus žiemkentiškumas! 
Ypač tinka ekologiniams ūkiams!

* Duomenys veislės apibūdinimui paimti iš 
įvairių šalių oficialių tyrimų ataskaitų, ir esant 
konkrečioms augimo sąlygoms, skirtingoms 
nei buvo tyrimų metu, veislės parametrai gali 
neatitikti nurodytiems šiame apibūdinime



OBERKULMER ROTKORN
Sukurta: Delley Samen und Pflanzen AG, Šveicarijoje

Viena seniausių ir geriausių Speltos veislių Europoje!

VEISLĖS YPATUMAI:
      

•	 Aukščiausios kokybės tradicinė senoji Speltos veislė
•	 Puiki grūdo kokybė, labai aukštas kietumo indeksas, baltymų ir glitimo kiekis
•	 Grūdų kritimo skaičius (Hagberg), pagal Vengrų tyrimus, siekia 350-450, 1000 grūdų masė tyrimuose – 80-105 g
•	 Išskirtinė, paklausi veislė, auginama biodinaminiuose, ekologiniuose ūkiuose visoje Europoje, itin vertinama Vokieti-

joje, Prancūzijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje
•	 Tolerancijos - atsparumo šalčiui tyrimų metu nustatytas 61 % atsparumas arktiniam šalčiui
•	 Itin geras prisitaikymas prie skirtingų augimviečių, mažas reiklumas dirvai ir aplinkos sąlygoms
•	 Didelis jautrumas azoto pertekliui, dėl didelio augalo aukščio, siekiančio 140-150 cm, turi  polinkį išgulimui, išskir-

tinai rekomenduojama ekologiniams ūkiams

Puikus žiemkentiškumas!
Gerų kepamųjų savybių veislė! 
Ypač tinka ekologiniams ūkiams!

Ankstyvas Vidutinis Vėlyvas

Varpų išplaukėjimo laikas

Branda

Agrotechninės savybės 
(balais 1-9) Mažas Vidutinis Didelis

Augalo aukštis

1000 grūdų masė

Baltymų kiekis 

Atsparumas išgulimui

Žiemkentiškumas 

Atsparumas ligoms 
(balais 1-9) Mažas Vidutinis Didelis

Miltligė

Rudosios rūdys

Septoriozė

* Duomenys veislės apibūdinimui paimti 
iš įvairių šalių oficialių tyrimų ataskaitų, ir 
esant konkrečioms augimo sąlygoms, skir-
tingoms nei buvo tyrimų metu, veislės pa-
rametrai gali neatitikti nurodytiems šiame 
apibūdinime



Ankstyvas Vidutinis Vėlyvas

Varpų išplaukėjimo laikas

Branda

Agrotechninės savybės 
(balais 1-9) Mažas Vidutinis Didelis

Augalo aukštis

1000 grūdų masė

Baltymų kiekis 

Atsparumas išgulimui

Žiemkentiškumas 

RUBIOTA
Sukurta: Výzkumný ústav rostlinné výroby, Čekijoje

VEISLĖS YPATUMAI:
      

•	 Didelis stabilus derlingumas
•	 Aukštas baltymų kiekis –  vidutiniškai 1,5-2,0 % aukštesnis nei Franckenkorn veislės
•	 Augalų aukštis siekia 130 cm, tvirti stiebai atsparūs išgulimui 
•	 Vėlyva veislė tinka ankstyvai sėjai, vidutinis augimo greitis ankstyvame vystymosi tarpsnyje
•	 Augalai subrandina ilgas ir tankias varpas, stambūs raudonai-rudo atspalvio grūdai, 1000 grūdų masė yra virš 60 g.
•	 Didelis atsparumas ligoms ir išgulimui
•	 Labai geras prisitaikymas prie skirtingų augimviečių, mažas reiklumas dirvai, trąšoms, aplinkos sąlygom, todėl puikiai 

tinka ekologiniuose ūkiuose.

Labai geras atsparumas išgulimui!  
Puikus žiemkentiškumas! 
Didelis derlingumo potencialas!

* Duomenys veislės apibūdinimui paimti 
iš įvairių šalių oficialių tyrimų ataskaitų, 
ir esant konkrečioms augimo sąlygoms, 
skirtingoms nei buvo tyrimų metu, veis-
lės parametrai gali neatitikti nurody-
tiems šiame apibūdinime

Atsparumas ligoms 
(balais 1-9) Mažas Vidutinis Didelis

Miltligė 7,0

Geltonosios rūdys 6,0

Rudosios rūdys 7,0

Septoriozė 6,0



* Duomenys veislės apibūdinimui paimti iš įvairių šalių oficialių tyrimų 
ataskaitų, ir esant konkrečioms augimo sąlygoms, skirtingoms nei buvo 
tyrimų metu, veislės parametrai gali neatitikti nurodytiems šiame apibū-
dinime

Ankstyvas Vidutinis Vėlyvas

Varpų išplaukėjimo laikas

Branda

Agrotechninės savybės 
(balais 1-9) Mažas Vidutinis Didelis

Augalo aukštis

1000 grūdų masė

Baltymų kiekis 

Atsparumas išgulimui

Žiemkentiškumas 

Atsparumas ligoms 
(balais 1-9) Mažas Vidutinis Didelis

Miltligė 7,0

Geltonosios rūdys 6,0

Rudosios rūdys 7,0

Septoriozė 6,0

DIVIMAR
Sukurta: Saaten Zentrum Schöndorf, Vokietijoje

VEISLĖS YPATUMAI:
      

•	 Didelis stabilus derlingumas
•	 Puiki grūdo kokybė, didelis 1000 grūdų svoris
•	 Didelis atsparumas ligoms ir išgulimui
•	 Rekomenduojama auginti įvairaus tipo dirvožemiuose, įskaitant 

intensyvaus ūkininkavimo ar derlingus laukus

Labai geras atsparumas išgulimui! 
Didelis derlingumo potencialas! 
Tinka ir ekologiniams, ir intensyviems 
ūkiams!



Savybės
Spelta veislės

MV MARTONGOLD FRANCKENKORN OBERKULMER 
ROTKORN

Subrendimo laikas vidutinis vidutinis vidutinis

Vystymasis ankstyvame tarpsnyje greitas greitas greitas

Agronominės savybės

Sėjos laikas VIII.20 –X.5 VIII.20 –X.5 VIII.20 –X.5

Augalų skaičius/m2 250 250 250

1000 grūdų masė, g 81-103 79-95 80-105

Sužėlimas puikus geras puikus

Augalų aukštis, cm 115-125 120-130 140-150

Atsparumas ligoms (9–puikus, 1–labai mažas)

Miltligė (Blumeria graminis) 8 6 7

Geltonosios rūdys (Puccinia triticina) 8 7 7

Fiziniai kokybės rodikliai

Žaliųjų proteinų kiekis, % 15,6-16,7 11,30-18,0 15,0-21,0

Šlapiojo glitimo kiekis, % 43,8-47,8 29-45 35-50

Kritimų skaičius (Hagberg) 340-400 290-360 350-450

Panašių Speltos veislių savybių palyginimas *

*Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences, Martonvásár, Hungary



Savybės
Spelta veislės

MV MARTONGOLD FRANCKENKORN OBERKULMER 
ROTKORN

Baltymų kiekis, % 16,7 15,0 17,7

Glitimo kiekis, % 47,8 37,1 50,2

Kietumo indeksas 30 6 18

Alveografija W 156 178 107

Farinografinė kokybė 58 60 48

Farinografinė grupė B1 B1 B2

Farinografinis ST minutėmis 4,0 3,8 2,6

Panašių Speltos veislių grūdų kokybės palyginimas *

*Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences, Martonvásár, Hungary



•	 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:






