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Bormitra. Gausiažiedžių vienamečių svidrių veislė sukurta Vokietijoje, Saatzucht Steinach
GmbH sėklininkystės firmoje. Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2005–2006 m. Plungės ir
Pasvalio AVT stotyse. Tyrimo metais bandymuose gautas vidutinis 10,59 t ha-1 sausų medžiagų ir
1,23 t ha-1 sėklų derlius. Didžiausias sausų medžiagų derlius gautas 2005 m. Pasvalio AVT stotyje –
17,20 t ha-1. Atskirais ‘Bormitra’ veislės tyrimo metais išaugintame derliuje – žalios masės sausoje
medžiagoje nustatyta: baltymų 17,9–20,5 proc., o ląstelienos – 15,3–18,3 proc.
‘Bormitra’ veislės svidrių augalai pasižymi palyginti geru lapuotumu. Bandymuose
išaugintame derliuje lapai vidutiniškai sudarė 47,9 proc. bendro augalų žalios masės derliaus. Šių
svidrių augalų vidutinis aukštis 62 cm. Veislės tyrimo metais augalai praktiškai neišgulė. Jų
atsparumas išgulimui įvertintas net 8,8 balo. ‘Bormitra’ veislės vienamečių svidrių vegetacijos
periodo vidutinė trukmė 46 dienos (skaičiuojant nuo sėklų sudygimo iki pirmos pjūties).
Bandymuose šios veislės augalus mažai pažeidė ligos. Nustatytas tik nedidelis augalų
pažeidimas rūdimis (5 proc.).
Į viršų ↑
Ugnė. Gausiažiedžių svidrių veislė sukurta Lietuvos žemdirbystės institute. Veislę sukūrė
prof. habil. dr. Algirdas Sliesoravičius ir dr. Steponas Nekrašas. Veislės ūkinio vertingumo tyrimai
atlikti 2007–2008 m. Plungės ir Pasvalio AVT stotyse. Tyrimo metais bandymuose buvo gautas
vidutinis 11,32 t ha-1 sausų medžiagų ir 1,44 t ha-1 sėklų derlius. Didžiausias sausų medžiagų derlius
gautas 2008 m. Pasvalio AVT stotyje – 16,64 t ha-1. Atskirais ‘Ugnės’ veislės tyrimo metais
išaugintame derliuje – žalios masės sausoje medžiagoje nustatyta: baltymų 10,6–14,0 proc., o
ląstelienos –21,4–22,7 proc.
‘Ugnės’ veislės svidrių augalai pasižymi palyginti labai geru lapuotumu. Bandymuose
išaugintame derliuje lapai vidutiniškai sudarė 50 proc. bendro augalų žalios masės derliaus.
Šios veislės svidrių ištvermingumas žiemojimui vidutiniškai įvertintas 6,9 balo (pagal 9 balų
skalę). ‘Ugnės’ veislės svidrių augalų vidutinis aukštis 79 cm. Veislės tyrimo metais augalai
praktiškai neišgulė. Jų atsparumas išgulimui įvertintas 8,6 balo. ‘Ugnės’ veislės gausiažiedžių
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svidrių vegetacijos periodo vidutinė trukmė 151 diena (skaičiuojant nuo sausio mėn. 1 d. iki pirmos
pjūties).
Bandymuose šios veislės augalus mažai pažeidė ligos. Nustatytas tik nedidelis rūdžių
pažeistų augalų kiekis (10 proc.).
Į viršų ↑
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