Raudonieji dobilai (TrifoliumpratenseL.):
'VYČIAI'
Sukurta: Lietuvos žemdirbystės institute.
Registruota Lietuvoje 2002 m.
Derlinga, plastiška, gerai žiemojanti diploidinė ankstyvųjų raudonųjų dobilų
veislė. Gaunamas vidutinis 8,0 t/ha sausų medžiagų derlius. Pasižymi
atsparumu žiemojimui. Ištvermingumas žiemojimui vertinamas 6,8,
atsparumas išgulimui - 6,7 balo. Vidutinis augalų aukštis 78 cm. Žaliosios
masės sausoje medžiagoje lapai sudaro apie 36 %. Sausoje masėje baltymai
vidutiniškai sudaro 16,0 %, ląsteliena - 24,5 %. Šios veislės dobilai
subrandina net 20,9 % daugiau sėklų, lyginant su standartine veisle. Pašarinė
vertė siekia 10 balų (aukščiausias pašarinės vertės vertinimas). Augalai
stambūs, vešlūs, gausiai lapuoti, gerai stelbia piktžoles. Sukaupia didelius
biologinio azoto kiekius. Raudonųjų dobilų biomasėje gausu mineralinių
medžiagų.
'NIKE'
Sukurta: Lenkijoje, selekcijos-sėklininkystės firmoje
“MalopolskaHodowlaRoslin-HBP”
Veislė pasižymi daugeliu teigiamų savybių. Naudojant šienavimui duoda didelį
derlių žalios ir sausos, lengvai virškinamos masės. Veislė labai vertinama už
stabilų ir didelį sėklų derlių. Pasižymi geru atsparumu grybelinėms ligoms,
ypač miltligei. Veislė pasižymi nedideliu polinkiu išgulimui.
'DAJANA'
Sukurta: Lenkijoje, selekcijos-sėklininkystės firmoje
“MalopolskaHodowlaRoslin-HBP”
Diploidinė ankstyva veislė, pasižyminti dideliu žiemkentiškumu. Greitas
atžėlimas pavasarį ir po nupjovimo. Vidutinis atsparumas išgulimui. Tinkamas

šienavimui tiek auginant atskirai, tiek mišiniuose su žolėmis. Kai auginama
sėkloms, gerai prižiūrimuose pasėliuose, sėklų derlius gali siekti 500 – 600
kg/ ha.
'MILENA'
Sukurta: Lenkijoje, selekcijos-sėklininkystės firmoje “Malopolska Hodowla
Roslin-HBP”
Diploidinė veislė, išvesta auginti šienavimui, tiek grynam pasėlyje, tiek
mišiniuose su žolėmis, naudojant vienus ar dvejus metus. Auginant grynam
pasėlyje žalios ir sausos masės derlius yra didelis arba labai didelis. Didelis
baltymų kiekis sausoje masėje. Žydėjimo laikas vidutinis. Vidutinis atžėlimo
greitis pavasarį ir po nupjovimo. Vidutinis atsparumas išgulimui. Vidutinis
atsparumas išgulimui. Vidutinis jautrumas miltligei.
'PYZA'
Sukurta:Lenkijoje, selekcijos-sėklininkystės firmoje “Malopolska Hodowla
Roslin-HBP”
Diploidinė veislė, išvesta šienavimui, auginant gryną ar mišinyje su žolėmis,
naudojant vienus ar dvejus metus. Sąlyginai didelis sausos ir žalios masės
derlius. Didelis kiekis baltymų sausoje masėje. Didelis baltymų kiekis.
Žydėjimo laikas vidutinis. Geras žiemkentiškumas. Geras atžėlimas pavasarį ir
po nupjovimo. Vidutinis atsparumas išgulimui. Vidutinis atsparumas dobilų
vėžiui. Palankiose miltilgei sąlygose, pasireiškia silpnesni ligos požymiai.
'DIŽSTENDE'
Sukurta:Latvijoje
Vidutinio ankstyvumo veislė, pasėlis gali būti naudojamas 2 metus. Labai
geras žiemkentiškumas. Pjaunama du kartus per sezoną, pilno žydėjimo
fazėje. Sausos masės derlius 10 – 12 t/ ha. Sėklų derlius 250 – 300 kg/ ha.
Lapuotumas 46-48 %.
Geras atsparumas šaknų puviniui. Pašaro kokybė: sukaupia 18-20 % baltymų,
skaidulų – 15 – 22 %.
Sėjos norma: sėklų auginimui – 12 kg/ ha, šienaujamose pievose – 15 kg/ ha,
mišiniuose su motiejukais ar kitomis žolėmis – 6 kg/ ha.
'ROZETA' – geriausia Lenkijoje registruota pašarinė raudonųjų
dobilų veislė
Sukurta:Lenkijoje
Diploidinė, vidutinio ankstyvumo veislė. Augalai gana aukšti, nedidelis polinkis
į išgulimą. Pašarinio tipo, dviejų pjovimų veislė, tinkama auginti pavieniui ar

mišiniuose su kitomis pašarinėmis žolėmis.Labai geras atžėlimas po
nupjovimo (oficialiuose Lenkijos COBORU tyrimuose 5 balai iš 5) ,didelio
maistinio vertingumo pašarai. Vienas didžiausių tokio tipo veislių duodamų
sausos masės derlių, kuris siekia net 15,6 t/ ha. Gerai žiemoja (4 balai) ,labai
geras derliaus stabilumas (5 balai), didelis atsparumas pagrindinėms ligoms,
ypač dobilųvėžiui (5 balai), geras atsparumas miltligei ( 4 balai). Sėklų
spalva- geltona. Sėklų derlingumas, 3 – 6 dt/ ha. Sėklos subręsta antroje
rugsėjo pusėje, derlius imamas iš antros žolės.
Sėjosnorma: 8 – 10 kg/ ha
'START'
Sukurta:OSEVA UNI, a.s., Čekijoje.
Čekijoje veislė registruota 1973 metais, Japonijoje 1991 m., Austrijoje – 1992
m., Kanadoje,
JAV – 1997 m.
Tai diploidinė, vidutinio ankstyvumo veislė. Augalas tiesus, vidutinio aukščio.
Stiebas vidutinio storumo, lygus, su 5-6 tarpubambliais. Lapai vidutinio
dydžio, tamsiai žali, mažai plaukuoti, su vidutinio ryškumo žymėmis,
lapuotumas vidutinis- didelis. Žiedai rausvi- raudoni, retai pasitaiko baltų ar
dvigubų žiedynų. Sėklos vidutinio didumo, 1000-čio sėklų svoris – 2 g.
Agronominės charakteristikos: veislė pasižymi aukštu produktyvumu ir dideliu
žalios masės ir sėklų derliumi. START veislė naudojama dobilų mišiniuose,
pievų ir ganyklų mišiniuose. Veislė pasižymi greitu atžėlimu pavasarį, bei po
nupjovimo, taipogi dideliu atsparumu grybelinėms ligoms ir išgulimui. START
duoda 2 – 3 pjovimus, tinkama visų tipų auginimo plotuose. Jokių specialių
poreikių dirvožemiui ar drėgmei.
Veislės privalumai:
- didelis žalios masės ir sėklų derlius
- stabilus produktyvumas
- puikus atsparumas ligoms

