
Hybing F1

Ankstyvas „Rijnsburger“ tipo hibridas. 
Suformuoja dideles, apvalias ropeles. Lukštas 
šviesus, šiaudų atspalvio, gana tvirtas tokio 
ankstyvumo hibridui. Rekomenduojama auginti 
sunkesnėse, pakankamai drėgmės turinčiose 
dirvose. Nepaisant ankstyvumo, svogūnai gerai 
sandėliuojasi! Pakelyje 250 sėklų.

Alonso F1

Derlingas hibridas, tinkamas ilgam 
sandėliavimui. Ropelės labai vienodo dydžio, 
apvalios, nesuplokštėja kai svogūnai užauga 
dideli. Labai stipri šaknų sistema. Lukštas tvirtas, 
gerai prigludęs, šviesiai rusvo atspalvio. Lauke 
tiesiai į žemę sėjami balandžio mėnesį, tačiau 
rekomenduojama sodinti daigais, taip ropelės 
greičiau užaugs ir subręs. Pakelyje 250 sėklų.

Svogūnų auginimui tinka priesmėliai, priemoliai, o esant lietinimui net ir smėlingos 
dirvos. Dirva turi būti humusinga ir kartu pralaidi vandeniui, pH reakcija didesnė nei 6,5. 
Svogūnams auginti netinka labai sunkios, šaltos ir šlapios dirvos.

Sėjomaina. Svogūnai auginami po javų, bulvių, agurkų, pomidorų, morkų. Nepatartina 
auginti svogūnų po burokėlių, runkelių, kopūstų, porų, kukurūzų bei kitų svogūninių auga-
lų, pvz., tulpių, lelijų ir pan.

Dirvos paruošimas. Egzistuoja dvi dirvos paruošimo sėjai mokyklos: 
• gilus dirvos įdirbimas, fosforo bei kalio trąšų išbėrimas ir kultivavimas iš rudens. 

Seklus beveik paviršinis dirvos dirbimas pavasarį ir sėjimas paviršiuje;
• gilus perkasimas pavasarį išmaišant trąšas, paviršiaus privolavimas, kreipiant dė-

mesį į tai, kad dirva neperdžiūtų.
Kiekvienas būdas turi savo privalumų ir trūkumų. Pirmuoju atveju svogūnai geriau 

sudygsta, ypač sausą pavasarį, ir geriau auga pirmuosiuose augi mo tarpsniuose. Tačiau 
vėliau, ypač jei prasideda intensyvūs krituliai, dirva supuola, joje ima trūkti oro, ir dėl to 
sulėtėja augimas liepos antrojoje pusėje ir rugpjūtį.

Svogūnai  
Allium cepa L.
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Exhibition
Labai dideli, sultingi, saldaus ir švelnaus skonio salotiniai svogūnai, skirti šviežiam vartojimui. Vegetacijos 
laikotarpis 120-160 dienų. Ropelės pailgai ovalios, storais kakleliais, šviesiai geltonu lukštu. Užauga iki 
360-600 g svorio, o auginant ilgiau – net iki 1 kg! Dėl ilgos vegetacijos šiuos svogūnus patartina auginti 
sodinant daigais. Kuo ilgiau auga, tuo didesnės ropelės užauga. Veislė reikli tręšimui ir laistymui. 
Visiškai subrendusius, apdžiovintus svogūnus gerai užsidariusiu kakleliu, tinkamomis sąlygomis 
galima išlaikyti iki 3 mėnesių. Nustebinkite kaimynus užauginę didžiausią svogūną! Pakelyje 100 sėklų.
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Parade

Veislė skirta svogūnų laiškų auginimui. 
Vegetacijos trukmė 60-75 dienos. Neformuoja 
ropelės, nėra sustorėjimo šaknies dalyje. 
Laiškai tamsiai žali, statūs ir standūs, nelinkę 
išgulti, puikios išvaizdos, sultingi, švelnaus 
skonio. Vieno laiškinio svogūno svoris apie 
15-20 g. Nupjauti prie pagrindo laiškai greitai 
atauga, todėl per sezoną galima gauti kelis 
laiškų derlius. Pakelyje 250 sėklų.

Red Baron

Red Baron

Derlinga, vidutinio vėlyvumo, Bejo Zaden veislė raudonais lukštais. 
Vegetacijos trukmė apie 130 dienų. 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. Tinka džiovinimui. Pakelyje 250 sėklų.

Antruoju atveju iškyla pavojus, kad dirva išdžius, ypač pavasarį, o dėl to daigeliai gali 
būti prastesni. Augalai pradžioje auga blogiau, tačiau vėliau, kai dirva suslūgsta, ima spar-
čiai augti ir paprastai sunkesnėse dirvose gaunamas gausesnis derlius. Tad rekomenduo-
jama įdirbimo būdą pritaikyti prie esamos dirvos struktūros. Reikia atsiminti, kad supuolęs 
dirvos paviršius – didžiausias pavojus dygstantiems svogūnams, vadinasi, tai yra vienas iš 
svarbiausių veiksnių, ribojančių derlių.

Sėja. Rekomenduojama svogūnus sėti juostomis – lysvėmis. Sėklų kiekis vienam eilutės 
ilgio metrui turi būti 25-35 vienetai, o sėjimo gylis apie 2 cm. Pagal bendrąsias rekomen-
dacijas sėjama 2-3 cm gylyje lengvose dirvose, 1-1,5 cm priesmėliuose, 0,5-1 cm priemolio 
dirvose. Norint užauginti didelius svogūnus, galima sėti apie 25 sėklas vienam metrui.

Sėjos laikas. Svogūnų sėklos turi kietą apvalkalą, todėl labai lėtai brinksta ir dygsta. 
Sėti reikia kuo anksčiau, kol dirvoje yra pakankamai drėgmės, nes svogūnų sėklos dygs-
ta ilgai – apie 3-4 savaites (drėgnoje dirvoj sudygsta po 14-16 dienų, o sausesnėje – po 
mėnesio). Taip pat svarbu, kad, dygstant ir sudygus sėkloms, lauko temperatūra nebūtų 
žemesnė negu 2-4°C. Optimaliausias sėjos laikas yra balandžio mėnuo. Dirvos dirbimą ir 
sėją reikia pradėti tuomet, kai dirva pakankamai pradžius, geriausiai apsiniaukusiomis ir 
nevėjuotomis dienomis.

Auginti svogūnus iš sėklų, sėjant tiesiai į dirvą yra gana sudėtinga – būtina kruopš-
čiai paruošti dirvą, reikalinga intensyvi priežiūra. Todėl daržininkams – entuziastams, ku-
riems nepavyksta išauginti svogūnų iš sėklų, rekomenduojame auginti svogūnus sodinant 
daigais. Tai patikimas ir užtikrintas būdas išauginti ilgos vegetacijos svogūnus, pavyzdžiui 
veislę Exhibition.

Derliaus nuėmimas. Derlių imti rekomenduojame tuo metu, kai dauguma laiškų nulin-
kę, bet dar žali. Laukti, kol laiškai visiškai išdžius, nepatartina, nes blogėja lukštų kokybė ir 
svogūnai prasčiau laikosi sandėliuojant. 
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