
16 Gegužės 2016 



Bendrai: 

• Salyklinių miežių pasėliai Europoje yra 
gerai besivįstanyys - net ten kur yra 
sausa po paskutinio šilto periodo.  

• Suomijoje ir vidurinėje Švedijoje 
dabar kaip tik geros oro sąlygos ir 
sėjos darbai vyksta pilnu tempu. 

• Lietuvoje sėja baigta gegužės 
pradžioje. 

• Kviečiu ir kitose rinkose jaučiamas 
šioks toks sujudimas , kuris 
pasireiškia  kainų svyravimu. 
Salyklinių miežių rinka yra labai rami 
jau daug savaičių iš eilės. 

• Jau seniai buvo, kad salyklinių miežių 
kainos išliktų stabilios ilgesnį laiko 
tarpą. 

• Orai gali lemti daug šiais metais, nuo 
kurių priklausys į kurią pusę judės 
kainos iki derliaus nuėmimo pradžios. 

• Kitoje mūsų ataskaitoje mes 
pateiksime daugiau informacijos iš 
mūsų naujų šeimos įmonių apie 
salyklinių miežių vystymąsi Danijoje ir 
Lenkijoje. 

Salyklinių miežių kainos FOB DK/SE  

Derlius 15 147 EUR/t 1 H May 2016 

Derlius 16 167 EUR/t 1 H Oct 2016 

Derlius 17 182 EUR/t 1 H Oct 2017 



Švedija 
Orai: 

• Po ankstyvo sėjos starto kovo mėnesį pietų Švedijoje oras 

pasikeitė į šaltesnį ir drėgnėsnį.  

• Paskutinios 10 dienų buvo labai šiltos ir saulėtos, bet dabar orų 

progzonės rodo vėsesnes temperatūras ir lietų. 

Salykliniai miežiai: 

Pietuose: 

Sėja prasidėjo anksti kaip ir pernai ir buvo pasėta apie 80% per 

pirmą balandžio savaitę. Vėliau sekė stiprūs lietūs iki gegužės 

pradžios. Dirvožemis dabar yra pakankamai sausas, oras drėgnas ir 

šiltas ir tai yra palanku pasėliams. 

Vidurinioji švedija: 

Apie 20% ploto lengvesniuose dirvožemiuose pietų zonoje buvo 

pasėta balandžio pradžioje. Sėja sunkesniuose dirvožemiuose link 

judant šiaurės pusės link prasidėjo lėtai balandį ir daug intensyviau 

nuo gegužės pradžios.  

Aplink Malareno ežerą: 

Intensyvi sėja prasidėjo šią savaitę. Apie 80% vasarinių kultūrų ploto 

buvo pasėta šią savaitę (praėjusią savaitę buvo 40%) ir tikimasi per 

savaitę užbaigti sėją. Sėja vyksta vėliau nei praėjusiais metais ir 

apskritai vėliau nei normaliais metais. 

 

 

 

Salyklinių miežių veislės 2016: 

Propino 38%, Irina 23%; Quench 14%, Sanette 6% Tipple 5 %, 

Planet 2% 

Naujos veislės bandymams: Soulmate; Bente 

Makof, Catriona ir Brioni for fermentiniui salyklui. 

 

Pasėlių investicijų marža Švedijoje šios dienos rinkos kainomis: 
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Suomija 
Orai 

 Nuo gegužės 1-os pradėjo šilti orai Suomijoje. Per 

paskutines 10 dienų mes džiaugėmės vasarišku oru ir 

šiltomis dienomis, temperatūra laikėse daugiau nei 20 

laipsnių šilumos dienos metu. Naktys dar vis buvo 

šaltos. 

 Šiltas oras pagreitino dirvožemio džiuvimą ir davė gerą 

startą augalų vegetacijos periodo pradžiai, kuri šiek 

tiek atsiliko dėl šalto ir šlapio Balandžio.r 

 Lietūs prognozuojami nuo vidurio gegužės, bet kai 

kuriose regionuose jau reikėtų lietaus, nes dirvožemiai 

yra ganėtinai išsausėję.  

 Pasėliai 

 Sėja prasidėjo gegužės pradžioje. 

 Šiuo metu sėja vyksta normaliu laiku dėl palankių oro 

sąlygų. Pagrindinėje salyklinių miežių auginimo zonoje 

jau pasėta 50% salyklinių miežių ploto bei toliau 

sparčiai tęsiasi darbai.  

 Visi sėjos darbai bus atlikti iki savaitės galo, kada 

prognozuojami lietūs. Lietūs tikriausiai nutrauks sėją 

kuriam laikui, bet duos augalams taip reikiamos 

drėgmės krūmijimuisi.  

 

 

Salykliniai miežiai: 

 Salyklo gamintojai yra gan gerai užsipildę savo 

poreikius iš 2015  metų derliaus. Ūkininkai nelabai nori 

daryti 2016 metų derliaus kontraktų dėl mažų kainų. 

 Ekonominės problemos žemės ūkio sektoriuje paveikė 

sėjamus plotus bei ūkininkų investiticijas į pasėlius. 

Tikimasi salyklinių miežių plotų sumažėjimo, bet 

pamatysime rezultatą po sėjos sezono.  

 Orai 10-čiai dienų į priekį, Lahti mieste  

 



Lithuania  

Orai ir sėja: 

Pavasaris atėjo anksti, bei sėja prasidėjo apie Balandžio 5-tą, 

bet orai neleido sėjai vykti sklandžiai kaip norėtume, nes šaltas 

ir lietingas periodas prasidėjo nuo Balandžio vidurio ir 

dirvožemiai tapo šlapi bei neįvažiuojami beveik visuose 

regionuose, bet iki to laiko apie 50% salyklinių miežių ploto 

buvo užsėta. Kas praleido galimybė pasėti užbaigė sėją 

Balandžio gale bei gegužės pradžioje.  

Pasėliai: 

• Žieminės kultūros šiais metais atrodo tikrai gerai. Tik pietų 

Lietuvoje buvo nemažai įšalusių žieminių kviečių ir rapsų, 

kuriuos reikėjo atsėti. 

• Šilti ir lietingi orai gegužę labai palankūs vasarinėms 

kultūroms. 

• Tiek žieminiai tiek vasariniai augalai vystosi normaliai. 

• Bloga ekonominė situacija pieno sektoriuje gali padidinti 

ariamos žemės plotus. 

Salykliniai miežiai: 

• Tiek bendrai vasariniai miežių tiek salyklinių miežių plotai 

turėtų išlikti 5 metų vidurkio ribose. 

• Ūkininkai nėra patenkinti grūdų kainomis dėl to planuoja 

mažinti investicijas į savo pasėlius. 

Salyklinių miežių veislės: 

• Prognozuojamas veislių pasidalinimas 2016 sėjai: Propino 

43%, Grace 17%, Tipple 12%, Quench 6%, Sanette 6 %, 

Kangoo 6 %, Avalon 6 %, Others 4%.  

• Naujai bandomos veislės iš 2016 derliaus: Planet, Soulmate, 

Irina. 

 

• Pasėlių plotai Lietuvoje (1000ha) 
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