




 1 

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS 

Agronomijos fakultetas 

Sodininkystės ir daržininkystės katedra 

 

 
 

 

 

 

 

Viktoras Pranckietis 

 

 

 

SODININKYSTĖ 
 

Mokomoji knyga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Akademija, 2012 

 



 

2  

UDK 634(075.8) 

 

Viktoras Pranckietis 

 

SODININKYSTĖ 

Mokomoji knyga  

 

 

Recenzavo: 

Doc. Vitas Marozas 

Doc. Algirdas Amšiejus 

 

 

Aprobuota: 

ASU Sodininkystės ir daržininkystės katedros posėdyje 2012 05 28, 

protokolo Nr. 23. 

ASU Agronomijos fakulteto metodinėje komisijoje 2012 08 30, 

protokolo Nr. 20 (90). 

ASU metodinėje komisijoje 2012 m., protokolo Nr. ...... 

 

 

 

Kalbą redagavo Laima Jonikienė 

Maketavo  Aldona Bagdonienė 

Viršelio dailininkė  Danguolė Raudonienė 

 

 

ISBN 978-609-449-038-5 

 

 

©Aleksandro Stulginskio universitetas, 2012 

©Viktoras Pranckietis, 2012 

 



 3 

 

TURINYS      

 

PRATARMĖ   .................................................................................... 5 

1. SODININKYSTĖS REIKŠMĖ IR  PERSPEKTYVOS ..................... 7 

1.1. Sodininkystės istorija ................................................................... 7 

1.2. Vaisių ir uogų nauda žmogui ..................................................... 12 

1.3. Lietuvos agroklimato ypatumai ir jų tinkamumas ..................... 15 

       sodo augalams auginti ................................................................ 15 

1.4. Lietuvos sodų intensyvinimo veiksniai ...................................... 21 

2. SODO AUGALŲ SODMENŲ KOKYBĖ ....................................... 28 

2.1. Vaismedžių sodmenų kokybė .................................................... 28 

2.2. Lietuvoje rekomenduojamų auginti vaismedžių veislės ............ 33 

3. INTENSYVAUS SODO MODELIO IR  STRUKTŪROS  

    PLANAVIMAS ................................................................................ 45 

3.1. Sodininkystės verslo planavimas ............................................... 45 

3.2. Sodų projektavimas .................................................................... 46 

3.2.1. Sodinimo vietos parinkimas ................................................ 47 

3.2.2. Sodinimo schemų parinkimas ir augalų išdėstymas ............ 48 

3.3. Sodo įrenginiai ........................................................................... 52 

3.4. Sodų priežiūros darbų planavimas ............................................. 54 

4. VAISMEDŽIŲ FORMAVIMAS IR GENĖJIMAS ......................... 56 

4.1. Vaismedžių vainikų formos ....................................................... 56 

4.2. Vaismedžių augimo reguliavimas .............................................. 58 

4.3. Genėjimo laikas ......................................................................... 60 

4.4. Senų sodų genėjimas .................................................................. 66 

5. VAISMEDŽIŲ AUGINIMO IR VAISIŲ ........................................ 69 

LAIKYMO TECHNOLOGIJOS .......................................................... 69 

5.1. Dirvožemio vertinimas ir jo derlingumo didinimo priemonių  

     parinkimas .................................................................................... 69 

5.2. Sodo dirvos ir vaismedžių priežiūra ........................................... 81 

5.2.1. Tarpueilių priežiūra ............................................................. 81 



 

4  

5.2.2. Pomedžių priežiūra .............................................................. 83 

5.2.3. Drėkinimas .......................................................................... 86 

5.2.4. Sodų apsauga nuo šalnų ...................................................... 88 

5.2.5. Vaismedžių apsauga nuo graužikų ...................................... 90 

5.2.6. Derliaus nuėmimas .............................................................. 91 

5.3. Vaisių laikymas .......................................................................... 94 

5.4. Reikalavimai vaisių saugykloms ................................................ 97 

5.5. Vaisių prekinis paruošimas ........................................................ 99 

LITERATŪRA   ................................................................................ 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

PRATARMĖ                                  

 

 

Lietuvos sodininkystė, kaip gamybos šaka, formavosi kelis šimt-

mečius. Tačiau ypatingų plėtotės mastų įgydavo po didesnių istorinių 

sukrėtimų – karų, revoliucijų ir pan. Taip pirmą kartą žymus sodų iš-

plėtimas buvo po baudžiavos panaikinimo, vėliau – po Pirmojo pasau-

linio karo ir besikuriant ūkininkams vienkiemiuose, po Antrojo pasau-

linio karo ir kuriant specializuotus stambius sodininkystės ūkius bei 

tuometinius kolektyvinius sodus. 

Po nepriklausomybės atkūrimo, grąžinus žemes privačion nuosa-

vybėn, po ištiso sodų nykimo dešimtmečio, naujų sodų veisimas skati-

namas ekonominių sąlygų ir privačios žmonių iniciatyvos naudoja 

naujausius mokslo ir technologijų pasiekimus. 

Dabar sodininkystė – tai: 

- augalininkystės mokslo šaka apie daugiamečius sumedėjusius 

vaisinius augalus; 

- žemės ūkio gamybos šaka, tiekianti sodininkystės produkciją; 

- pomėgis auginti savo aplinkoje vaisinius ir dekoratyviuosius au-

galus. 

Sodininkystė, kaip gamybos šaka, Lietuvos žemės ūkyje ir eko-

nomikoje užima nežymią, tačiau svarbią vietą, tiek tiekiant šviežią 

produkciją vartotojams, tiek ir žaliavas perdirbimo pramonei. Vaisių ir 

uogų paklausa išlieka, o jos žymią dalį tenkina įvežtinė produkcija. 

Sodininkystės prekinė produkcija auginama įvairiose gamybinėse or-

ganizacijose: ūkiuose, kooperatinėse, žemės ūkio, akcinėse bendrovė-

se, maža dalis – sodininkų bendrijų ir sodybų soduose. Gamybos ir 

sukuriamų produktų įvairovė reikalauja specifinio pasirengimo sodų ir 

uogynų plėtojimui.  

Sodininkystės studijas rekomenduotina pradėti nuo sodininkystės 

pagrindų, po to – specialiosios sodininkystės, skirtos atskirų sodo au-

galų išsamesniam pažinimui.  
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Sodininkystės plėtojimas ilgą laiką būdavo susijęs su sodų plotų 

didėjimu, o nuo XX a. 9-ojo dešimtmečio – sodininkystės gamybos 

augimas siejamas pirmiausia su sodininkystės intensyvinimu veisiant 

naujus, pažangiausių technologijų, sodus.  

Kita vertus, Lietuva – nuo seno apdainuotas žydinčių sodų kraš-

tas, todėl sodai yra neatskiriama kraštovaizdžio dalis. 

Plečiant gamybą ir tobulinant specializaciją yra būtini specialistai, 

galintys savarankiškai dirbti ir patarti kitiems sodininkystės klausimais.  

Lietuvoje žemės ūkio specialistai gali tobulinti sodininkystės ži-

nias, pasirinkdami studijuoti programas arba atskirus dalykus savo tiks-

lų įgyvendinimui. 

Dauguma Lietuvos sodininkystės specialistų yra ASU absolventai, 

Agronomijos fakultete studijų metais įgiję sodininkystės teorinių žinių 

ir praktinių įgūdžių. Jie rezultatyviai dirba sodininkystės versle ir 

moksle. Kaip ir kitos šakos, sodininkystė reikalauja  nuolatinio tobulė-

jimo. 

Knygoje aprašyti teoriniai sodininkystės klausimai ir praktiniai jų 

pritaikymo sprendimai. Čia išdėstyta medžiaga gali pasinaudoti ne tik 

studentai, bet ir sodininkai, konsultantai, ūkininkai ir kiti besidomin-

tys sodininkyste žmonės. 



 7 

1. SODININKYSTĖS REIKŠMĖ IR  

PERSPEKTYVOS                                       

 

1.1. Sodininkystės istorija 
 

Vaisinių ir uoginių augalų kelias į mūsų sodus ir uogynus buvo 

ilgas ir sudėtingas. Laukinius vaisius ir uogas žmogus vartojo savo ci-

vilizacijos pradžioje. Dauguma mūsų auginamų vaisinių ir uoginių 

augalų yra laukinės kilmės. Tūkstančius metų truko jų tyrimas, siste-

minimas, klasifikavimas ir kultūrinimas. 

Senovės Palestinoje, Graikijoje, Egipte, Mažojoje Azijoje vynuo-

gės buvo žinomos dar prieš 10 tūkstančių metų. Seniausiai žinomi 

Asirijos ir Babilonijos sodai. Legendiniai kabantieji Semiramidės sodai 

Babilone pateko į septynių pasaulio stebuklų sąrašą. Senovės graikų 

botanikas Teofrastas aprašė obelų, kriaušių, slyvų, vynuogių, graikinių 

riešutmedžių, trešnių, aviečių ir kitų sodo augalų rūšių veisles. 

Rusų akademikas N. Vavilovas ir kiti botanikai nustatė pagrindi-

nių vaisinių ir uoginių augalų kilmės centrus. Obelys, kriaušės, abriko-

sai, vynuogės, graikiniai riešutmedžiai, migdolai paplito iš Vidurinės 

Azijos; granatmedžiai, svarainiai – Užkaukazės; vyšnios, trešnės, pista-

cijos, figmedžiai – Pietrytinės Azijos; slyvos – Š. Kaukazo; lazdynai – 

Mažosios Azijos ir Europos; alyvmedžiai – Viduržiemio pajūrio; apel-

sinmedžiai, mandarinmedžiai, citrinmedžiai, mango – Indijos; persi-

kai – Kinijos; bananai – Pietryčių Azijos; ananasai – Pietų Amerikos; 

avokadai, braškės – Centrinės Amerikos; serbentai, agrastai, avietės – 

Europos. 

Naminius augalus žmonės pradėjo auginti prieš 7–10 tūkstančių 

metų, t. y. neolito epochoje. Tada naudojo laukmedžių vaisius. Iki šiol 

mūsų miškuose renkamos mėlynės, bruknės, spanguolės. Pagrindinis 

augalų kultūrinimo metodas buvo atranka. Karlas fon Linėjus (1707–

1778) sukūrė pasaulio augalų ir gyvūnų sistemą, pirmasis pavartojo 

binarinę nomenklatūrą, palengvinančią nustatyti augalus. Gregoras 

Mendelis (1822–1864) atskleidė paveldimumo dėsningumų pagrindus. 

Jie padėjo sėkmingai kurti ir gerinti augalų veisles. 
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Nuo XIX a. pabaigos naujoms vaisinių ir uoginių augalų veislėms 

kurti taikomas dirbtinės lytinės hibridizacijos metodas. Nuo XX a. II 

pusės – dirbtinės mutagenezės metodas. 

Vaisiniai ir uoginiai augalai suklasifikuoti pagal jų morfologines, 

biologines, ekologines, geografines, augimo ir derėjimo ypatybes. Pa-

gal vaisių savybes, poreikius augimo sąlygoms bei panaudojimo ir rea-

lizavimo galimybes vaisiniai augalai suskirstyti į septynias grupes: sėk-

lavaisinius, kaulavaisinius, uoginius, riešutinius, subtropinius, citrusi-

nius, tropinius.  

Vaismedžiais apsodinti didesni žemės sklypai vadinami sodais, o 

apsodinti uogakrūmiais – uogynais. Sodai ir uogynai įgauna juose au-

ginamų augalų pavadinimą. Obelų sodas vadinamas obelynu, slyvų – 

slyvynu, lazdynų sklypas – riešutynu, serbentų – serbentynu ir pana-

šiai. 

Lietuvoje veisiami įvairaus dydžio sodai. Mažiausi individualūs 

sodeliai sodų bendrijose. Didesni sodeliai veisiami sodybiniuose skly-

puose, todėl jie vadinami sodybiniais sodais. Dar didesnius sodus vei-

sia ūkininkai, o didžiausi sodai įveisti sodininkystės bendrovėse ir 

įmonėse.  

Visi sodai sudaro bendrą didžiulį pasaulio sodą – 87 milijonus 

hektarų, jis užima 6 % ariamosios žemės. 

JAV daugiausia auginama obuolių, citrinų, persikų, braškių; Bra-

zilijoje – apelsinų, bananų, papajų; Italijoje – persikų ir vynuogių; Ru-

sijoje – obuolių, slyvų, aviečių; Graikijoje – kriaušių. Per pastaruosius 

10 metų pasaulio soduose sparčiai didėjo obelynų, kriaušynų, slyvynų, 

braškynų plotai. Sodų derėjimo pradžia ir prekinis derėjimas bei der-

lingumo dinamika (3 metais – 16 t ha–1, 5 metais – 38 t ha–1), sodų 

eksploatavimo trukmė (12 metų) yra laikomi svarbiausiais sodininkys-

tės intensyvinimo technologijų rodikliais. Vyrauja tankūs – 800–1600 

vaismedžių 1 ha sodai. Vakarų Europoje labiausiai vertinami 60–

70 mm skersmens ir didesni obuoliai. Svarbiausia problema – sodų 

konstrukcija. Tiriamos įvairios sodų konstrukcijos, sodinant 3 tūkst. ir 

daugiau obelų 1 ha. Labiausiai vertinama verpstinė vainiko forma ir 

minimalus genėjimas. Toliau derlingumą bus galima didinti maksima-

liai išnaudojant genetinį veislių potencialą bei sudarant pačias palan-

kiausias augimo ir derėjimo sąlygas. 
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Sodininkystės raida glaudžiai susijusi su žmonijos istorija, tačiau 

pats terminas „sodininkystė“ literatūroje minimas tik nuo 1631 metų. 

P. Laurenbergo veikale „Horticulture“ (lotyniškai „hortus“ reiškia so-

das, o „colere“ – auginti. Supratimas apie sodą (aptvertas sklypas) ži-

nomas nuo viduramžių.  

Lietuvoje sodininkystė pradėjo plėtotis XIV amžiuje. 1387 m. keli 

sodai prie Vilniaus buvo Jogailos privilegija. Didysis Lietuvos kuni-

gaikštis Vytautas atkėlė iš Krymo totorių ir karaimų. Tarp jų buvo ge-

rų sodininkų. Vytautas ragino žmones auginti vaismedžius. XIV–

XV a. jau buvo žinoma apie 30 stambių sodų dvaruose ir vienuoly-

nuose. 1529 m. Lietuvos statute numatytos baudos už svetimų vais-

medžių iškasimą arba iškirtimą. 1563–1680 m. dvarų soduose buvo 

auginamos obelys, kriaušės, slyvos, vyšnios, uogakrūmiai. Didesni so-

dų plotai veisiami Valakų reformos laikotarpiu, trukusiu daugiau kaip 

tris šimtmečius (1549–1861 metais), dvaruose ir vienuolynuose. Apie 

sodų plotus baudžiavos laikotarpiu nėra žinoma. Žinių atsiranda prieš 

pat baudžiavos panaikinimą. Dabartinėje Lietuvos teritorijoje 1862 m. 

buvo 34 350 ha sodų (1,06 %). 

1849 m. Peterburge išleista pirmoji lietuviška sodininkystės knyga 

„Pamokslia ape sodnus arba daigynus vaisingu medžiū“. Ją iš vokiečių 

kalbos išvertė Simonas Daukantas (1793–1864), pasivadinęs Antano 

Žeimio slapyvardžiu (Petreikis, 2011). 

1863 m. panaikinus baudžiavą, sparčiai plėtėsi sodai. XIX a. pa-

baigoje ir XX a. pradžioje didelį pomologinį darbą atliko Lietuvos so-

dininkystės draugijos ir to meto įžymūs pomologai V. Montvila 

(1846–1903) bei prof. A. Hrebnickis (1858–1941). 1890 m. Stonoškių 

vienkiemyje prie Dūkšto, dabar Ignalinos rajone, Adomas Hrebnickis 

pradėjo veisti Rojaus pomologinį sodą (Ališauskaitė, 1987). 

Pirmojo pasaulinio karo metais, vokiečiams okupavus Lietuvą, 

sodai nebuvo veisiami, nes nebuvo, kam juos tinkamai tvarkyti.  

Nepriklausomos Lietuvos metais (1919–1940) daug vaismedžių 

sodinukų buvo atvežta iš Vakarų Europos valstybių. Dauguma jų ne-

atitiko Lietuvos klimato sąlygų, todėl 1939–1940 metų žiemą iššalo 

apie 80 % vaismedžių, ir tai privertė daugiau dėmesio skirti sodų iš-

tvermingumo tyrimams. 
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1920 m. įsteigta A. Fredos sodininkystės ir daržininkystės mokyk-

la sodininkams ir daržininkams rengti. 1928 m. pradėtas leisti mėnesi-

nis žurnalas „Sodyba“. 

Daug žalos Lietuvos sodams padarė rūsčios šešios šimtmečio žie-

mos. 1928–1929 m. iššalo ir labai pašalo apie 50 % vaismedžių, 1939–

1940 m. iššalo apie 82 % vaismedžių. 1955–1956 m. žiemą pašalo 

10,7 % visų medžių, 1963–1964 m. žiemą – 77,8 % vaismedžių, 

1978–1979 m. žiemą iššalo 19,1 % vaismedžių. 

1929 m. įvyko pirmasis Lietuvos pomologų suvažiavimas. Jame 

T. Ivanausko siūlymu atliktas pirmasis šalies suskirstymas sodininkys-

tės zonomis ir parengtas standartinis vaisinių bei uoginių augalų veis-

lių sortimentas, kuris tikslintas 1947, 1952, 1958 ir vėlesniais metais. 

Dabar rekomenduojamos auginti veislės įrašomas į „Tinkamiausių au-

ginti Lietuvoje veislių sąrašą“, kuris tikslinamas kasmet. 

1938 m. įsteigta pirmoji Lietuvoje sodininkystės ir daržininkystės 

bandymų stotis Dotnuvoje, įveistas pomologinis sodas veislėms tirti. 

1940 m. stotis perkelta į Vytėnus (Kauno r.) ir vadinta Vytėnų sodi-

ninkystės ir daržininkystės bandymų stotimi, kuri  1976 m. perkelta į 

Babtus (Kauno r.), o 1987 m. stotis reorganizuota į Lietuvos vaisių ir 

daržovių ūkio mokslinio tyrimo institutą (nuo 1990 m. – Lietuvos so-

dininkystės ir daržininkystės institutas). 

1941 m. Lietuvoje buvo 43 tūkstančiai hektarų sodų. Po II pasau-

linio karo, 1945 metais, jų liko tik 15,7 tūkstančių hektarų. Pokario 

metais Lietuvos sodininkystės plėtojimo reikalams vadovavo: Valsty-

binių medelynų kontora (1948–1962 m.), Respublikinis sodininkystės 

ir bitininkystės trestas (1962–1981 m.), Lietuvos vaisių ir daržovių 

ūkio ministerija nuo 1981 m., Lietuvos valstybinis agropramoninis 

komitetas nuo 1984 m., o nuo 1989 m. Lietuvos žemės ūkio ministeri-

ja. 

1958 m. pradėta veisti stambesni sodai kolūkiuose ir tarybiniuose 

ūkiuose. 

1959 m. įsteigta Lietuvos sodininkystės draugija ir pradėtas leisti 

žurnalas „Mūsų sodai“. 

1970 m. atliktas Lietuvos sodų surašymas. Buvo registruota 54189 ha 

sodų: iš jų 31,7 % ūkinių sodų, 68,3 % sodybinių ir kolektyvinių sodų.  

1980 m. sodai Lietuvoje augo 54600 ha plote. 
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1984 m. vėl atliktas sodų surašymas, registruota 48 600 ha sodų ir 

uogynų. Juose augo 12 milijonų vaismedžių. Vienam respublikos gy-

ventojui teko 3–4 vaismedžiai, du uogakrūmiai. Sėklavaisiniai vaisme-

džiai sudarė 78 %, kaulavaisiniai – 15 %, uogynai – 7 %. Daugiausiai 

buvo obelų – 56 %, slyvų ir vyšnių – 36 %, kriaušių – 6 %. Vyravo 

žieminės ir rudeninės obelys (94 %). 75 % vaismedžių derėjo (kiti bu-

vo jauni). 

Sodai buvo veisiami įvairiai. Vienuolikoje vaismedžių ir uogak-

rūmių medelynų kasmet auginta apie 250–500 tūkstančių sodinukų 

naujiems sodams veisti. Kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose jie buvo 

veisiami pagal principą – kiekviename ūkyje gerai tvarkomas sodas 

turi sudaryti 3% arimų. Šis principas nepasiteisino, nes kiekviename 

ūkyje įveistas dažniausiai nedidelis sodas negalėjo būti gerai tvarko-

mas. Netrukus ūkiniai sodai išretėjo, jų derlingumas buvo prastas. 

Pradėjus sodus intensyvinti, kelis tūkstančius hektarų menkaverčių 

sodų teko išrauti. Veisiant naujus ir raunant menkaverčius sodus, ben-

dras plotas nedaug keitėsi. Šaltos žiemos, nuolatinė pertvarka žemės 

ūkyje brangiai kainavo sodininkams, todėl savo krašte iki šiol taip ir 

nepavyko išauginti pakankamo vaisių kiekio. 

1990 m. Lietuvoje buvo apie 55 tūkst. ha sodų: juose 78 % sėkla-

vaisinių, 15 % kaulavaisinių, 7 % uogakrūmių. Auginama 56 % obelų, 

36 %vyšnių ir slyvų, 6 % kriaušių. Vyravo žieminės ir rudeninės veis-

lės (94 %). Vidutiniškai per metus buvo išauginta apie 200 tūkst. tonų 

vaisių – po 5,0 t ha–1. Vienam gyventojui jų teko apie 55 kg. Didžiau-

sias derlius išaugintas 1978 m. – 319 tūkst. tonų – po 94 kg žmogui. 

Mažiausias derlius buvo 1980 m. – 168 tūkst. tonų – po 49 kg žmo-

gui. 

1996 m. bendras sodų plotas buvo tik 38,5 tūkst. ha, iš jų 

5,9 tūkst. ha – verslinių ir 32,6 tūkst. ha sodybinių ir bendrijų sodų. 

1996 m. bendras sodų plotas buvo tik 38,5 tūkst. ha, iš jų 

5,9 tūkst. ha – verslinių ir 32,6 tūkst. ha sodybinių ir bendrijų sodų. 

2007 m. sodų ir uogynų buvo 29,5 tūkst. ha, iš jų 24,7 tūkst. ha de-

rantys. 2011 m. – 29,2 tūkst. ha, iš jų 23,9 tūkst. ha derantys. 2007 m. 

užauginta 51,5 ir 2011 m. 60,2 tūkst. t vaisių ir uogų. 2011 m. viduti-

niškai vienam žmogui – 20,1 kg, o suvartota – 79 kg vienam žmogui 

(Lietuvos statistikos departamentas, 2003, 2007, 2011 m.).  
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Suvartojama du kartus daugiau nei pagaminama, todėl galima tei-

gti, kad vien Lietuvos rinkos poreikiams tenkinti būtina plėsti sodi-

ninkystės produktų gamybą. Be to, pasiekus atitinkamą gamybos lygį, 

galima būtų daugiau ir įvairesnės produkcijos eksportuoti. 

Pagal pasaulinės sodininkystės plėtojimo standartus, metinis vai-

sių gamybos prieaugis turėtų būti 3,1%. Šis rodiklis leidžia planuoti 

ateities sodų kasmetinių plotų didėjimą. 

Tikslinga, kad kiekvienoje apskrityje (rajone) būtų išauginta tiek 

vaisių ir uogų, kiek reikia jos centro ir kaimo gyventojams. Bet kurios 

kategorijos soduose auginami vaisiai ir uogos turi pagal paskirtį atitikti 

nustatytus standartų reikalavimus (šviežiam vartojimui ar perdirbi-

mui).  

Iki šiol Lietuvos soduose nesėkmingai auginamos kriaušės, slyvos, 

vyšnios. Jų reikia gana daug, todėl daugiau reikia auginti ten, kur jos 

geriau auga. Pajūrio rajonuose geriau auga ir dera kriaušės, pietvakarių 

rajonuose – slyvos, Šiaurės pozonio (Žagarės – Skaistgirio) agroklima-

to sąlygomis – tradicinės vyšnios. 

Sodininkystės raidoje vyravo sodybiniai sodai. 1991 metais jie už-

ėmė daugiau kaip 22 tūkst. ha. Dažniausiai sodybiniuose soduose au-

ginama tiek vaismedžių ir uogakrūmių, kiek reikia šeimos poreikiams 

patenkinti.  

 

1.2. Vaisių ir uogų nauda žmogui 
 

Vaisiai ir uogos labai vertingi maisto produktai. Jie būtini racio-

naliai žmonių mitybai. Nuo jos priklauso sveikata ir nuotaika. Racio-

naliai maitinantis organizmas aprūpinamas būtinomis maisto medžia-

gomis: baltymais, riebalais, angliavandeniais, organinėmis medžiago-

mis, mineralinėmis druskomis, vitaminais ir kitomis biologiškai akty-

viomis medžiagomis. 

Suaugusio žmogaus vidutinis paros energijos poreikis – 2800 kcal, 

žmogui per dieną reikia suvartoti 200–250 g šviežių bei konservuotų 

vaisių ir uogų, o per metus apie – 90–100 kg. Pagrindinis organizmo 

energijos šaltinis angliavandeniai. Vertingiausi – cukrūs ir krakmolas. 

Vitaminas A – padeda organizmui normaliai augti, palaiko normalų 

odos ir gleivinių būvį. Šio vitamino gaunama su abrikosais, apelsinais 
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ir kt. B grupės vitaminai – B1 (tiaminas) padeda įsisavinti angliavan-

denius, B2 (riboflaminas) apsaugo nuo mažakraujystės, skorbuto. Jo 

yra daugelyje vaisių. Vaisiuose ir uogose yra mineralinių druskų ir or-

ganinių rūgščių: citrinos, obuolių, vyno. Yra ir aromatinių, dažomųjų, 

pektininių ir kt. medžiagų.  

Vaisiuose ir uogose yra daug gliukozės, fruktozės, sacharozės: vy-

nuogės turi iki 36 % šių cukrų, obuoliai ir kriaušės – 8–23 %, persikai 

– 13–18 %, abrikosai ir slyvos – 8–15 %, trešnės ir vyšnios – 7–12 %. 

Vaisiai ir uogos turi fitoncidinių medžiagų, kurios pasižymi bakterici-

dinėmis savybėmis  

Biologiškai aktyvių medžiagų žmogui pakanka, kai per dieną su-

vartojama 25–50 g braškių, 20–60 g aviečių, 50–100 g agrastų, raudo-

nų ar baltų serbentų ir tiktai 10–25 g juodųjų serbentų. 

Skirtingų vaisių reikšmė, ypač gydomoji, pasižymi būdingomis 

rūšiai savybėmis. 

Abrikosai naudingi mažakraujystės, širdies ir kraujagyslių ligoms 

gydyti. 

Biologiškai aktyvios medžiagos, esančios aktinidijos uogose, didi-

na organizmo atsparumą infekcinėms ligoms, atkuria judrumą, darbin-

gumą, neleidžia kauptis cholesterinui ir saugo žmogų nuo sklerozės, 

gerina raumenų tonusą bei lytinių liaukų funkcijas. Uogose esantys 

vitaminai padeda apsisaugoti nuo kai kurių širdies bei kraujagyslių sis-

temos ligų. Įrodytas jose esančių vitaminų antivėžinis aktyvumas. 

Liaudies medicinoje spastiniam kolitui ir vidurių užkietėjimui gydyti 

vartojamas džiovintų aktinidijų nuoviras. Jis tinka  bronchitui ir ma-

žakraujystei gydyti. Aktinidijų uogos naudojamos kirminams išvaryti, 

hipovitaminozės ir tuberkuliozės profilaktikai bei gydymui. Aktinidijų 

sultis galima naudoti kūdikių maitinimui, kai kitų vaisių sultys sukelia 

alerginę reakciją. Jos gerina žarnyno veiklą, ypač vaikams, po didelių 

antibiotikų dozių. 

Aktinidijų stiebų žievėje ir uogų odelėje yra kraujo krešėjimą ma-

žinančio alkaloido aktinidino. Dėl to džiovintos aktinidijų uogos ir 

nevirta uogienė tinka vyresnio amžiaus žmonėms kraujagyslių trom-

bozių profilaktikai. Žievėje yra ir širdies veiklai įtakos turinčių gliuko-

zidų. 
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Aronijų uogose yra vitamino P, jų sultys didina skrandžio sulčių 

rūgštingumą, mažina kraujospūdį, netinka naudoti tada, kai padidėjęs 

kraujo krešėjimas.  

Citrinvyčio eterinių aliejų sudėtyje yra šizandrino, kuris stimu-

liuoja kraujagyslių  ir centrinės nervų sistemos veiklą. Gėrimai iš  

citrinvyčio uogų, lapų ir žievės stiprina organizmą, mažina nuovargį, 

didina darbingumą, gerina regėjimą, gydo skorbutą, reguliuoja skran-

džio sulčių rūgštingumą. Gėrimas iš citrinvyčių uogų, lapų ir žievės 

stiprina organizmą, mažina nuovargį, didina darbingumą, gerina regė-

jimą. 

Gudobelės ekstraktai mažina cholesteriną kraujyje, gerina kraujo 

apytaką širdies ir galvos smegenų kraujagyslėse, normalizuoja širdies 

ritmą, mažina kraujospūdį. 

Kriaušių sultys ir nuovirai skatina šlapimo išsiskyrimą, kietina vi-

durius, malšina troškulį ir kosulį. 

Medlievos vaisiai vartojami anginai, skrandžio ir žarnyno ligoms 

gydyti, mažina kraujospūdį. 

Obuoliai pasižymi profilaktinėmis ir gydomosiomis savybėmis. 

Juose esantis pektinas padeda valyti žarnyną.  Per dieną galima suval-

gyti 400 g. Obuoliai naudingi sergantiems širdies ir galvos smegenų, 

kraujagyslių ligomis.  

Lazdyno riešutai tinka šlapimtakių akmenligei, reumatui, nude-

gimams gydyti. 

Slyvos aktyvina žarnyno peristaltiką, džiovintos laisvina vidurius, 

tinka gydyti aterosklerozei, tulžies pūslės ir inkstų ligoms, hipertonijai, 

reumatui, žaizdoms ir opoms gydyti, kaukazinės slyvos – skorbutui, 

gerklės ligoms ir kosuliui. 

Svarainių vaisiai ir nuovirai vartojami nuo viduriavimo ir krauja-

vimų, šlapimo išsiskyrimui skatinti, virškinimo sutrikimams gydyti, 

apetitui žadinti, kepenims stiprinti, veido spalvai gerinti. 

Šaltalankis reguliuoja odos medžiagų apykaitą, mažina skausmą, 

gydo odos ligas. Tinka sergantiems skrandžio opalige, nudegimams, 

egzemoms, odos pažeidimams gydyti. Vaisių nuoviras tinka skrandžio 

ir odos ligoms gydyti. Liaudies medicinoje naudojamos beveik visos 

šaltalankio dalys.  
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Šermukšniai tinka avitaminozėms, aterosklerozei ir hipertonijai 

gydyti, viduriams laisvinti, kraujavimui stabdyti, plaučių ligoms ir 

reumatui gydyti, skrandžio rūgštingumui didinti. 

Trešnės padeda gerinti virškinimą, laisvina vidurius. 

Vyšnios tinka mažakraujystei, lėtiniams vidurių užkietėjimams, 

artrozėms gydyti. Veltininių vyšnių kompotai ir uogienės su kauliukais 

laisvina vidurius. 

Vertingiausi vaisiai švieži, tačiau jie naudingi ir įvairiai konser-

vuoti. Konservuojant vaisius ir uogas karštai, aukštesnėje kaip 80 C 

temperatūroje, per 20–30 minučių suyra daugelis vitaminų. Uogos 

vartojamos šviežios ir konservuotos: gaminamos uogienės, sultys, dre-

bučiai, sirupai, gėrimai, marmeladai, tyrės, kompotai ir kitokie gami-

niai. 

 

1.3. Lietuvos agroklimato ypatumai ir jų tinkamumas  

sodo augalams auginti 
 

Agroklimato sąlygomis vadinamas kompleksas veiksnių, kurie 

lemia vaisinių augalų augimą ir derėjimą. Nuo jų priklauso atskirų 

genčių, rūšių ir veislių paplitimo arealas bei auginimo galimybės. Pa-

grindiniai agroklimato veiksniai yra: temperatūra (šiluma ir šaltis), 

vanduo (krituliai, dirvos drėgmė), šviesa (šviesos intensyvumas ir 

trukmė per parą), dirvožemis (reljefas, fizinės ir cheminės savybės). 

Lietuvos teritorija pagal dirvožemio, reljefo ir klimato ypatybes 

suskirstyta į tris zonas: vakarų, vidurio ir rytų. Šiose zonose yra išskirta 

po du sodininkystės pozonius: vakarų zonoje – pajūrio ir žemaičių 

aukštumų; vidurio zonoje – šiaurės ir pietvakarių; rytų zonoje – šiaur-

ryčių ir pietryčių pozoniai.  

Temperatūra. Nuo šio veiksnio priklauso fotosintezė, kvėpavimas, 

ląstelių skilimas ir augimas, transpiracija, fermentų aktyvumas, gali 

žūti vaismedžiai arba kai kurios jų dalys. Nustatyta, kad temperatūrinis 

režimas reikšmingiausias pavasarį. 

Poilsio laikotarpį obelys baigia, o vegetacijos laikotarpį pradeda 

esant 4,4 C temperatūrai. Tokios sąlygos visuose Lietuvos rajonuose 

būna balandžio 2-ą dekadą: pietvakarių ir pietryčių rajonuose dekados 
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pradžioje, kituose – vėliau. Vegetacijos laikotarpiu vaismedžiai inten-

syviai auga esant 20–25 C temperatūrai. Kuo vegetacijos laikotarpio 

temperatūra artimesnė optimaliai 27,6 C, tuo trumpesnis vaisių au-

gimo laikotarpis nuo žydėjimo iki nokimo. Obelų žydėjimo laikas pri-

klauso nuo efektyvių temperatūrų sumos ir prasideda esant didesnei 

nei 220 C sumai – pajūrio pietvakarių rajonuose ir 260 C – kituose 

rajonuose. Vaismedžių žydėjimui pakankama nuo 12 C iki 14 C oro 

temperatūra. Optimali – 18–23 C temperatūra. Obelys pradeda žydė-

ti, kai 0,5 m gylyje temperatūra viršija 10 C. 

Obelų šaknims augti palanki temperatūra 40 cm dirvos sluoksnyje 

būna balandžio mėnesio 2-ą dekadą daugumoje vidurio ir rytų rajonų, 

o balandžio 3-ią dekadą –  Žemaitijoje. 

Daugiau kaip 3 C šalnų pavojus obelų žydėjimui anksčiausiai pa-

sibaigia pietvakarių rajonuose –  gegužės 1-ą dekadą, o gegužės 3-ią 

dekadą – pietryčių rajonuose. Šalnos dažniau nesutampa su žydėjimu, 

todėl derliui žalos visoje šalyje nedaro. Tačiau, veisiant sodus, geriau 

rinktis ištvermingas, vėliau žydinčias  veisles. 

Vegetacijos laikotarpiu optimaliomis vidutinėmis mėnesių tempe-

ratūromis galima laikyti tokias: birželio mėnesį – didesnės nei 15 C, 

liepos mėnesį – 17 C, rugpjūtį – 16 C. Obelų ūgliai nustoja augti 

tada, kai PVOT (paros vidutinė oro temperatūra) liepos mėnesio 21–

27 dienomis būna didesnė kaip 15 C. 

Obelų vegetacija baigiasi esant žemesnei kaip 5 C PVOT. Trum-

piausias vegetacijos laikotarpis – vidutiniškai 181 dieną – trunka piet-

ryčių rajonuose, ilgiausias – 185 dienas – šiaurryčių rajonuose. 

Reikiamos temperatūros (–3 –6 C) giliam vaismedžių poilsio lai-

kotarpiui anksčiausiai būna šiaurryčių ir pietryčių rajonuose gruodžio 

mėnesio 1-ą ir 2-ą dekadą. Anksčiau pradėję poilsio laikotarpį vaisme-

džiai anksčiau jį baigia.  

Absoliutus oro temperatūros minimumas rūsčiomis žiemomis 

Lietuvoje būna – 35–40 C. Pavojingiausios vaismedžiams minimalios 

temperatūros būna pietryčių ir šiaurryčių rajonuose. Trumpalaikiai 

šalčiai žymesnės žalos obelims nedaro. 
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Tarp neigiamų vidutinių paros temperatūrų (žemiau 0 C) sumos 

ir vaismedžių pašalimo laipsnių yra ryški priklausomybė. Rūsčiomis 

žiemomis labiau pašąla obelys tuose rajonuose, kuriuose didesnės nei-

giamų paros temperatūrų sumos. Jos būna nuo 786 C – pajūrio rajo-

nuose iki 1100 C – šiaurės rajonuose. Normaliomis žiemomis nei-

giamų paros temperatūrų sumos būna nuo 240 C pajūrio rajonuose 

iki 560 C šiaurryčių rajonuose. Neigiamų paros temperatūrų sumas 

tikslinga laikyti sodų įveisimo (paskirstymo) kriterijumi. Rajonuose, 

kur didelės neigiamų paros temperatūrų sumos, nerekomenduojama 

sodinti šalčiams neatsparių veislių vaismedžių. Didesnę kaip 700 nei-

giamų paros temperatūrų sumą galima laikyti rūsčios žiemos rodikliu. 

Vidutinis dirvos įšalimo gylis svyruoja nuo 37 iki 56 cm. Giliau-

siai – iki 100 cm įšąla priesmėliai, iki 120 cm – smėliai. 

Besniegę žiemą, kai šaknų pasiskirstymo zonoje temperatūra nu-

krinta iki –14,5 C, ‘Paprastojo antaninio’ ir miškinės obels sėjinukų 

šaknys pašąla mažiau negu ‘Anyžinio’ sėjinukų. 

Pagal aplinkos sąlygas (temperatūrą) sąlygas ir su jomis susijusių 

vaismedžių fenologinių reiškinių eigą vegetacijos laikotarpiu, sodinin-

kystės pozonius galima rikiuoti tokia tvarka: pietryčių, pietvakarių, 

šiaurės, šiaurryčių, žemaičių aukštumų, pajūrio. 

Lietuvoje vaismedžiams neigiamos temperatūros žalingos žydin-

tiems sodams, pavėluotai nuimant obuolių derlių ir rūsčiomis žiemo-

mis. 

Neprasiskleidusiems žiedams pakenkia nuo –2,8 C iki 3,9 C šal-

nos, prasiskleidusiems žiedams – nuo –1,7 C iki – 2,2 C, vaisių mez-

gimo metu – nuo –1,1 C iki –2,2 C šalnos. Nokstantiems obuoliams 

gali pakenkti nuo –2 C iki –2,5 C šalnos. Atspariausi obuoliai nu-

kenčia nuo –5,5 C, o mažiau atsparūs – nuo –3,5 C šalnų. Ankstyvos 

rudens šalnos – iki –4–6 C obuoliams žymesnės žalos nepadaro. 

Anksčiausiai didesnės kaip –5 C šalnos pasitaiko spalio 1-ą ir 2-ą de-

kadą. Rugsėjo 1-ą dekadą pasitaikančios šalnos obuoliams nepakenkia. 

Pirmieji šalčiai gali pakenkti pumpurams ir nesubrendusiems ūg-

liams. Šalčiams atsparių obelų veislių žiediniai pumpurai gali ištverti 
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iki – 35–40 C šalčius. Savaitinio ir ilgesnio atšilimo metu sumažėja 

atsparumas šalčiams, o savaitinio ir ilgesnio atšalimo metu – padidėja. 

Obelų mediena gali ištverti nuo –31,6 C iki –37,2 C ir dides-

nius šalčius, o šaknys tik nuo –7 iki –15 oC šaltį. Stambios šaknys at-

sparesnės už smulkiąsias. Biriame dirvožemyje šaknys pašąla labiau 

negu priemolyje. Besniegėmis žiemomis gali pašalti vaismedžių šaknys 

medelynuose ir soduose su vegetatyviniais poskiepiais. Gausiai derėję 

vaismedžiai jautresni. 

Kritiškas karštis vaismedžiams nuo 50 iki 60 C. Tiesioginių sau-

lės spindulių aukštesnė kaip 37,8C temperatūra „nusvilina“ obuolių 

saulėtą pusę dėl to minkštimas kitą dieną gali patamsėti. Tačiau abso-

liutus temperatūrų maksimumas Lietuvoje nebūna didesnis už 32–

35 C, todėl obuoliams nekenkia. 

Kalvotų vietų slėniuose šalnos būna 1,5 C didesnės negu lygu-

mose (1 pav.). Šlaitų viršutinėse dalyse pavasarį šalnos baigiasi 6 die-

nomis anksčiau, o rudenį prasideda 7 dienomis vėliau, taigi laikotarpis 

be šalnų būna 13 dienų ilgesnis negu lygiose vietose ar kalvotų vietų 

slėniuose. Pajūryje 10 km pakrantės ruože šalnos baigiasi 17 dienų 

anksčiau ir rudenį prasideda 12 dienų vėliau, o laikotarpis be šalnų 

trunka 29 dienomis ilgiau, negu 50 km nuo pakrantės nutolusiose vie-

tose. 

     
1 pav. Šalto oro judėjimas ir kaupimasis       (pagal J. Isleib, 2008) 

 

Mūsų soduose galima auginti tuos vaismedžius ir uogakrūmius, ku-

rie ištveria bent iki –35 C šalčius. Lietuvoje gali augti tokie vaisiniai ir 

uoginiai augalai, kuriems užtenka 16–17 C šilčiausio mėnesio vidutinės 

oro temperatūros, 190–200 dienų vegetacijos ir apie 2200 C aktyvių 

temperatūrų (daugiau kaip 10 C) sumos. 
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Vanduo (krituliai, oro ir dirvos drėgmė). Optimalus vandens kie-

kis augalams naudingas, o perteklius ir trūkumas žalingas. Iki šiol ne-

nustatyta, kiek galima sumažinti drėgmę, kad nepakenktų augalui. 

Aišku tai, kad dirvos drėgmė pradeda riboti augimą kur kas anksčiau, 

nei augalai pradeda pastoviai vysti. Vegetacijos laikotarpiu ne visada 

būna reikiama drėgmė, todėl vaismedžiai negali optimaliai augti ir de-

rėti. 

Lietuvos soduose vandens pakanka, kai per metus iškrinta dau-

giau kaip 700 mm kritulių. Drėgmės sąlygas sode galima reguliuoti 

taip: kai kritulių kiek mažiau kaip 600 mm – mulčiuoti, auginti sidera-

tus, kai iškrinta daugiau kaip 700 mm kritulių – taikyti žolyninę dirvos 

dirbimo sistemą; kai kritulių iškrinta iki 700 mm per metus – taikyti 

juodapūdyminę dirvos dirbimo sistemą. 

Vaismedžiai gali normaliai augti ir derėti, kai dirvoje yra 75–80 % 

nuo pilno dirvožemio drėgmės imlumo ir vienam vaismedžiui, uži-

mančiam 45,2 m3 dirvos, būna apie 6520 litrų prieinamo vandens. 

Daugiausia vandens sunaudojama pavasarį ir vasaros pradžioje, 

kai vaismedžiai žydi, sparčiai auga ūgliai ir užuomazgos. Vasaros vidu-

ryje vandens sunaudojama mažiau, o rudenį vėl daugiau, ypač kai gau-

sus derlius. 

Kai drėgmės per daug, ūgliai ir lapai nebeauga, dalis jų per anksti 

nukrinta, vaisiai sutrūkinėja. Vaismedžių šaknys pakenčia tik laikiną 

vandens perteklių. 

Trūkstant drėgmės, vaismedžiai auga silpnai, vaisiai būna smul-

kūs, derlius mažas, vaisiai anksčiau krinta. 

Daugiausia kritulių per metus iškrinta pajūrio rajonuose – 750–

850 mm, Žemaitijos rajonuose – 600–800 mm, pietvakarių rajonuo-

se – 550–700 mm, kituose – 550–650 mm. Daugiau kritulių būna 

liepos rugpjūčio mėnesiais. Tai skatina vaisių augimą ir žiedinių pum-

purų diferenciją.  

Krituliai ir dirvos drėgmė nelimituoja sodų plėtojimo Lietuvoje. 

Didėjant aukščiui virš jūros lygio, kritulių kiekis iki tam tikro aukščio 

didėja. Tačiau dėl mūsų teritorijos mažo atstumo nuo Baltijos jūros ir 

nedidelio aukščio virš jūros lygio sunku atskirti, kuris iš veiksnių – 

aukštis ar jūra – labiau veikia vietos klimatą. Kiekvienam 100 metrų 

aukščio virš jūros lygio kritulių kiekis padidėja apie 20–30 mm. 
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Šviesa. Šviesos intensyvumas reikšmingas vaismedžių žydėjimui ir 

augimui. Šviesos intensyvumas priklauso nuo metų laiko, dienos il-

gumo, vietovės aukščio virš jūros lygio. Debesys, rūkas, dulkės mažina 

šviesos intensyvumą. Kuo intensyvesnė šviesa, tuo daugiau sausų me-

džiagų vaismedžiai gamina, geriau auga jų ūgliai ir šaknys. Ilgomis 

dienomis gamina daugiau auksino, geriau auga pumpurai. 

Saulėtų valandų metinis paros vidurkis visoje Lietuvos teritorijo-

je – apie 4,5 val. Vegetacijos laikotarpiu – balandžio–rugsėjo mėne-

siais daugiausia saulėtų valandų per dieną būna birželį – 9–9,4 val. ir 

liepą – 8,3–8,8 val. Labiausiai saulėti pietvakarių ir šiaurės rajonai. 

Ten saulėtų valandų skaičius per dieną būna: balandį 5,8–6,0 val., ge-

gužę 8,3–8,5 val., birželį 9,3–9,4 val., liepą 8,7–8,8 val., rugpjūtį 7,4–

7,5 val., rugsėjį 5,4–5,6 val. Mažiausiai saulėtų valandų būna pietryčių 

rajonuose. 

Dirvožemiai. Dirvožemis – svarbiausias vaisinių augalų augimo 

veiksnys. Reljefas, kaip žemės paviršiaus nelygumų visuma, daro po-

veikį temperatūroms: šlaito viršutinėje dalyje temperatūros būna aukš-

tesnės negu žemutinėje. Žemesnėse reljefo vietose žiemą vaismedžiai 

labiau pašąla. Pietiniai šlaitai visada 25 % šiltesni, nes čia oro tempera-

tūra būna iki 10  aukštesnė negu šiauriniuose. Pietų ir pietryčių šlaito 

žemutinėje dalyje pavasarį sniegas ištirpsta anksčiau, dvigubai daugiau 

išgaruoja drėgmės negu šiaurinėje pusėje. 

Respublikos dirvožemių reljefas įvairus. Daugelyje rajonų sodams 

labiau tinka pietų, pietryčių ir pietvakarių šlaitai. Pajūrio rajonuose 

vidutiniškai 38 dienas per metus vyrauja stiprūs vakarų vėjai, kurių 

greitis didesnis kaip 15 m s–1. Čia sodams labiau tinka rytų ir pietryčių 

šlaitai. Statesnių kaip 15 šlaitų viršutinėje dalyje vaismedžiai blogiau 

auga. Vaismedžiai geriausiai auga rytinių ir vakarinių šlaitų vidurinėje 

dalyje. Šiauriniuose šlaituose vegetacija prasideda vėliau ir vaismedžiai 

vėliau žydi, todėl čia tinka auginti anksti žydinčius augalus (pvz., abri-

kosus), nes jie žydės praėjus vėlyvųjų šalnų pavojui. 

Tinkamiausi sodams išplautžemiai, rudžemiai priesmėliai ir prie-

moliai, kurių pHkcl 4,5–7,0. Obelų sodai gerai auga tada, kai ariama-

jame dirvos sluoksnyje yra daugiau kaip 3% humuso, o gausiausio 

šaknų pasklidimo zonoje (iki 50 cm gylio) būna ne mažiau kaip 

200 mg kg–1 K2O ir daugiau 100 mg kg–1 P2O5. Vaismedžiai geriau 
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auga ten, kur podirvio vanduo slūgso 1–2 m gylyje. Kuo giliau podir-

vio vanduo, tuo giliau pasiskirsto vaismedžių šaknys. Kai podirvio 

vanduo slūgso iki 1 m gylyje, vaismedžių šaknys vystosi silpniau. 

Sodo dirvožemio dujinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip 10 % 

deguonies. Esant 3–5 % deguonies koncentracijai, ūgliai ir šaknys au-

ga prastai. Esant didesnei nei 5 % CO2 koncentracijai, šaknys neauga, 

gelsta lapai, vaismedžiai gali žūti. 

Lietuvos agroklimato sąlygos yra patenkinamos sodams ir uogy-

nams veisti. Nepastovios žiemos su dažnais staigiais atšalimais kartais 

sumažina jautresnių vaismedžių atsparumą šalčiams. Labai šaltomis 

žiemomis sodai pašąla. 

 

1.4. Lietuvos sodų intensyvinimo veiksniai 
 

Sodininkystės intensyvinimas – vaisinių ir uoginių augalų inten-

syvių auginimo priemonių taikymas derlingumui didinti ir derliaus 

kokybei gerinti, panaudojant didžiausius kapitalinius įdėjimus, maksi-

maliai mechanizuojant visus darbus, tinkamai naudojant mašinas, drė-

kinant ir racionaliai tręšiant. Intensyvios sodininkystės pagrindas – 

ankstyvas ir gausus sodų derėjimas, paprastos konstrukcijos, patogūs 

priežiūros darbai. 

Geros kokybės sodinukai – genetiškai vienodų, sveikų vaisinių 

ir uoginių augalų sodinukų panaudojimas sodams ir uogynams veisti. 

Genetiškai vienodais vadinami tokie, kurie išauginti iš žinomos kilmės, 

gerai įvertintų augalų. Dauginimui turi būti panaudoti gerai ištirti, ži-

nomi, mokslininkų rekomenduoti poskiepiai skiepams išauginti. Veis-

liniai įskiepiai turi būti paimti iš gerai žinomų, aprobuotų veislinių 

vaismedžių. Veisliniai vaismedžiai auginami medelynų veisliniuose 

soduose. 

Tiek poskiepiai, tiek įskiepiai turi būti ištvermingi, gerai fiziolo-

giškai atitinkantys vieni kitus, ankstyvos derėjimo pradžios ir aukšto 

derlingumo potencialo. Kai vykusiai parenkamos poskiepių ir veislių 

kombinacijos, sukuriami produktyviausi sodinukai intensyviems so-

dams. 

Vertingos veislės. Vertingomis laikomos tokios veislės, kurios 

ištvermingos šalčiams, atsparios ligoms ir kenkėjams, formuoja maža-



 

22  

gabaričius vainikus. Šių veislių augalai silpniau auga aukštyn. Anksti 

pradeda derėti ir dera vienmetės šakelės, vaisiai tolygiau išsidėsto šako-

se, dinamiškai kyla derlingumas, stabiliai augina geros kokybės vaisius. 

Valstybinis veislių tyrimo centras sudaro „Tinkamiausių auginti 

Lietuvoje veislių sąrašą“. Veislių asortimentas kasmet peržiūrimas, pa-

pildomas ir įvairinamas. Tai daroma kuriant naujas ir introdukuojant 

kitų šalių veisles. Visos veislės privalo tikti vietos agroklimato sąly-

goms. Daug metų tiriamos jų augimo ir derėjimo savybės, tik tada re-

komenduojamos augintojams dauginti medelynuose ir auginti soduo-

se. Nebeatitinkančios nūdienos reikalavimų veislės išbraukiamos iš 

rekomenduojamųjų sąrašo. 

Veisiamiems sodams svarbu parinkti veisles, tinkamiausias užsi-

brėžtoms paskirtims. Tai sudėtingas darbas, jis turi būti rūpestingai 

atliktas. To nepadarius tinkamu laiku, vėliau padarytos klaidos sunkiai 

taisomos. Vaismedžių perskiepijimas kitomis veislėmis nėra geriausia 

priemonė taisyti veislių parinkimu padarytas klaidas. 

Dabartinė veislių tyrimas ir įvertinimas trunka iki 10–15 metų. 

Intensyviems sodams netinka tokios veislės, kurių vaismedžiai 

aukštaūgiai ir pradeda derėti vėlai – po 8–12 metų. Didelis trūkumas 

yra tų veislių, kurios duoda 50–80  krituolių. Menkavertės ir tos 

veislės, kurių medžiai ir vaisiai jautrūs grybinėms ligoms: obuoliai ir 

kriaušės – rauplėms, vyšnios – moniliozei ir kokomikozei, obelys ir 

kriaušės – vėžiui. 

Pasaulyje vertinamos spurinės obelų veislės: Red Delicious, Star-

king, Starkrimson. Šioms veislėms būdinga tai, kad jos formuoja daug 

mažų šakelių, silpnai šakojasi, vainikai mažagabaričiai, netankėja, lapai 

dideli ir tankūs, derėti pradeda anksti; medžiai stori, derlingi; vaisiai 

skanūs, transportabilūs, geros prekinės išvaizdos. Tačiau gerąsias jų 

savybes sumenkina mūsų agroklimato sąlygos, nes per mažai šilumos 

ir trumpokas vegetacijos laikotarpis. Todėl, pvz., ‘Starkrimson‘ obuo-

liai sulaukia skynimo brandos, tačiau nesukaupia reikiamo cukrų ir 

rūgščių kiekio ir nepasiekia vartojimo brandos. 

Intensyviam sodui parenkamos įvairių augalų veislės turi atitikti 

agroklimatines vietovės sąlygas ir turi būti tinkamos pasirinktai augi-

nimo technologijai. 
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Racionalus sodų tręšimas. Sodų tręšimo tikslas – subalansuoti 

medžiagas vaismedžių mitybai. Racionalus tręšimas reikalauja, kad 

sodo dirvožemyje būtų tiek ir tokių mineralinės mitybos elementų, 

kiek jų reikia įvairiems sodo augalams, ir kad atsinaujintų iš dirvože-

mio su derliumi išnešamos maisto medžiagos. 

Tai susiję su vaisinių augalų amžiumi ir derlingumu, nustatoma 

ištyrus sodo dirvožemyje esamus mineralinės mitybos elementus, pa-

pildomai – vegetacijos metu lapų cheminę sudėtį. Jei medžiagų trūks-

ta – sodo augalus tręšiame papildomai. Esant nesubalansuotam tręši-

mui sutrinka vaismedžių medžiagų apykaita, normalus augimas ir de-

rėjimas, pablogėja derliaus kokybė, prastėja sodo dirvožemio ir aplin-

kos ekologinės sąlygos. 

Siekiant subalansuoto tręšimo, tyrimai yra sudėtingi, o kai ku-

rioms analizėms atlikti reikia specialios įrangos ir pasiruošimo, todėl 

būtina specialistų pagalba. 

Yra daug tyrimo duomenų apie mineralinės mitybos elementus 

dirvožemiuose, jų poreikius ir trąšų panaudojimą. Subalansuoto tręši-

mo darbams atlikti būtina, įterpus reikiamą kiekį trąšų į dirvožemį, 

mineralinės mitybos elementų kiekį koreguoti purškiant trąšų tirpalus 

per lapus pagal laboratorinėmis analizėmis nustatytus elementų kiekius 

lapuose. Subalansuota augalų mityba, netankūs vainikai didina vais-

medžių atsparumą ligoms ir kenkėjams.  

Tikslinis vainikų formavimas ir genėjimas. Vainiko forma 

priklauso nuo to, kokiomis kryptimis, kokiais atstumais ir kokia tvarka 

iš liemens išauginamos pagrindinės šakos. Racionali tokia vainiko for-

ma, kuri lengvai formuojama, užtikrina geriausias šviesos sąlygas vi-

soms šakoms, šakos būna tvirtai suaugusios su liemeniu, sudaro pato-

gias sąlygas derliaus ėmimo, tarpueilių dirvos dirbimo ir kitiems sodo 

priežiūros darbams, tinka žemaūgiams mažagabaričiams vaismedžiams 

formuoti ir jiems tankiai augti. 

Vainiko forma turi atitikti sodo paskirtį, t. y. kokiu tikslu augi-

nami vaisiai: a) šviežiam vartojimui, b) perdirbimui. Šviežiam vartoji-

mui auginamų vaisių vaismedžių šakos turi būti arčiau žemės pavir-

šiaus (verpstiniai, špaleriniai, piramidiniai vainikai), kad būtų patogiau 

ir greičiau rankomis skinti derlių bei genėti vaismedžius. Perdirbimui 
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skirtų vaisių derlių galima imti mechanizuotai. Tokiam derliaus doro-

jimui geriau tinka vaismedžių vainikai be vyraujančio liemens. 

Intensyviuose soduose pirmenybė teikiama mažagabaričiams 

vaismedžių vainikams. Tokių vainikų vaismedžius galima tankiau au-

ginti, lengviau tvarkyti, nuo jų patogiau ir greičiau nuimti derlių. 

Intensyvių formų vainikuose pagrindinių šakų skaičius ribojamas: 

kuo tankiau auga vaismedžiai, tuo mažiau pagrindinių šakų reikia jų 

vainikuose. 

Šalutinių šakų skaičius taip pat ribojamas, atsižvelgiant į veislių sa-

vybes. Normalu, kai iš pagrindinių šakų auginamos tik pirmos eilės šalu-

tinės šakos. Pirmos eilės šalutinės šakos naudingos tik tankiašakių ir vi-

dutinio tankumo vainikų žemutinėms šakoms. Vaismedžiui pakanka 4–

6 šalutinių šakų, arba po dvi pagrindinėms žemutinio aukšto šakoms. 

Šalutinės šakos formuojamos kiek įmanoma gulstesnės (2 pav.). 

 

    
 

2 pav.  Vaismedžių formavimas                    (L. Johnson paveikslas) 

 

Vaismedžių aukščio ribojimas iki 3–4 metrų mažina vainikų ga-

baritus, nemažina derliaus, gerina vaismedžių būklę, augimą, priežiūrą, 

derliaus kokybę ir jo ėmimą. Nepriklausomai nuo ūgio, erdviniai 

vaismedžių vainikai turėtų būti ne didesnio kaip 5 metrų skersmens. 

Vainikų plotis turi būti ribojamas tada, kai vainikai susiaurina tarpuei-

lius ir palieka juos mažesnio kaip 2 m pločio. Patrumpinus šakas, su-

tankėja vainiko pakraščiai. Per juos į vainiko vidų nepatenka šviesa. 
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Tada būtinos vertikalios properšos vainike. Jų reikia tiek, kiek pirma-

jame vainiko aukšte yra pagrindinių šakų. 

Priemonės jaunų vaismedžių derėjimui ankstinti ir der-

lingumui didinti. Tai tokios priemonės ir medžiagos (fitohormonai), 

kurios greitina ir lėtina augimą, priešingomis kryptimis veikia augimą 

ir vystymąsi, o kartu ir žiedų bei vaisių formavimąsi. 

Daugelyje augalų organų susidaro augimo stimuliatoriai, auksinai 

ir giberelinai. Jie skatina vaisių augimą ir žiedinių pumpurų formavi-

mąsi. Sintetiniai augimo stimuliatoriai naudotini tada, kai ūgtelėję 

vaismedžiai nenori derėti. Vėlai derėti pradedantis sodas nėra intensy-

vus, nors vėliau ir dera gausiai. Normaliai derėti vaismedžiai pradeda 

jau pirmuoju augimo sode penkmečiu. Vėliau kasmet duoda žymiai 

didėjančius, ūkiškai naudingus derlius, kurie kompensuoja sodo įvei-

simo bei priežiūros išlaidas ir duoda pelną. 

Pagrindinė priemonė sodo derėjimui pagreitinti – anksti derėti 

pradedančių veislių ir ankstyvą derėjimą skatinančių poskiepių naudo-

jimas. 

Veiksminga derėjimą skatinanti priemonė – jaunų vaismedžių ša-

kų augimo krypties pakeitimas iš vertikalios į horizontalią. Obelys, 

kurių šakos nuo liemens atšlyja beveik stačiu kampu, dažniausiai auga 

gulsčiai ir kasmet gausiai dera (3 pav.). 
 

  

3 pav. Vaismedžio šakos padėties įtaka derėjimo intensyvumui 

 (C. G. Forshey, D. C. Elving, R. Stebbins, 1992) 

 

Gulsčiai augančiomis šakomis vainikai būna žemesni, jų šakos 

daugiau šakojasi, mažiau apsinuogina, gausiai dera. Atlenkti šakas į 
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horizontalią padėtį galima įvairiais būdais per ištisus metus (4.3 sky-

rius). 

Kamieno ir šakų žiedavimas taip pat skatina derėjimą. Jis taikyti-

nas tiems medžiams, kurie yra derančio amžiaus, geros būklės, gerai 

auga, tačiau blogai dera. 

Pievinių obelų sodų įveisimas labiausiai ankstina derėjimą, suma-

žina derančių vaismedžių gabaritus. Tokie sodai gausiai dera jau ant-

raisiais metais. Viename hektare pievinio sodo auginama 40–60 tūkst. 

obelaičių, t. y. 40–100 kartų tankiau negu įprastiniuose soduose. Iš jų 

derlius gaunamas kartą per dvejus metus. Tai labai intensyvus sodas, 

tačiau būtina, kad jame auginamų obelaičių pirmamečiai ūgliai for-

muotų žiedinius pumpurus. Tada antramečiai ūgliai žydi ir dera. Su-

silpninti obelaičių augimą pieviniame sode ir pagerinti jų derėjimą 

galima retardantais. Tinkamiausi retardantai – alaras, etrelas ir CCC. 

Jų naudojimas padidina obelų derlingumą 20–40 . 

Sodo augalų apsauga nuo rauplių. Tai priemonių sistema 

vaismedžiams ir vaisiams apsaugoti nuo rauplių pažeidimų. Rauplės – 

labiausiai paplitusi ir daugiausiai žalos padaranti liga. Ji sunaikina apie 

30–40  obelų ir kriaušių, jų derliaus, pažeidžia lapus, vaisius ir ūg-

lius. Lietuvos klimato sąlygos dažnai būna palankios rauplėms vystytis. 

Dauguma veislių yra neatsparios šiai ligai. Pažeistuose lapuose sulėtėja 

fotosintezė, dėl to augalai ir vaisių užuomazgos silpniau auga, blogiau 

diferencijuojasi žiediniai pumpurai, vaisiai būna blogos kokybės. 

Pagrindinis metodas apsaugoti obelis nuo rauplių – cheminis. 

Nors cheminės priemonės yra efektyvios, tačiau jos brangios, žalingos 

žmonėms ir aplinkai. Cheminio metodo taikymo principas – apsaugoti 

obelis nuo apsikrėtimo rauplėmis. Purškimo efektyvumas priklauso 

nuo trijų sąlygų:  tinkamiausio fungicido, purškimo laiko ir kokybės. 

Šiuo metu fungicidų pasirinkimas yra didelis. Būtina kaitalioti 

purškimus sisteminiais ir kontaktiniais fungicidais, kad neišsivystytų 

atsparių štamų rauplėgrybio sukėlėjas (Venturia inaequalis). 

Purškimo laikas glaudžiai susijęs su rauplių vystymosi ciklais, to-

dėl būtina stebėti ne tik augalų, bet ir rauplėgrybio vystymąsi. Iškilus 

apsikrėtimo pavojui, augalai purškiami profilaktiškai, t. y. kad būtų 

apsaugoti nuo galimo apsikrėtimo, o apkrėsti augalai purškiami, kad 

rauplėgrybis nesivystytų ir neplistų. 
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Gera purškimo kokybė tokia, kai fungicido mišiniu visos augalo 

dalys, ypač lapai ir vaisiai, padengiami ištisai ir vienodai. Tai padaryti 

galima ventiliatoriniais smulkialašiais purkštuvais. Geriausiai purkšti 

vakare arba naktį, kai aprimsta vėjas ir oras būna drėgnas. 

Agrotechniniai metodai yra tik papildomi. Agrotechniniais meto-

dais formuojami tinkamo tankumo ir aukščio vaismedžių vainikai, ku-

riuos geriau apšviečia saulė. Tokius vaismedžius mažiau pažeidžia 

rauplės, juos lengviau kokybiškai nupurkšti. Pernykščių lapų grėbimas 

ir šalinimas apsikrėtimo šaltinį sumažina nedaug.  

Kovojant su rauplėmis perspektyvus yra selekcinis metodas, t. y. 

atsparių rauplėms veislių, kūrimas. Rauplėms atsparių obels veislių  

selekcija labai sudėtinga ir ilgalaikė. Dabar yra nustatyti ir sėkmingai 

selekcijoje taikomi atsparumo rauplėms genetiniai šaltiniai – obelų 

Malus floribunda ir Malus pumila genai. 

Atspariausios rauplėms obelų veislės: Prima, ‘Florina’, ‘Freedom’, 

‘Liberty’. Mažai jautrios: ‘Paprastasis antaninis’, ‘Bankroft’, ’Boskopo’, 

‘Vilhelminis’, ‘Melrose’, ‘Rudeninis dryžuotasis’, ‘S‘Pupinis’, ‘Idared’. 

Labai jautrios rauplėms: ‘Kortland’, ‘Fantazija’, ‘Lobo’, ‘Melba’, ‘Lin-

da’, ‘McIntosh’ veislės.  
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2. SODO AUGALŲ SODMENŲ KOKYBĖ       

 

2.1. Vaismedžių sodmenų kokybė 
 

Sodo augalų sodmenų kategorijos: 

– superelitas – tai selekcininkų arba jų įgaliotų asmenų išauginti 

originaliausi sodmenys (sutrumpintas žymėjimas SE); 

– elitas – tai sodmenys, gauti nustatytą metų skaičių (pvz., braš-

kėms – 1 metai, serbentams – 5 metai ir t. t.) vegetatyviai pa-

dauginus superelitinius augalus (sutrumpintas žymėjimas E); 

– sertifikuoti pirmos reprodukcijos sodmenys – tai gauti vegetaty-

viai padauginus elitinius augalus (sutrumpintas žymėjimas R1); 

– sertifikuoti  antros reprodukcijos sodmenys – tai gauti vegeta-

tyviai padauginus pirmos reprodukcijos augalus (sutrumpintas 

žymėjimas R2). 

Sodmenys gali būti trijų klasių: A; B1; B2. 

A – devirusuoti sodmenys. Devirusuoti superelitiniai augalai va-

dinami supersuperelitu (sutrumpintas žymėjimas SSEA). Jų pirmos 

vegetatyvinės kartos palikuonys nustatytą metų skaičių vadinami supe-

relitu (SEA), antros vegetatyvinės kartos palikuonys nustatytą metų 

skaičių – elitu (EA), trečios vegetatyvinės kartos – pirma reprodukcija 

(R1A) ir t. t. 

B1 – nedevirusuoti, bet virusų atžvilgiu testuoti. 

B2 – nedevirusuoti ir virusų atžvilgiu netestuoti. 

Pastaba: superelitiniai ir elitiniai sodmenys turi atitikti I rūšies 

reikalavimus (1–3 lent.). 

Augalų, kurių sodmenims taikomi privalomieji reikalavimai, sąra-

šas: 

1. Aronia – aronijos; 

2. Actinidia – aktinidijos; 

3. Chaenomeles – svarainiai; 

4. Cydonia – cidonijos;  

5. Corylus – lazdynai;  

11. Pyrus – kriaušės;  

6. Fragaria – braškės;  

7. Hyppophae – šaltalankiai; 

8. Lonicera – sausmedžiai; 

9. Malus – obelys; 

10. Oxycoccus – spanguolės; 

16. Persica – persikai;  
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12. Armeniaca – abrikosai;  

13. Cerasus avium – vyšnios;  

14. Cerasus vulgaris – trešnės;  

15. Prunus  – slyvos;  

17. Ribes – serbentai, agrastai;  

18. Rubus – avietės, gervuogės;  

19. Vaccinium – šilauogės, bruknės; 

20. Vitis – vynmedžiai. 
 

1–5 lentelėse pateikti kokybiniai reikalavimai įvairių augalų sod-

menų prekinei rūšiai nustatyti. 

 

1 lentelė. Bendrieji reikalavimai sėklavaisinių ir kaulavaisinių 

sodo augalų sodmenims                      (pagal ŽŪM įsakymą Nr. 383) 

Požymiai I rūšis II rūšis 

Šaknų sistema 

šaknų atžalos  neturi būti neturi būti 

pagrindinių šaknų padžiūvimas  neturi būti neturi būti 

smulkiųjų šaknų padžiūvimas  neturi būti neturi būti 

žievės ir brazdo pašalimas  neturi būti neturi būti 

medienos pašalimas  
 

mediena mažai 
pageltusi 

mediena patamsėjusi, 
žievė sveika 

mechaniniai pažeidimai smulkūs įbrėžimai 
ir nubrozdinimai 

gali būti smulkūs 
įbrėžimai ir nubroz-
dinimai 

Stiebai 

žaizdos pašalinus ūglius  užgijusios užgijusios 

neužgijusių žaizdų, pašalinus 
ūglius, vnt. ne daugiau kaip  

1 2 

stuobreliai, pašalinus ūglius  neturi būti neturi būti 

poskiepių atžalos  neturi būti neturi būti 

kreivumas  
 

gali būti, jei nerei-
kia taisyti sodinimo 
metu 

gali būti, jei galima 
ištaisyti pririšant prie 
kuolo 

žievės nubrozdinimas  paviršinis paviršinis 

žievės įtrūkimai  

 

nesiekiantis  

medienos 
 

siekiantys medieną, 

bet žievė prie įtrū-
kimų neatšokusi 

pašalimas neturi būti  mediena mažai pa-
geltusi, žievė sveika 
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Vainikas 

viršūnė  būtina  būtina  

ūgliai konkurentai  neturi būti  neturi būti  

medienos pašalimas  
 

mediena pageltusi, 
bet brazdas ir žievė 

nepašalę  

mediena pageltusi, 
bet brazdas ir žievė 

nepašalę 

brazdo pašalimas neturi būti  neturi būti  

pumpurų išsprogimas  neturi būti  neturi būti  

viršūnės ar ūglių lūžiai gali būti lūžiai tik 
ūglių galuose, kurie 
bus pritrumpinami 

sodinimo metu 

gali būti lūžiai bet 
kurioje ūglio vietoje, 
jei juos galima pa-

keisti kitu ūgliu 
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2 lentelė. Skiepams (skiepytiems medeliams) keliami reikalavimai  

                            (pagal Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko įsakymą Nr. 1A–81) 

Požymiai 
Rū-

šis 

Obelys Kriaušės Slyvos 
Trešnės ir 

persikai 
Vyšnios 

Abri-

kosai 

su poskiepiais 

sėkliniais ir 

aukštaūgiais 

vegetatyviniais 

pusiau žema-

ūgiais bei 

žemaūgiais ir 

su tarpininku 

sėkliniais 

cidonijos ir 

su cidonijos 

tarpininku 

skėsta–

šakės 

slyvos 

sėjinuk. 

Vangenheimo 

vengrinės 

sėjinukais ir 

vegetatyviniais 

sėkliniais 

ir vegeta-

tyviniais 

sėkliniais 

ir vegeta-

tyviniais 

sėkliniais 

ir vegeta-

tyviniais 

amžius metais 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 

Aukštis cm (ne 

mažesnis kaip) 

I 

II 

12

0 

100 

150 

120 

100 

80 

130 

110 

120 

100 

150 

120 

100 

80 

130 

110 

140 

120 

120 

100 

140 

120 

120 

100 

120 

100 

Kamieno storis 

cm (ne mažesnis 

kaip) 

I 

II 

1,2 

1,0 

1,8 

1,5 

1,2 

1,0 

1,5 

1,2 

1,2 

1,0 

1,8 

1,5 

1,2 

1,0 

1,5 

1,2 

1,4 

1,2 

1,2 

1,0 

1,4 

1,2 

1,2 

1,0 

1,5 

1,2 

Kamieno aukštis 

cm 

I 

II 

* 

* 

60–80 

60–80 

* 

* 

60–80 

60–80 

* 

* 

60–70 

60–70 

* 

* 

60–70 

60–70 

50–60 

50–60 

50–60 

50–60 

50–60 

50–60 

40–50 

40–50 

40–60 

40–60 

Skeletinių šakų 

ilgis cm (ne 

mažesnis kaip) 

I 

II 

* 

* 

 * 

* 

20 

20 

* 

* 

40 

30 

* 

* 

30 

20 

40 

30 

30 

20 

40 

30 

20 

10 

30 

20 

Skeletinių šakų 

(ne mažiau) vnt. 

I 

II 

* 

* 

4 

3 

* 

* 

4 

3 

* 

* 

4 

3 

* 

* 

4 

3 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Šaknų ilgis cm  

(ne mažesnis kaip) 

I 

II 

25 

20 

30 

25 

20 

15 

25 

20 

25 

20 

30 

25 

20 

15 

30 

25 

25 

20 

25 

20 

25 

20 

25 

20 

25 

20 

Pastaba: * – požymis nevertinamas 
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3 lentelė. Poskiepiams keliami reikalavimai   

(pagal Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos  

viršininko įsakymą Nr. 1A–81) 

 

Poskiepiai 
Amžius 

Rūšis 

(prekinė) 

Šaknies 

kaklelio 

storis 

mm 

Šaknų 

skaičius 

Šaknų ilgis 

ne mažesnis 

kaip cm 

Obelų 

Sėkliniai 

 

 

vienmečiai I 

II 

> 7 

5–7 

>5 

>3 

12 

 

dvimečiai I 

II 

>7 

5–7 

>5 

>5 

12 

Vegetatyviniai 

aukštaūgiai 

 

vienmečiai 

arba 

dvimečiai 

I 

II 

> 7 

> 5 

6 

4 

5 

5 

Vegetatyviniai 

pusiau 

žemaūgiai 

vienmečiai 

arba 

dvimečiai 

I 

II 

7–10 

5–6 

6 

6 

6 

6 

Vegetatyviniai 

žemaūgiai 

vienmečiai 

arba 

dvimečiai 

I 

II 

>7 

5–7 

5 

3 

4 

4 

Kriaušių 

Sėkliniai 

 

 

vienmečiai 

 

I 

II 

> 7 

5–7 

3 

3 

12 

12 

dvimečiai I 

II 

> 10 

8–10 

3 

3 

12 

12 

Kaulavaisių 

Sėkliniai vienmečiai I 

II 

6–8 

4–5 

3 

3 

12 

12 

Trešnių ir vyšnių 

Vegetatyviniai 

 

vienmečiai 

ir dvimečiai 

I 

II 

7–10 

5–12 

8 

4 

5 

5 
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2.2. Lietuvoje rekomenduojamų auginti vaismedžių 
veislės 

Obelų veislės identifikuojamos aprašant įvairius augalo požymius. 

Jie įvertinami atlikus biometrinius matavimus (medžio aukštis, lapo ilgis 

ir plotis ir t. t.), jusliškai ir vizualiai (skonis, aromatas, spalva ir t. t.). 

Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad net ir tos pačios veislės požymiai 

įvairūs. Augalo dalys savybėms aprašyti turi būti paimtos tinkamu lai-

ku ir iš tam tikros augalo vietos. Augalai, kurių dalys imamos veislei 

apibūdinti, turi būti sveiki, nepažeisti kenkėjų. Derantiems augalams 

apibūdinti imama 10–15 vaisių arba 20–25 tipingi lapai. Pavyzdžiai, 

kurių požymiai netipingi, neaprašomi. Derančio vaismedžio lapų pa-

vyzdžiai imami vainiko išorėje nuo augančių 25–35 cm ilgio metūglių 

vidurinės dalies. Ūgliai, žiedai ir vaisiai taip pat turi būti paimti iš peri-

ferinės, gerai saulės apšviestos vainiko dalies. Nuo jaunų vaismedžių 

imami ne mažesni kaip 30–40 cm ilgio ūgliai. Vaisiai apibūdinami 

skynimo arba vartojimo brandos.  

Kriaušių vaisių forma gali būti rutuliška, kiaušiniška, kūgiška, 

kriaušiška. Žinotina, kad kriaušių vaisiai aplink šerdį kartais ir iki kote-

lio turi įvairaus dydžio sklereides, kurios gali būti išsidėsčiusios plo-

nesniu ar storesniu sluoksniu, bet jų gali ir nebūti. 

Prieš aprašant veislės morfologinius požymius, pateikiami pagrin-

diniai paso duomenys: veislės pavadinimas, kilmė (kokios tėvinės veis-

lės buvo sukryžmintos), kada ir kokioje šalyje bei institucijoje veislė 

išvesta, kada introdukuota į Lietuvą (jeigu tai nevietinė veislė).  

Obelų ir kriaušių veislėms apibūdinti naudotinos savybės ir po-

žymiai: 

- vaismedžių derėjimo pradžia, derlius kg iš medžio arba t ha–1 

(nurodant medžio amžių);  

- aukštis cm (nurodant poskiepį); 

- vainiko forma (piramidinė, ovali, rutuliška, atvirkščiai piramidi-

nė) ir tankis (retas vainikas, vidutiniškai tankus, tankus, labai tankus); 

- ištvermingumas žiemą (vertinamas po šaltų žiemų, naudojama  

6 balų skalė: 0 – pažeidimų nėra, 5 – medis žuvęs); 

- atsparumas ligoms (lapai pažeisti rauplių, vertinami balais:  

0 – pažeidimų nėra, 1 – pažeisti pavieniai lapai, 2 – pažeista iki 10 % 
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lapų, 3 – pažeista iki 25 % lapų, 4 – pažeista iki 50 % lapų, 5 – pažeista 

daugiau kaip 50 % lapų); 

- ūglio ir tarpubamblio ilgis bei skersmuo (išmatuojamas 3–5 ūg-

lių 5 tarpubamblių ilgis ir skersmuo ties jų viduriu cm); 

- žievės spalva (gelsvai ruda, pilkai bronzinė, žalsva, žaliai ruda, 

ruda, rudai purpurinė, raudonai ruda, raudona), plaukuotumas (ne-

plaukuoti, mažai, vidutiniškai, labai plaukuoti), lenticelių gausumas 

(mažai, vidutiniškai, labai gausiai), dydis (smulkios, vidutinės, dide-

lės), forma (siūliška, diskinė, elipsiška, ovali, verpstiška) ir spalva (gel-

tona, oranžinė,  gelsvai pilka, pilka, pilkai ruda, pilkai rausva); 

- lapo dydis (ilgis ir plotis cm), forma (apskritas, pailgas, elipsiš-

kas, kiaušiniškas, atvirkščiai kiaušiniškas), gyslotumas (t. y. lapalakščio 

gyslelių stambumas, tankis, spalva), plaukuotumas (neplaukuoti, ma-

žai, vidutiniškai, labai plaukuoti), spalva (gelsvai žalia, šviesiai žalia, 

žalia, pilkai žalia, tamsiai žalia); 

- lapalakščio krašto dantytumas (lygus, dantytas, pjūkliškas, dvi-

gubai pjūkliškas) ir banguotumas (smulkiai, vidutiniškai, stambiai 

banguotas arba lygus); 

- lapkočio ilgis cm, storis mm, spalva (žalia, šviesiai raudona, 

tamsiai raudona, purpurinė, rožinė) ir jo nusispalvinimas (lapkočio 

pagrindas, pusė jo ilgio, du trečdaliai, visas lapkotis); 

- prielapių didumas (smulkūs, vidutiniški, stambūs), jų forma 

(ovali, kiaušiniška, strėliška, yliška, šakota); 

- žiedų dydis (smulkūs, vidutiniški, stambūs) ir skaičius žiedyne; 

- vainiklapių dydis (smulkūs, vidutiniški, stambūs), forma (pailgi, 

kiaušiniški, ovalūs, apvalūs), spalva žiedui išsiskleidus (balta, šviesiai 

rožinė, rožinė, raudona, purpurinė); 

- žydėjimo laikas (kalendorinė data arba nurodoma, kiek vėliau ar 

anksčiau dienų už standartinę veislę); 

- vaisių sunokimo ir vartojimo laikas (pradžios ir pabaigos data); 

- vaisių forma (obuolių rutuliška, pailga, kūgiška, cilindrinė, 

kriaušių rutuliška, kiaušiniška, kūgiška, kriaušiška); 

- vaisių dydis (smulkūs – iki 50 g, vidutiniai – 100 g, stambūs – 

150 g, labai stambūs – daugiau kaip 175 g), forma (plokščiai apvali, 

apvali, ovali, kūgiška, cilindriška); 
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- vaisių odelės spalva: pagrindinė (šviesiai geltona, geltona, žaliai 

geltona, šviesiai žalia, žalia) ir dengiamoji (oranžinė, rausva, raudona, 

tamsiai raudona, purpurinė); 

- dengiamosios spalvos pasiskirstymas (dryžiais, taškeliais, susilie-

jantys dryžiai ir taškai, ištisinė spalva); 

- rūdėtumas (gausumas: plonu sluoksniu, vidutinis, storas šiurkš-

tus sluoksnis) ir vieta (aplink taurelę, vaiskočio duburėlį arba dengia 

didesnį ar mažesnį vaisiaus paviršiaus plotą); 

- lanticelių dydis (smulkios, vidutinio stambumo, stambios), for-

ma (apskritos, ovalios, žvaigždiškos), ryškumas (ryškios, vidutinio ryš-

kumo, neryškios), spalva (balsva, pilka, rausva, ruda); 

- taurelė (atvira, pusiau atvira, uždara) ir jos vamzdelio forma (ci-

lindrinė, kūgiška, piltuviška, pusiau rutuliška, w formos); 

- šerdies forma (svogūniška, ropiška, rutuliška, rombiška, kiauši-

niška, ovali); 

- sėklų kameros (uždaros ar atviros); 

- sėklų forma (dažniausiai panaši į lašą, jos gali būti siauros, ištį-

susiai ar siaurai nusmailėjusios, kiaušiniškos, beveik rutuliškos) ir spal-

va (bronzinė, pilkai ruda, šviesiai ruda, tamsiai ruda, juodai ruda); 

- minkštimas (sviestiškas, tirpstantis, purus, skylantis, tankus), su-

ltingumas (nesultingas, vidutiniškai arba labai sultingas), spalva (balta, 

kreminė, gelsva, žalsva, rausva); 

- skonis (saldus, rūgščiai saldus, saldžiai rūgštus, saldaus ar rūgš-

taus vyno skonio); 

- cheminė sudėtis (vitaminas C mg/kg, titruojamos rūgštys %, 

cukrūs, pektinai %, sausosios medžiagos %); 

- panaudojimas (desertui, kompotams, sultims, džemams, džio-

vinti, sidrui). 

Lietuvoje augintinų obelų veislių sąrašas pateiktas 4 lentelėje ir  

4 paveiksle, kriaušių – 5 lentelėje ir 5 paveiksle. 
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4 lentelė. Lietuvoje augintinų obelų veislės 

(pagal „Tinkamiausių Lietuvoje auginti 2011 m. augalų veislių sąrašą“) 
 

Veislės 

Sodininkystės zonos ir pozoniai 
Įra-

šymo 
me-
tai 

vakarų vidurio rytų 

pa-
jūrio 

Žemai-
tijos 

šiau-
rės 

piet-
vaka-
rių 

šiaurės 
rytų 

piet-
ryčių 

vasarinės 

Popierinis    NE NE + + + + 1967 

Melba  + + + + + + 1967 

*Konfetnoje        1984 

Izbranica  + + + + + + 1984 

Jerseymac  + + + + + + 2000 

*Avenarijus        2000 

Orlovim  + + + + + + 2001 

Geneva Early  + + + + + + 2001 

rudeninės 

Rudeninis dryžuotasis  + + + + + + 1967 

Auksis  + + + + + + 1986 

Delikates   + + + + + + 1995 

Orlovskoje  polosatoje  + + + + + + 1996 

Freedom  + + + + + + 2000 

Paulared  + + + + + + 2000 

Beržininkų ananasas + + + + + + 2001 

Vitos  + + + + + + 2001 

žieminės 

Noris  + + + + + + 1967 

* Bogatyr        1970 

Lobo  + + + + + + 1971 

* Tellissaarre        1978 

* Spartan        1984 

Antej  + + + + + + 1996 

Štaris  + + + + + + 1996 

Kulikovskoje  + + + + + + 1998 

Aldas  + + + + + + 1999 

Cortland  + + + + + + 1999 

Reinette Coulon  + + + + + + 1999 

Florina  + + + + + + 2000 

Ligol  + + + + + + 2000 

Šampion + + + + + + 2000 

Aliesia + + + + + + 2001 

Alva  + + + + + + 2001 

Connel Red  + + + + + + 2001 

Rubin  + + + + + + 2001 

Obelų poskiepiai: vegetatyviniai –  M.26, B.118, MM.106, B.396, 
M. 9, P.14, P.22, P.60; sėjinukas – ‘Paprastojo antaninio’. 
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‘Popierinis‘  ‘Melba‘                 ‘Ženeva early‘ 

 

           
               ‘Izbranica‘                     ‘Orlovim‘ 

 

                
         ‘Avenarius‘                  ‘Konfetnoje‘ 

                  
   ‘Auksis‘       ‘Delicates‘ 
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‘Orlovskoje polosatoje‘          ‘Freedom‘                  ‘Paulared‘ 
 

 

      
    ‘Vitos‘    ‘Antej‘ 

 

    
  ‘Štaris‘           ‘Cortland‘  ‘Florina‘ 
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                  ‘Ligol‘               ‘Šampion‘ 
 

        
          ‘Alwa‘        Rubin‘ 
 

        
      ‘Cornel red‘        ‘Bogatyr‘ 

 

4 pav. Rekomenduojamos Lietuvoje auginti obelų veislės 
(LSDI nuotraukos, http://www.plant.photos.net/index.php?title=Apple_Varieties) 

http://www.plant.photos.net/index.php?title
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5 lentelė. Lietuvoje augintinų kriaušių veislės 
(pagal „Tinkamiausių Lietuvoje auginti 2011 m. augalų veislių sąrašą“) 

Veislės 

Sodininkystės zonos ir pozoniai 
Įrašy-

mo 
metai 

vakarų vidurio rytų 
pajū-
rio 

Žemaiti-
jos 

šiau-
rės 

pietvaka-
rių 

šiaurės 
rytų 

piet-
ryčių 

vasarinės 
* Alka       1984 
Jūratė + + + + + + 1992 
Alnora + + + + + + 1992 

rudeninės 
* Patten       1995 
Mramornaja + + + + + + 1995 
Alsa + + + + + + 1997 

Konferencinė + + + + + + 2001 
Aluona + + + + + + 2002 
Lukna + + + + + + 2002 

Paaiškinimai: * – tinka papildomai mėgėjiškai sodininkystei; „+“  –  tinka, 
„NE“  – netinka atitinkamai zonai  

Kriaušių poskiepiai: atrinkti iš cidonijos sėjinukų – S1, K11, K16, K19 
ir miškinės kriaušės sėjinukai. 

 
 

             
         ‘Alka‘    ‘Lukna‘ 

        
        ‘Paten‘        ‘Mramornaja‘ 

5 pav. Rekomenduojamos Lietuvoje auginti kriaušių veislės 
                                                           (L. ir A. Velykių nuotraukos) 
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Kaulavaisinių vaismedžių veislėms aprašyti naudotini tie patys 
požymiai, kaip ir sėklavaisiams. Tačiau kai kurie jų vaisių morfologi-
niai požymiai bei biologinės savybės skiriasi nuo sėklavaisių. Patei-
kiamas tų požymių aprašymas: 

- derėjimo pobūdis (ant vienmečių ūglių, ant puokštinių vaisinių 
šakučių, mišrus derėjimas); 

- vaisių forma (rutuliška, plokščiai rutuliška, širdiška, kiaušiniška, 
ovali, cilindrinė; kai kurių   slyvų veislių – kriaušiška); 

- šoninė siūlė (neišreikšta, išreikšta  menkai, vidutiniškai, stipriai); 
- kotelio atsiskyrimas nuo vaisiaus (atsiskiria labai lengvai, leng-

vai, vidutiniškai, sunkiai, labai sunkiai); 
- vaisiaus odelės pagrindinė spalva – nustatoma slyvų ir trešnių 

(žalia, geltona, mėlyna ir t. t.); 
- dengiamoji spalva (rausva, raudona, rausvai mėlyna, mėlyna, 

violetinė ir t. t.); 
- vaško apnašas (nėra, plonas, vidutinis, ryškus); 
- storis (plona, vidutiniška, stora); 
- tvirtumas (trapi, vidutiniškai ar labai tvirta); 
- odelės atsiskyrimas nuo minkštimo (neatsiskiria, atsiskiria sun-

kiai, vidutiniškai,  lengvai); 
- vaisiaus minkštimo konsistencija (švelni, grubi, tanki, kremzliš-

ka, pluoštiška); 
- vaisiaus kauliuko atsiskyrimas nuo minkštimo (atsiskiria lengvai, 

vidutiniškai, sunkiai, neatsiskiria); 
- dydis (mažas, vidutiniškas, didelis); 
- forma (apvali, ovali, kiaušiniška); 
- paviršius (lygus, duobėtas, porėtas, raukšlėtas, vagotas, briauno-

tas) (Czynczyk, 1998). 
Lietuvoje augintinų vyšnių veislės ir jų tinkamumas sodininkystės 

zonoms ir pozoniams pateiktos 6, 7 ir 8 lentelėse ir 6, 7 ir 8 pav.  
 

6 lentelė. Lietuvoje augintinų vyšnių veislės 
(pagal „Tinkamiausių Lietuvoje auginti 2011 m. augalų veislių sąrašą“) 

Veislės 

Sodininkystės zonos ir pozoniai 
Įrašy-

mo 
metai 

vakarų vidurio rytų 
pajū-
rio 

Žemaiti-
jos 

šiau-
rės 

pietva-
karių 

šiaurės 
rytų 

pietry-
čių 

Žagarvyšnė + + + + + + 1967 
* Turgenevka       1984 
* Šatenmorelė       1984 
Malinovka NE NE + + NE NE 1988 
Vytėnų žvaigždė + + + + + + 1996 
Notė + + + + + + 2001 
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 ‘Žagarvyšnė‘        ‘Turgenevka‘        ‘Malinovka‘ 
 

         
    ‘Vytėnų žvaigždė‘              ‘Notė‘         ‘Šatenmorelė‘ 

6 pav. Rekomenduojamos Lietuvoje auginti vyšnių veislės  
(LSDI nuotraukos, http://www.plant.photos.net/index.php?title=Apple_Varieties) 

 

7 lentelė. Lietuvoje augintinų slyvų veislės 
(pagal „Tinkamiausių Lietuvoje auginti 2011 m. augalų veislių sąrašą“) 

Veislės 

Sodininkystės zonos ir pozoniai 
Įrašymo 

metai 
vakarų vidurio rytų 

pajūrio Žemaitijos 
šiau-
rės 

pietvaka-
rių 

šiaurės 
rytų 

pietryčių 

Edinburginė + + + + + + 1967 
*Nansi Mirabelė       1967 
Viktorija  + + + + + + 1967 
Ema Leperman  + + + + + + 1971 

Skoroplodnaja + + + + + + 1971 
* Ana Špėt       1984 
*Štaro vengrinė       1984 
* Stenley       1984 
Rausvė + + + + + + 1997 
Kometa + + + + + + 1999 
Aleksona + + + + + + 2001 
Jūrė + + + + + + 2002 
Favorite de Sultano + + + + + + 2002 
Kauno vengrinė       2002 

http://www.plant.photos.net/index.php?title
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 ‘Kometa‘                  ‘Skoroplodnaja‘     ‘Ema Leperman‘ 

 

     
   ‘Ana Špėt‘        ‘Aleksona‘           ‘Rausvė‘ 

 

    
  ‘Jūratė‘           ‘Stanley‘     ‘Kauno vengrinė‘ 

 

7 pav. Rekomenduojamos Lietuvoje auginti slyvų veislės  
(LSDI nuotraukos, http://www.plant.photos.net/index.php?title=Apple_Varieties) 
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8 lentelė. Lietuvoje augintinų trešnių veislės 
(pagal „Tinkamiausių Lietuvoje auginti 2011 m. augalų veislių sąrašą“) 

Veislės 

Sodininkystės zonos ir pozoniai 
Įrašy-

mo 

metai 

vakarų vidurio rytų 

pajū-

rio 

Žemaiti-

jos 

šiau-

rės 

pietva-

karių 

šiaurės 

rytų 

piet-

ryčių 

* Dniprovka       1984 

* Drogano geltonoji       1984 

* Festivalnaja       1984 

* Hedelfinger       1984 

Vytėnų rožinė  + + + + + + 1996 

Vytėnų juodoji  + + + + + + 1997 

Vytėnų  geltonoji + + + + + + 1999 

Jurgita + + + + + + 2001 

Austė + + + + + + 2002 

Meda + + + + + + 2002 

Vasarė + + + + + + 2002 

Paaiškinimai: * – tinka papildomai mėgėjiškai sodininkystei; „+“ – tinka, 

„NE“ – netinka „N“ zonai  
Sėkliniai poskiepiai slyvoms – ‘Vangenheimo vengrinės’ ir kaukazinės 

slyvos sėjinukai; vyšnioms – Kvapiosios vyšnios sėjinukai;  trešnėms – Kva-
piosios vyšnios ir trešnės sėjinukai. 

 

         
        ‘Dniprovka‘    ‘Drogano geltonoji‘     ‘Hedelfingerio‘ 

         
         ‘Vytėnų geltonoji‘ ‘Meda‘          ‘Austė‘ 

8 pav. Rekomenduojamos Lietuvoje auginti trešnių veislės  
(LSDI nuotraukos, http://www.plant.photos.net/index.php?title=Apple_Varieties)
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3. INTENSYVAUS SODO MODELIO IR  

STRUKTŪROS PLANAVIMAS                     

3.1. Sodininkystės verslo planavimas 
 

Šiuolaikinis sodininkas – tai verslininkas, kurio produkcijos kū-

rimas (auginimas, prekinis paruošimas) yra jo verslo pagrindas – veik-

los, teikiančios naudą sau ir kitiems tarpininkaujant prekiniams mai-

nams. Šis verslas neatskiriamai susijęs su daugiamečių augalų augini-

mu ir ilgainiui gendančios produkcijos gamyba. Dėl šių ir daugelio 

kitų priežasčių sodininkystės verslas yra rizikingas ir pradedant jį reikia 

ekonomiškai pagrįsti. Tam yra sudaromas verslo planas.  Kad šis planas 

būtų pakankamai informatyvus ir pagrįstas, jo turinys turi būti pareng-

tas pagal tam tikrus nusistovėjusius reikalavimus. Plane turėtų būti 

tokie skyriai:  

- verslo plano santrauka (visų skyrių medžiagos apibendrinimas);  

- ūkio apibūdinimas (ūkio pristatymas, trumpa istorija, dabartinė 

veikla);  

- verslo idėja ir tikslai;  

- verslo aplinka (žemės tinkamumas, esami materialiniai ir finan-

siniai ištekliai, ekonominė ir teisinė aplinka, valstybės prioritetai); 

- rinkos analizė ir marketingo planas (rinkos dydis, paklausa, 

marketingo tyrimų apibendrinimas);  

- technologija ir ištekliai  (žemė, kapitalas, darbo jėga);  

- finansinis planas (pajamų ir išlaidų planas, investicijos ir finan-

savimo šaltiniai). 

Verslo planas padeda orientuotis versle ir gali būti reikalingas 

kaip būtinas dokumentas kreditams ar kitokiai finansinei paramai gau-

ti, be kurių verslinė sodininkystė beveik neįmanoma. Todėl verslo 

planas teikia informaciją pirmiausia pačiam ūkininkui, taip pat ban-

kams, ūkininką remiančioms valstybės institucijoms, verslo partne-

riams, kad jį įgyvendinus ūkis būtų: 

- pelningas; 

- likvidus (mokus, sugebantis laiku atsiskaityti su tiekėjais, ban-

kais, valstybe); 

- stabilus (didins savo turtą). 



 

46  

Kuriami keli verslo plano variantai: tikėtinas, optimistinis ir pesi-

mistinis. Pagrindinis yra tikėtinas. Ilgalaikiuose investicijų projektuo-

se, kurių trukmė 10 ir daugiau metų, finansinių skaičiavimų metu tai-

komos bazinės, projekto sudarymo metų pradžios kainos.  

Kuriant verslo planą, svarbiausias uždavinys yra pasirinkti efekty-

viausias technologijas ir suplanuoti išteklių poreikį pageidaujamai ko-

kybei ir norimam produkcijos kiekiui išauginti ir sutvarkyti.  

 

3.2. Sodų projektavimas 
 

Projektuojant sodą būtina žinoti augintojų tikslus ir galimybes:  

- sodo paskirtis (verslas, šeimos poreikių tenkinimas, poilsis);  

- apsirūpinimas (darbo jėga, technika, finansinės galimybės);  

- pasiruošimas (teorinės žinios ir praktinis patyrimas);  

- sąlygos (agroklimatinės, ekonominės, geografinės).  

Šių veiksnių visuma nulemia sodo projekto detales, tačiau pagrin-

diniai projektavimo klausimai išlieka bendri:  

- sodo tipo parinkimas (augalų genčių, poskiepių ir veislių);  

- žemės sklypo parinkimas (dirvožemis, reljefas, esami objektai);  

- sodo teritorijos organizavimas (sodinių ir pagalbinių plotų išdės-

tymas);  

- sodo apsaugos ir priežiūros organizavimas. 

Sodo tipas parenkamas pagal atitinkamą paskirtį (pvz., verslinis 

sodas projektuojamas intensyviai gamybai, planuojama produkcija ir 

numatoma rinka, poilsiui – gali būti auginami aukštaūgiai vasarinių 

veislių vaismedžiai, šeimos poreikiams tenkinti – auginama daug įvai-

rių rūšių ir veislių augalų). 

Būsimajame sode svarbu racionaliai išdėstyti sodo kvartalus, sau-

gias pesticidų ruošimo aikšteles, vandens rezervuarus, šakų rinkimo ir 

deginimo aikšteles, numatyti vietą užuovėjoms, tvoroms ir keliams. 

Mažų sodų teritorija kvartalais neskirstoma, didesniuose soduose 

suformuojami po 2–5 ha, o dideliuose iki 10 ha kvartalai. Kvartalų 

konfigūracija pasirenkamo pagal sodo teritoriją, bet racionaliausi sta-

čiakampiai kvartalai. Jie dažniausiai apribojami keliais, o dideli kvarta-

lai – ir užuovėjų juostomis. Užuovėjų juostos aplink intensyviai pri-

žiūrimus verslinius sodus sodinamos ten, kur būtina – lygiagrečios 

vaismedžių eilėms 6–8 m, o statmenos – 9–10 m atstumu nuo vais-
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medžių. Medžiai užuovėjoje sodinami kas 1–2 m. Kai užuovėjos yra iš 

kelių eilių, tarp jų paliekami 2,5–4 m tarpai. Užuovėjos susilpnina vėją 

iki 15–20 kartų didesniu atstumu negu medžių aukštis, pvz., 15 m 

aukščio užuovėjos –  200–300 m. Augdami užuovėjų medžiai ilgainiui 

padeda sukurti palankesnį mikroklimatą sodo augalams, todėl užuovė-

jas patartina pradėti įrengti 2–3 metais anksčiau nei patį sodą (Uselis, 

2005). 

Kvartalo dydis ir konfigūracija pasirenkama pagal reljefą, dirvo-

žemio drėgmės režimą, natūralias laukų ribas. Geriausia, kai vieno 

kvartalo žemė pavasarį išdžiūsta vienu laiku. Tuomet būna lengviau 

purkšti sodą bei tvarkyti šakas. Paprastai, kad vaismedžius geriau ap-

šviestų saulė, eilės kvartale išdėstomos šiaurės–pietų kryptimi. Eilės 

turėtų būti 300–400 m ilgio, nes trumpose eilėse neracionaliai naudo-

jama technika, padidėja darbo laiko ir kuro sąnaudos. Kai eilės per 

ilgos, nepatogu purkšti pesticidais bei išvežti derlių. Kas 150–200 m 

skersai eilių padaromi 6–8 m tarpai pravažiuoti, kad būtų galima iš-

sukti iš eilių. Kvartalų galuose tarp vaismedžių ir tvoros ar užuovėjos 

paliekama 8 m pločio juosta sodo priežiūros ir derliaus nuėmimo me-

chanizmams apsisukti (Uselis, 2005). 

Labai svarbu sode turėti vandens telkinį. Jei nėra natūralaus, įren-

giamas dirbtinis. Tai gali būti žemiausioje sodo vietoje iškastas tvenki-

nys su privažiavimu. Patogiausia, kai vandens rezervuaras yra sodo 

viduryje. Šalia vandens rezervuaro įrengiama saugi pesticidų maišymo 

aikštelė. 

Kvartalų galuose arba kur mažiau vertinga žemė paliekamos aikš-

telės nugenėtoms šakoms laikyti ir deginti (Uselis, 2005). 

 

3.2.1. Sodinimo vietos parinkimas 

Sodų įveisimo etapas yra labai reikšmingas. Nuo jo priklauso pa-

sodintų vaismedžių prigijimas, geras augimas, o iš dalies ir derėjimo 

pradžia bei derlingumo dinamika. Šis etapas prasideda tinkamos vietos 

parinkimu ir jos pritaikymu sodui. Parenkant žemės sklypą sodui 

įveisti būtina įvertinti vietovės sąlygas: paviršiaus nuolydį, gruntinio 

vandens aukštį, daubų uždarumą, metinį kritulių kiekį ir užmirkimo. 

Labai svarbu aktyvių temperatūrų suma, sausinimo ir drėkinimo gali-

mybės, dirvožemio granuliometrinė sudėtis, maisto medžiagų kiekis, 
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dirvožemio pH ir natūralios užuovėjos. Atsižvelgiant į visas šias sąly-

gas, planuojami dirvos paruošimo sodui darbai. 

Dirvos sąlygų pagerinimui reikėtų pakoreguoti reljefą, suregu-

liuoti drėgmės sąlygas, pagilinti armens sluoksnį, pagausinti maisto 

medžiagas 60 cm dirvožemio sluoksnyje, sunaikinti piktžoles. Tai ga-

lima padaryti ištisai visame lauke arba tik būsimose vaismedžių eilių 

vietose. 

 

3.2.2. Sodinimo schemų parinkimas ir augalų išdėstymas 

Optimalių atstumų tarp augalų parinkimas pagal poskiepių ir veis-

lių kombinacijų ypatumus lemia sodų vaismedžių derlingumą ir der-

liaus kokybę, priežiūros darbų atlikimą. Vaismedžių atstumai sode turi 

būti tokie, kad jiems per visą amžių pakaktų maitinamojo ploto ir jie 

turėtų geras šviesos sąlygas. Intensyviuose soduose vaismedžiai augi-

nami tankiai – nuo 1,5 iki 5 tūkst. vnt. ha–1. Kuo daugiau vaismedžių 

sodo ploto vienete, tuo didesnis jauno sodo derlius. Tankesniuose so-

duose silpnėja vėjai, būna pastovesnės temperatūros, drėgnesnis oras, 

storesnė sniego danga. Pavasarį dirvoje būna daugiau drėgmės. Vasarą 

vaismedžiai mažiau garina vandenį. Tankus sodas ekonomiškai efekty-

vesnis. Sodinimo atstumai priklauso nuo vaismedžių augumo (tai pri-

gimtinė augalo savybė užaugti tam tikro, būdingo konkrečiai augalų 

grupei, dydžio). Vegetatyvinių poskiepių augumas vertinamas (pro-

centais) lyginant su sėkliniais poskiepiais pagal į juos įskiepytų vais-

medžių augumą. 

Šiuolaikiniuose versliniuose soduose auginami įvairaus augumo 

vaismedžiai su žemaūgiais ir pusiau žemaūgiais poskiepiais. Verslinių 

sodų konstrukcijos pasirenkamos pagal poskiepio ir įskiepio augumą (9 

pav.), vaismedžių vainiko formą, sode naudojamų traktorių bei žemės 

ūkio mašinų gabaritus ir kt. (Uselis, 2005). 

Svarbu, kad šiuolaikinis verslinis sodas kuo greičiau pradėtų derė-

ti ir augintų gausų bei kokybišką vaisių derlių per visą derėjimo laiką. 

Augesnių sodų tarpueiliai turi būti apie 1,5 karto didesni negu vais-

medžių aukštis (9 lentelė). Parenkant atstumus tarp eilių būtina atsi-

žvelgti į maitinamąjį plotą ir į sode naudojamos technikos gabaritus.  
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9 pav.  Poskiepių įtaka obelų augumui 

         

9 lentelė.  Sodo augalų sodinimo atstumų parinkimo duomenys 

Augalai Poskiepiai 
Maitinamasis 

plotas m2 

Atstumai 

eilėse m 

Augalų skaičius 

vnt. ha–1 

Obelys pagal augumą    

80–110 % 24–40 4–6 333–416 

60–80 % 12–20 3–4 500–666 

40–60 % 8–12 2–2,5 1000–1250 

20–40 % 1,5–6 0,5–1,5 1900–4000 

5–20 % 0,9–1,5 0,3–0,5 4000–6000 

Kriaušės paprastoji kriaušė 15–20 3–5 416–666 

paprastoji cidonija 2,5–6 1,5–2.5 1250–2000 

Slyvos skėstašakė slyva 9–16 2–4 500–1000 

Vangenheimo 

vengrinė 

8–12 2–3 833–1250 

Trešnės kvapioji kryklė 16–18 3–4 555–625 

laukinė trešnė 16–40 4–5 400–625 

Vyšnios kvapioji kryklė 4–6 2–2.5 1000–1250 

paprastoji vyšnia 8–10 3 666–833 

Aronijos – 6–8 1,5–2 1250–2222 

Lazdynai – 12–20 3–4 833–500 

 

kuolai 
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Norint suformuoti vienodus, tankius, produktyvius sodus, augios 

obelys skiepijamos į žemaūgius arba nykštukinius, o neaugios – į pu-

siau žemaūgius ar net vidutinio augumo poskiepius (8 pav.). Kombi-

nacijų pavyzdžiai pateikti 10 lentelėje. 

Šiuolaikiniuose versliniuose soduose turėtų augti saikingo augumo, 

nedidelės apimties, tankiai susodinti vaismedžiai (11 lentelė). Pagal jų 

sodinimo tankumą, dažniausiai formuojami įvairių modifikacijų verpstės 

formos vainikai. Nedideli, saikingai augantys, verpstės formos vainikais 

vaismedžiai turi subrandinti po 10–20 kg vaisių. Tokių vaismedžių būna 

po 2000–4000 vnt. ha–1 ir priskinamas iki 30–40 t derlius. Nors vaisme-

džiai auga tankiai, tačiau tinkamos formos ir nedidelės apimties vaini-

kuose vaisius gerai apšviečia saulė, jie būna labai kokybiški. 

Intensyviuose soduose labai svarbu tinkamai parinkti pagrindines 

ir dulkelines veisles kryžminio apsidulkinimo užtikrinimui, nes tai di-

dele daugiausia sodo derlingumą. 

Vainikų formos dažnai parenkamos pagal vaismedžio augumą ir 

sodinimo tankumą. Rečiau pasodinti vaismedžiai (1000–1500 vnt. ha–1) 

dažniausiai formuojami paprastosios verpstės vainikais. Mažiau augūs 

ir tankiau pasodinti vaismedžiai (2000–4000 vnt. ha–1) formuojami 

laibosios verpstės vainikais. Neaugūs ir labai tankiai pasodinti vaisme-

džiai (per 4000 vnt. ha–1) formuojami superverpstės arba ašiniais vaini-

kais (Uselis, 2005). 
 

10 lentelė. Obelų poskiepių ir veislių kombinacijos 

(pagal N. Uselį, 2004) 

Veislės Poskiepiai 

Delikates MM.106, 54–118, M.26, P 14 

Geneva Early, Jerseymac, Izbranica, 

Orlovim, Freedom, Paulared, Šampion, 

Connel Red, Lodel, Eliza 

M.26, P 60, 62–396, M.9 

Auksis, Orlovskoje Polosatoje, Ligol M.26, P 60, 62–396, M.9, P 59, P 22 

Vitos, Alva, Aldas,Lobo P60, 62–396, M.9, P 59, P 22 

Rubin, Jonagold Decosta, Gloster M.9, P 59, P 22 

 

Šiuolaikiniuose soduose tarp obelų eilių dažniausiai būna 3–4 m 

atstumai. Eilėse vaismedžiai sodinami atsižvelgiant į poskiepio ir įskie-

pio augumą – kas 0,5–2 m (9 ir 11 lentelės). 
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11 lentelė. Vaismedžių kiekis pagal sodinimo schemą vnt. ha–1 

      (pagal N. Uselį, 2004) 

Atstumai eilėse 

m 

Tarp eilių  

3,0 m 

Tarp eilių  

3,5 m 

Tarp eilių  

4,0 m 

0,50 6666 5714 5000 

0,75 4444 3809 3333 

0,85 3922 3361 2941 

1,00 3333 2857 2500 

1,25 2667 2286 2000 

1,50 2222 1904 1666 

2,00 1666 1428 1250 

2,50 1333 1142 1000 

 

Ūkiniu požiūriu lengviausia organizuoti sodo priežiūros ir der-

liaus nuėmimo darbus, kai kvartale auginama kuo mažiau skirtingų 

veislių obelų. Tačiau vaisiai būna geresnės kokybės, kai kvartale auga 

ne vienos, o bent dviejų ar trijų veislių obelys. Jeigu kvartale auga tri-

jų veislių obelys, tai vienos veislės obelims dėl pramečiavimo ar kitų 

priežasčių nesužydėjus, dar žydi kitų dviejų veislių obelys, kurios gali 

kryžmiškai apsidulkinti.  

Grupuojant veisles kvartale, svarbu, kad skirtingų veislių obelys 

būtų arti, o bitės ar kiti vabzdžiai geriau perneštų žiedadulkes. Patogu 

prižiūrėti, ypač skinti derlių, kai trijų veislių obelų pasodinta po dvi 

arba po keturias eiles. Tik gausiai žydinčias ir nepramečiuojančias obe-

lis galima sodinti ir po šešias eiles. Jeigu kvartale sodinama nevienodas 

skirtingų veislių obelų kiekis, galima vienų veislių sodinti po dvi, kitų 

po keturias ar net šešias eiles. Derinant skirtingų veislių obelis kvarta-

le, atsižvelgiama ne tik į žydėjimo laiką, poreikį retinti užuomazgas, 

bet ir į atsparumą žalingiausioms infekcinėms ir fiziologinėms ligoms 

(rauplėms, žievės ligoms, poodinei dėmėtligei), vaisių skynimo laiką ir 

kt. (Uselis, 2005). 

Ūkiškai patogiausia auginti vienos veislės obelų kvartalus, tačiau, 

kad gerai apsidulkintų obelys, kas antroje eilėje kas dešimtoje vietoje 

pasodinama po vieną gausiažiedės (Malus floribunda, Sieb.) uoginės 

obels (Malus baccata, Borkh.) ar jų veislių (Malus Hilleri) vaismedį 

(Uselis, 2005). 
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3.3. Sodo įrenginiai 
 

Mūsų šalyje daug kiškių, stirnų, šernų ir kitų žvėrių, kurie graužia 

žievę ar kitaip žaloja vaismedžius, todėl obelų sodus būtina aptverti. 

Aptvertus sodus lengviau saugoti ir nuo vagių. 

Lietuvoje pasitaiko sniegingų žiemų arba kai kuriuose sodo vieto-

se supustoma daug sniego, todėl tvora turi būti ne žemesnė kaip 2 m 

aukščio. Tvorai geriausiai tinka cinkuotos ar necinkuotos vielos tink-

las. Pastarąją nuo korozijos reikia ištepti bitumu. Tinklo viela turi būti 

2,5–3 mm storio, 4x4 cm dydžio akutėmis. 

Tveriant tvorą kas 4 m į žemę iki 0,8 m įkasami nestori gelžbeto-

niniai stulpai, kad žiemą neiškilnotų šaltis ir gerai laikytųsi. Tvoros 

apačioje, 10–20 cm virš žemės ir tvoros viršuje ištempiamos ir prie 

stulpų pritvirtinamos vielos, kad tvirčiau laikytųsi tinklas. Kampiniai 

stulpeliai sutvirtinami atraminiais stulpeliais.  

Tvora užtveriama tinkamai, jeigu prieš tai išlyginama žemė, o 

tinklas apie 20 cm įkasamas į žemę arba iš abiejų pusių apariamas, kad 

pro apačią į sodą nepatektų kiškiai. Vartai turi būti tokio pločio, kad į 

sodą galėtų įvažiuoti sodo priežiūros technika. 

Kiekvieną rudenį tvora apžiūrima, užtaisomos skylės, užkasamos 

apačioje lapių ar šunų padarytos landos. Rudenį vartai uždaromi ir už-

rakinami, jų apačia uždengiama eglišakėmis nuo kiškių. Kad žiemą į 

sodą galėtų įeiti darbininkai ir nereikėtų atidarinėti užšalusių vartų, 

šalia jų iš abiejų tvoros pusių pastatomos kopėčios. 

Nors sodo tvora kiekvieną rudenį remontuojama, žiemą būtina 

bent kartą per savaitę arba po didesnių pūgų apžiūrėti, ar žemesnėse 

vietose neužpustyta, ar nėra naujų skylių, ar neatidaryti vartai. Žiemą į 

sodą patekusius žvėris reikia sumedžioti ar išvaryti. Tik nuo rudens iki 

vėlyvo pavasario prižiūrima tvora apsaugo sodus nuo žvėrių daromos 

žalos. 

Vaismedžių atramos ir jų įrengimas. Žemaūgiai vaismedžiai 

gausiai dera ir derėjimo metu gali išlūžti, nes jų šaknys silpnos, todėl 

jiems įrengiamos atramos. Jos būna trijų tipų. Pirmojo tipo atramos – 

kai kiekvienam vaismedžiui įkalama po atraminį kuolą. Antrojo tipo – 

kai kas 20 m sustatomi gelžbetoniniai stulpai, jų viršuje ištempiama 

viela ir ties kiekvienu vaismedžiu pritvirtinamas kuolas. Trečiojo ti-
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po – kai eilėse kas 20 m įkasami gelžbetoniniai stulpai ir prie ištemptų 

trijų vielų formuojami vaismedžiai (10 pav.) (Uselis, 2005). 

 

      

10 pav. Vaismedžių atramos  

       

Patogiausia vaismedžių vainikus formuoti, kai šalia kiekvieno 

vaismedžio įkalamas kuolas. Kuolai turi būti ne mažiau kaip 6–8 cm 

storio ir 3 m ilgio, kad, įkalus ne mažiau kaip 0,6 m, virš žemės dar 

liktų 2,4 m kuolo. 

Kuolai vaismedžiams reikalingi visam sodo eksploatacijos laikui, 

todėl juos geriau būtų gaminti iš uosių, ąžuolų, nors dažniausiai būna 

egliniai. Svarbu, kad jie būtų ne iš sausuolių, o iš žalios medienos. Kad 

kuolai tvirtai stovėtų žemėje ir nepūtų, jie nužievinami, išdžiovinami 

ir impregnuojami vakuuminiu būdu. Impregnuoti kuolai turi pagulėti 

lauke, kad gerai apdžiūtų. Jie statomi su pirštinėmis (Uselis, 2005). 

Atraminiai kuolai įkalami hidrogrąžtu, jis prijungiamas prie venti-

liatorinio purkštuvo, o vandens srovė per mažas skylutes grąžto gale 

padaro dirvoje skylę. Kuolai kalami 10–15 cm nuo vaismedžio kamieno. 

Kuolus vertėtų sukalti tuojau pat prie pasodintų medelių. Kalant 

kuolus, vaismedžiai papildomai palaistomi. Sodo įveisimo metais kuo-

lus statyti galima iki vasaros pusės, kol susiformuoja nauji ūgliai ir už-

auga vešli lapija, nes net pirmamečiai augalai su vešlia lapija lietingu ir 

vėjuotu oru gali išvirsti. Formuojant vaismedį, prie kuolo pririšamas 

ne tik jo liemuo, viršūnė, bet ir atlenktos šakos. Šio tipo atramos, be 

teigiamų savybių, kad lengva formuoti ir patogu prižiūrėti vaisme-

džius, turi ir neigiamų, nes labai tankiuose soduose prie kiekvieno 
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vaismedžio sustatyti po gerai impregnuotą kuolą yra labai brangu 

(Uselis, 2005). 

Tankiuose žemaūgiuose soduose įrengiamos tvirtesnės vaisme-

džių atramos. Eilėse kas 20 m sustatomi gelžbetoniniai stulpai ir 1,8 m 

aukštyje ištempiama viela. Kiekvienam vaismedžiui pririšama po 2,5 m 

aukščio kuoliuką. Viršuje kuoliukas pririšamas prie vielos, o apačioje 

prie vaismedžio kamieno. Kuoliukas neįkalamas į žemę, o pririšamas 

prie vielos ir vaismedžio, todėl jis gali būti plonesnis, iš pjautinės me-

dienos ir paprasčiau impregnuotas. 

Pastaraisiais metais sodininkai taupo lėšas ir labai tankiuose so-

duose visai nestato kuolų, o vaismedžius pririša prie trijų ištemptų vie-

lų. Pirmiausia kas 20 m sustato gelžbetoninius stulpus. Kad jų neiškil-

notų pašalas, įkasa iki 0,7 m į žemę. Eilių galuose kraštiniams stulpams 

iš vidinės eilės pusės pastato atramas arba išorinėje pusėje padaro ato-

tampas. Prie stulpų pritvirtina dvi vielas. Pirmąją vielą tvirtina 0,7 m 

aukštyje, prie jos pririša visų vaismedžių kamienėlius ir atlankstytas 

šakas. Antrąją vielą tvirtina maždaug 1,2 m aukštyje. Prie jos tvirtina 

jaunų vaismedžių liemenį ir žemyn nulenktas šakas. Kai vaismedžiai 

užauga per 2 m aukščio ir suformuoja apatinį vainiką, taupumo sume-

timais galima apatinę vielą nuimti ir uždėti vietoj trečiosios 1,80 m 

aukštyje. Naudojama 3–4 mm cinkuota viela. Kiekvienos eilės viela 

įtempiama, o žiemą šiek tiek atleidžiama specialiai įmontuotu prietai-

su. Be to, kad žiemą traukiantis vieloms šaltis neiškilnotų galinių stul-

pų, jie įbetonuojami (Uselis, 2005). 

Vaismedžiai prie vielų rišami ne su virvute, o su specialiomis 

plastikinėmis kabėmis arba elastingu poliviniliniu raiščiu. Rišant vais-

medžius prie vielos, pirmiausia specialiu raiščiu apvyniojamas 5–8 cm 

ilgio vielos tarpas, kad pririšto vaismedžio liemuo nesiliestų prie vielos 

ir nesitrintų (Uselis, 2005). 

 

3.4. Sodų priežiūros darbų planavimas 
 

Svarbiausias sodų, uogynų ir medelynų priežiūros darbų tikslas 

yra užtikrinti gerus gamybos rezultatus: gausius ir pastovius derlius, 

dauginamų sodmenų pakankamą kokybę bei norimą kiekį, išsaugoti 

sodo augalų produktyvumą pageidaujamą laikotarpį, pačius augalus ir 
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derlių apsaugoti nuo ligų, kenkėjų, šalnų ir kitų nepalankių sąlygų. 

Siekiant šių tikslų būtina žinoti ir taikyti tinkamas dirvožemio ir auga-

lų tvarkymo ir priežiūros sistemas. Kiekvienas darbas turi būti  atlie-

kamas tinkamiausiu laiku ir kokybiškai, todėl būtina iš anksto apsirū-

pinti reikiamomis medžiagomis ir technika bei sudaryti gerai apgalvotą 

darbų planą. 

Pagrindiniai darbai soduose 

Pavasarį: vaismedžių genėjimas; skiepūglių ruošimas; sodo tikri-

nimas po žiemos; pomedžių tvarkymas; vaismedžių atsodinimas; išge-

nėtų šakų šalinimas iš sodo; vaismedžių tręšimas; sodo augalų apsauga 

nuo ligų, kenkėjų ir šalnų; dirvos paviršiaus purenimas; vaismedžių 

perskiepijimas; avilių paskirstymas sode. 

Vasarą: vilkaūglių ir kamienų atžalų šalinimas; vaisių užuomazgų 

retinimas; apsauga nuo ligų ir kenkėjų; laistymas ir papildomas tręši-

mas; ankstyvojo derliaus nuėmimas ir realizavimas; pomedžių ir tarpu-

eilių priežiūra; sandėlių ruošimas vaisiams laikyti. 

Rudenį: rudeninių ir žieminių veislių vaisių derliaus nuėmimas; 

vaismedžių pagrindinis tręšimas; tarpueilių dirvos dirbimas, pomedžių 

tvarkymas; vaismedžių atsodinimas; sodo ruošimas žiemai; vaismedžių 

kamienų baltinimas. 

Žiemą: sodo apsauga nuo graužikų; galimų sniego sankaupų nei-

giamų pasekmių šalinimas; žiemai baigiantis – vaismedžių genėjimas, 

vaismedžių kamienų baltinimas. 

Soduose ir uogynuose konkretūs darbai planuojami tam tikruose 

plotuose, kasmet  sudaromos technologinės kortelės arba jas atitinką 

dokumentai.  
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4. VAISMEDŽIŲ FORMAVIMAS IR GENĖJIMAS  

4.1. Vaismedžių vainikų formos  
 

Senuose soduose įvairaus amžiaus ir augumo obelų vainikai buvo 

įvairios formos. Dažniausiai obelys buvo formuotos aukštinais – reta-

šakiais, artimais natūraliems, katilo formos, mišriais, piramidiniais ir 

įvairios formos palmetiniais vainikais. Vaismedžių vainikų formų yra 

labai daug, jos grupuojamos pagal 11 paveiksle aprašytas grupes. 

 
11 pav. Vainikų formų grupės: A –  laisvai augantys, B – kūginiai 

su atviru skeletu, C – plokštieji vertikalūs (palmetės), D – plokštieji 

horizontalūs, E – „Y“ ir/ar „V“ formos eilės 
   (C. G. Forshey, D. C. Elving, R. Stebbins, 1992) 

Pastaraisiais metais intensyviuose soduose žemaūgės ir pusiau 

žemaūgės obelys dažniausiai formuojamos įvairios modifikacijos 

verpstiniais vainikais (11 pav.). Plinta dviliemenės ar triliemenės su-

perverpstės bei ašiniai vainikai.  

 
11 pav. Verpstiniai vainikai (a – paprastoji verpstė, b – laiboji 

verpstė, c – superverpstė, d – dviliemenė superverpstė, e – ašinis vai-

nikas)                 (J. Schalau, 2006) 
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Paprastosios verpstės formos vainikas turi vieną stiprų vertikalų 

liemenį, iš kurio auga horizontalios šakos. Apatinė vainiko šaka iš lie-

mens išaugusi ne žemiau kaip 0,7 m nuo žemės. Apatinės šakos yra il-

giausios, o aukštyn liemeniu formuojamos vis trumpesnės. Visos šakos 

yra horizontalios arba atlenktos horizontaliai. Šios formos vaismedžiai 

primena eglutę. Verpstės formos vaismedžius stengiamasi auginti 2,5–

2,8 m aukščio. 

Laibosios verpstės formos vainikas turi vieną stiprų vertikalų lie-

menį, iš kurio horizontalios šakos auga tik vainiko apačioje – 0,7–1 m 

virš žemės. Aukščiau iš liemens auga tik vaisinės šakelės. Taip dažniau-

siai formuojami žemaūgiai vaismedžiai. Jie nedidelės apimties – vainiko 

apačia 1–1,5 m pločio. Esant tik vienam šakų aukštui ir mažesnei vaini-

ko apimčiai, daugumą vaisių geriau apšviečia saulė, užauga daugiau ko-

kybiškų, spalvotų obuolių. Laibosios verpstės formos vaismedžiai būna 

apie 2,5 m aukščio. 

Superverpstės formos vainikas turi vieną stiprų vertikalų liemenį, 

iš kurio auga trumposios šakelės ir visai nėra ilgesnių horizontalių šake-

lių. Taip formuojami tankiai pasodinti žemaūgiai vaismedžiai. Jų vaini-

kai iki 1 m pločio. Dėl mažos vainiko apimties vaismedžius galima so-

dinti tankiai, jų gerai apšviesti vaisiai būna labai kokybiški.  

Ašinis vainikas turi stiprų vertikalų liemenį ir 2–3 metų amžiaus 

šakeles, jame visai nėra stiprių šakų. Šakelės visai nelankstomos. Jeigu 

dera vienmetės ir dvimetės šakelės, genėjimo metu išgenimos tik se-

nesnės negu dvejų metų, o kai dera tik dvimetės ir vyresnės, tai išgeni-

mos senesnės negu trejų metų. 

Ašiniais vainikais formuojami ir žemaūgiai, ir pusiau žemaūgiai 

vaismedžiai. Jie būna 2,5–3 m aukščio. 

Vaismedžių vainikų formavimas  yra liemens ir stambesniųjų 

šakų auginimas pagal pasirinktą formą. Tikslas – išpuoselėti pageidauja-

mos formos vaismedžių vainikus bei reguliuoti jų šakų augimą ir derėji-

mą. Natūraliai augdamas vaismedis stiebiasi aukštyn, užaugina daug šakų 

ir suformuoja tankų vainiką, pramečiuoja, brandina ir nekokybiškus vai-

sius. Formuodami vaismedžius mes siekiame vartotojiškų tikslų: patogaus 

darbo, ankstyvos derėjimo pradžios, pageidaujamos derėjimo trukmės ir 

pastovumo, vaisių kokybės ir t. t. Taip įsivaizduojame vaismedžių gerovę, 

tačiau genėdami visada padarome nuostolių augalui.  
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Formuodami vainikus keičiame liemens ir šakų augimo kryptį, 

vietą, stiprumą, paskirtį. Formavimo priemonės: genėjimas, lanksty-

mas, fiksavimas, užveržimas, žiedavimas, įpjovimas, raižymas ir t. t. Be 

to, vaismedžių augimo ir derėjimo pusiausvyra pasiekiama parenkant 

tinkamą veislės ir poskiepio derinį, optimizuojant vaismedžių mitybą 

bei naudojant cheminius augimo reguliatorius. 

4.2. Vaismedžių augimo reguliavimas 
 

Tarp vaismedžių augimo ir derėjimo turi būti pusiausvyra. Šiuolai-

kiniuose versliniuose soduose sudaromos tokios augimo sąlygos, kad 

kasmetis obelų prieaugis būtų 0,20–0,40 m, o žiediniai pumpurai for-

muotųsi ne tik ant vaisinių šakučių, bet ir ūglių viršūnėse. Kad būtų 

išlaikyta norima vaismedžių augimo ir derėjimo pusiausvyra, parenkami 

atitinkami poskiepiai, optimizuojamas dirvos drėgmės režimas ir obelų 

mityba, vaismedžiai tinkamai genimi ir formuojami, retinamos užuo-

mazgos. Patirtis rodo, kad dažnai nesiseka optimizuoti augimą ir derė-

jimą, reikia ir papildomų priemonių – įpjauti kamienus, genėti vainikus 

ir šaknis ar vaismedžius purkšti augimo reguliatoriumi regaliu. 

Genėjimas – tai pagrindinė vaismedžių formavimo priemonė.  

Genėjimu siekiama: 

-   pašalinti sulaužytas, sergančias, džiūstančias šakas; 

- kontroliuoti medžių dydį, aukštį, šakų išsiskleidimą, tankį, pa-

togumą darbui; 

- pagerinti derėjimo zonos apšviestumą, derlingumą ir vaisių 

kokybę; 

- skatinti vegetatyvinį augimą reikiamose vainiko vietose; 

- pašalinti blogai derančias šakas; 

- pašalinti stipriai augančias neproduktyvias šakas, sudarančias 

nepageidautiną šešėlį; 

- atjauninti mažėjančio vaisingumo šakas; 

- sudaryti geresnes sąlygas kokybiškesniam purškimui. 

Yra du pagrindiniai genėjimo būdai: tai vainikų retinimas ir šakų 

trumpinimas.  
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Retinamasis genėjimas taikomas tada, kai vaismedžių vainikai 

per tankūs. Galima visiškai išpjauti dalį vainiką tankinančių ar neteisingą 

kryptimi augančių  šakų ar ūglių, taip pagerinant vaismedžio vainiko 

vidaus apšvietimą ir optimizuojant sąlygas vaisių augimui bei žiedinių 

pumpurų formavimuisi. Pirmiausia išpjaunamos aukštyn smailiu kampu 

augančios ar susipynusios šakos. Genint aukštaūgius suaugusius vaisme-

džius vainiko vidus labai pašviesėja sužeminus vaismedžius, išpjaunant 

viršutinę dalį liemens su keliomis šalutinėmis šakomis ir praretinant ar 

išpjaunant stačiai į viršų augančias šakas virš šoninio į vainiko išorę au-

gančio atsišakojimo. Taip performuojamos stipriai aukštyn augančios 

šakos į silpnesnes horizontalesnes geriau apšviečiamas ir gausiau deran-

čias šakas. Ypač vaisių kokybė pagerėja išretinus labai gausiai derančių 

vaismedžių senas vaisines šakeles, žiedus ar vaisių užuomazgas. Tačiau 

per daug išretinti vaismedžiai  gali per silpnai augti ir per mažai derėti. 

Šakų ir ūglių retinimas mažai skatina ūglių augimą. 

Trumpinamasis genėjimas taikomas tuo atveju, kai vaismedžių 

vainikai per reti, vaismedžių ūgliai ar šakos išauga per ilgos, mažai šako-

jasi ir linkę nuplikti. Patrumpinta šakos ar ūglio dalis daugiau šakojasi, 

labiau storėja ir užaugina mažiau, bet stambesnių vaisių, per reti vainikai 

sutankėja. Ypač svarbu patrumpinti per silpnai augančias, per gausiai 

derančias bei skurstančias šakas.  Tačiau patrumpinus jaunų vaismedžių 

šakas ūgliai auga vešliau ir vaismedis dažnai pradeda derėti vėliau. Šakos 

ar ūgliai trumpinami nevienodai: silpnai – kai pašalinama penktadalis ar 

ketvirtadalis šakos ar ūglio, vidutiniškai – kai pašalinama trečdalis, ir 

stipriai – kai nupjaunama nuo pusės iki dviejų trečdalių šakos ar ūglio. 

Stipriai patrumpinus jaunų vaismedžių šakeles naujų ūglių išauga ne-

daug, bet jie būna ilgi, silpnai patrumpinus – naujų ūglių išauga daugiau 

ir jie būna trumpesni. 

Jaunuose versliniuose soduose dažniausiai taikomas ne šakų ar ūglių 

trumpinimas, o per stiprių pašalinimas, kitų, aukštyn augančių, atlenki-

mas į horizontalią ar svyrančią padėtį.  Taip skatinamas ankstyvas jaunų 

vaismedžių derėjimas, optimizuojama augimo ir derėjimo pusiausvyra 

jauname sode.  

Dažnai taikomas trumpinamasis augančių ūglių genėjimas vasaros 

metu. Tai intensyviai augančių ūglių trumpinimas virš 5 lapelio. Augan-

čių ūglių trumpinimas vegetacijos metu dar vadinamas pinciravimu. Tai 

padeda sumažinti per stiprų ūglių augimą ir paskatina žiedinių pumpurų 



 

60  

susidarymą. Tai ypač svarbu per stipriai augančių veislių obelims, kriau-

šėms bei trešnėms. 

Jeigu vaismedžiai per vešliai auga, verta prieš pat žydėjimą arba 

žydėjimo pradžioje iš abiejų pusių įpjauti kamieną. Pirmasis pjūvis 

daromas 20 cm aukštyje virš žemės, o antrasis iš priešingos pusės, 

40 cm aukščiau nuo pirmojo. Kad pjūviai greitai neapaugtų žieve, jie 

turi būti platūs (pjaunami ne genėjimo pjūkleliu, o benzopjūklu) ir 

beveik iki kamieno vidurio. Su tokiais pjūviais vaismedžiai per vegeta-

ciją dvigubai mažiau priauga, be to, dauguma viršūninių ūglių sufor-

muoja žiedinius pumpurus. Kitais metais vaismedžiai gausiau dera, o 

po trejų metų rekomenduojama kamienus vėl įpjauti. 

Kai kuriose užsienio šalyse vaismedžių augimui pristabdyti pjauna-

mos šaknys. Lietuvoje, kol sodai dar nelaistomi, tai daryti yra rizikinga. 

Sodininkystės praktikoje naudojamos ir cheminės augimą bei de-

rėjimą reguliuojančios priemonės. Pastaraisiais metais gana sėkmingai 

taikomas regalis. Vokietijoje 2,5 l/ha regaliu obelys purškiamos 1–3 

kartus. Nupurkšti obelų ūgliai būna trumpi ir su žiediniais pumpurais 

viršūnėse. Obelys ne tik gausiau dera kitais metais, bet lengviau jas 

genėti, visai nereikia genėti vasarą. 

Lietuvoje regaliu purkštos ‘Rubin‘ ir ‚Jonagold‘ obelys. Preparato 

veiksmingumas pasitvirtino. 
 

4.3. Genėjimo laikas 
 

Obelis galima genėti ir formuoti įvairiu metų laiku. Tačiau, pri-

klausomai nuo vaismedžių amžiaus, augimo stiprumo ir ištvermingumo 

žiemai, svarbiausi yra trys genėjimo ir formavimo laikotarpiai. Pirma-

sis – vaismedžių ramybės metu ir prasidėjus vegetacijai, tai yra žiemą ir 

pavasarį iki obelų žydėjimo pabaigos. Antrasis – intensyvaus obelų au-

gimo metu vasaros pradžioje ir viduryje. Trečiasis – rugpjūčio ir rugsėjo 

mėnesiais, tai yra 3–4 savaitės iki obuolių skynimo (Uselis, 2005). 

Vaismedžių genėjimas ramybės metu ir vegetacijos pra-

džioje. Ramybės metu nugenėti vaismedžiai vešliau auga, augina dau-

giau ir ilgesnių ūglių, todėl tuo metu genimos mažiau augių veislių, ar 

skurstančios obelys, ypač kai norima paskatinti vešliau augti ūglius. Veš-

liai augančias obelis geriau genėti vegetacijos metu, kai jos sulapoja arba 

net sužydi. Tuo metu nugenėti vaismedžiai mažiau auga, lengviau išlai-

koma pusiausvyrą tarp jų augimo ir derėjimo, suformuojami norimos 
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apimties vainikai, daugiau šviesos patenka į jų vidurį. Prasidėjus vegeta-

cijai vengiama genėti per menkai augančius vaismedžius. Kad vešliau 

augtų naujai pasodinti vaismedžiai, jie genimi irgi ramybės metu. Jeigu 

vaismedžiai sodinami vegetacijos pradžioje, būtina juos skubiai nugenė-

ti, kad geriau augtų. 
 

    

12 pav. Vaismedžių genėjimas ramybės metu 

    (Ch. Ingels nuotrauka) 
  

Antrasis genėjimo ir formavimo laikotarpis yra vasaros pir-

moji pusė, kai trumpinamos vaismedžių viršūnės, pinciruojami nauji 

ūgliai, išlaužiami per daug vertikaliai augantys ūgliai (13 pav.) (Uselis, 

2005). 
 

    
 a        b            c 

13 pav. Vaismedžių vasarinis genėjimas    (a – prieš genėjimą, b – po 

genėjimo, c – genėjimo schema)  (a ir b – J. Masabni, G. R.Brown nuotraukos) 

(c – C. G. Forshey, D. C. Elving, R. Stebbins nuotrauka)   
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Trečiasis obelų genėjimo laikotarpis – 3–4 savaitės prieš vai-

sių skynimą, rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais. Intensyvaus vaisių au-

gimo, brendimo ir spalvinimosi metu svarbu, kad vaisius apšviestų saulė, 

todėl prieš 3–4 savaites iki vaisių skynimo būtina išgenėti nereikalingus 

ūglius, pagerinti augančių ir bręstančių vaisių apšvietimą. Be to, išgenė-

jus stipriai augančius ūglius, vaisiai gauna daugiau kalcio ir sandėliuose 

mažiau serga fiziologinėmis ligomis. Tuo metu išgenimi stiprūs į viršų 

augantys ūgliai, o horizontaliai augantys ir silpnesnieji paliekami, nes jie 

reikalingi vainikui formuoti. Formuojant jaunesnius vaismedžius rugpjū-

čio mėnesį, ūgliai atlenkiami horizontaliai arba žemyn (Uselis, 2005). 

Neaugių ir vidutiniškai augių obelų formavimas ir genėji-

mas. Versliniuose soduose plinta tokios neaugios ir vidutiniškai augios 

obelys, kurios augina daug vidutinio ilgio lanksčių ūglių, o šakos iš lie-

mens dažnai auga beveik horizontaliai. Šiai veislių grupei priklauso 

‘Šampion‘, ‘Delikates‘, ‘Gala‘, ‘Lodel‘ ir kt. obelys. Šių veislių obelys 

dažnai formuoja tankius vainikus, priaugina daug trumpų metūglių, ku-

rie kitais metais gausiai dera. Tokių obelų didesnioji šakų dalis auga be-

veik horizontaliai, todėl jaunoms obelims pakanka atlenkti šakas ir taip 

suformuoti vainiko apatinį šakų aukštą. Suaugusių vaismedžių šakų 

lankstyti dažniausiai nereikia, nes jų užauga per daug, todėl visada gali-

ma išgenėti stiprias, aukštyn augančias ir palikti tik horizontalias arba 

net žemyn svyrančias šakas. Šių veislių obelų nei jaunų, nei derančių 

ūglių trumpinti nereikia, kad nepradėtų dar labiau šakotis. 

Genint derančius vaismedžius ir siekiant atnaujinti vainiko šakas, 

išpjaunamos senesnės arba stipriai aukštyn augančios šakos (ypač vainiko 

viršutinėje dalyje) stengiantis prašviesinti, nes šio tipo vaismedžių vaini-

kai dažnai būna per tankūs, jų vidus prastai apšviestas. Šviesinamojo 

genėjimo metu išgenimos nors ir jaunos, bet viena kitai pavėsį sudaran-

čios šakelės. Be to, šio tipo obelims būtina praretinti ūglius ne tik lie-

mens viršūnėje, bet ir šakų viršūnėse, išgenint stipresnius, tarp savęs 

konkuruojančius ūglius. 

Labai augių obelų su aukštyn augančiais ūgliais formavimas 

ir genėjimas. Iš labai augių obelų paminėtinos ‘Alwa‘, ‘Gloster‘, ‘Mel-

rose‘, ‘Jonagold‘, ‘Aldas‘, ‘Beržininkų ananasas‘. Dauguma šių obelų 

augina stiprius, aukštyn augančius ūglius. Tik ‘Jonagold‘ obelų ūgliai 

dažnai linkę augti ir horizontaliai. 

Formuojant tokias obelis, svarbu jau pirmaisiais metais tik pradėju-

sius augti jaunus 8–10 cm ūglius nukreipti horizontaliai, kad kuo anks-

čiau su liemeniu sudarytų statų kampą. Tai daroma gegužės mėn., kai 
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pradeda intensyviai augti ūgliai. Atlenkimui galima naudoti medinius 

baltinių segtukus (14 pav.). Jei šį darbą atliekame liepos pabaigoje – 

rugpjūčio mėn., ūgliai atlenkiami horizontaliai pririšant virvute ar paka-

binant svarelius (15 pav.). Dažnai vienąkart atlenkti ūglių nepakanka, 

nes jie išlinksta ir vėl pradeda augti į viršų. Tai ypač būdinga ‘Gloster‘ 

obelims. Aukštyn augančias šakas būtina lenkti antrą kartą. Šių obelų 

ūgliai būna ilgi ir nešakoti, todėl pavasarį pravartu juos šiek tiek (iki ¼) 

patrumpinti. Tuomet jie daugiau šakojasi, išleidžia trumpų šoninių ūg-

liukų, kurie vėliau virsta vaisinėmis šakelėmis. 
 

   

14 pav.  Augančių šakelių atlenkimas           (L. Johnson nuotraukos) 
 

     

   
15 pav.  Vaismedžio šakų atlenkimas ir deformavimas  

(L. Johnson nuotraukos) 
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Labai augių obelų vasaros pradžioje stipresnius ūglius verta 1–2 

kartus sutrumpinti (pirmą kartą pinciruoti – virš 4–5 lapelio, antrą kar-

tą – virš 1–2 lapelio). Tai paskatina juos šakotis ir krauti žiedinius pum-

purus. Jeigu ūgliai anksti išlankstomi ir kartu vienmečiai ūgliai šiek tiek 

patrumpinami, galima suformuoti trumpas horizontaliai augančias ar net 

žemyn svyrančias šakas su vaisinėmis šakelėmis. Genint suformuotus 

vaismedžius būtina išpjauti senesnes, storesnes, ypač viršutinėje vainiko 

dalyje, aukštyn augančias šakas (16 pav.). Nugenėjus turi likti jaunesnės, 

plonesnės ir horizontalios ar žemyn svyrančios šakos. Šių obelų vainikų 

prašviesinti nereikia. Jeigu vainikas per retas, jo viduryje atlenkiami keli 

ūgliai ne horizontaliai, o žemyn, kad jie mažiau augtų, o daugiau for-

muotų vaisinių šakučių. 
 

a)      b)   

16 pav. Suaugusių vaismedžių genėjimas: a – negenėtas, b – išgenėtas  

(G. A. Moulton, J. King nuotraukos) 
 

Derančiomis ūglių viršūnėmis obelų formavimas ir genėji-

mas. ‘Rubin‘, ‘Paulared‘ ir ‘Cortland‘ obelų šakos svyrančios, nutįsu-

sios, su greitai nuplinkančiais pagrindais. Jų vaisiai auga ūglių galuose. 

Formuojant tokius vaismedžius svarbu ne tik laiku atlenkti ūglius hori-

zontaliai, bet atlenktus metūglius pavasarį šiek tiek patrumpinti, kad jie 

imtų šakotis. Be to, šių veislių obelis galima priversti daugiau šakotis ir 

suformuoti daugiau vaisinių šakučių pinciruojant ūglius vasaros pirmoje 

pusėje. Genint rugpjūčio mėnesį išpjaunami tik tie stiprūs ūgliai, kurie 

auga tiesiai į viršų, nesišakoja ir nekrauna žiedinių pumpurų. Taip su-

formuotų šio tipo vaismedžių vainikuose vyrauja trumpos, horizontalios 

šakos, su daug vaisinių šakučių. Jie genimi panašiai kaip ir kiti, tik 
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kruopščiau išpjaunamos žemyn augančios, nutįsusios senesnės šakos, ant 

kurių būna mažiau spalvoti, prastesnės kokybės vaisiai.  

Vaismedžių ašiniais vainikais formavimas ir genėjimas. Pas-

taraisiais metais šalies versliniuose bei mėgėjiškuose soduose vaismedžiai 

sodinami vis tankiau, o lankstyti šakas dažnai pritrūksta laiko ir lėšų. 

Tankiuose soduose galima vaismedžius formuoti ašiniais vainikais visai 

nelankstant, o tik genint šakas. Ašiniais vainikais formuojamus vaisme-

džius, atsižvelgiant į poskiepio ir įskiepio derinio augumą, galima augin-

ti eilėje 0,5–1,5 m atstumais. Galima sodinti su nedidelėmis šakomis 

vienmečius arba dvimečius su vienmečiais vainikais vaismedžius, galima 

sodinti ir nešakotus, bet ne silpnus ir ne per vešliai augančius vienmetu-

kus. Jie turėtų būti 1,10–1,40 m aukščio. Pasodinti vaismedžiai visai 

netrumpinami, nepaisant to, ar jie šakoti, ar nešakoti. Patrumpinti vais-

medžiai stipriau auga ir žemiau trumpinimo vietos išleidžia stiprius 

aukštyn augančius ūglius, kurie ašiniuose vainikuose visai nereikalingi. 

Šių vaismedžių augimą reikia skatinti gera sodo priežiūra bei laistymu, o 

ne genėjimu. Antrųjų metų pavasarį išgenimi tik stiprūs aukštyn augan-

tys ūgliai. Svarbiausia išpjauti stiprius ūglius, kurie konkuruoja su viršū-

ne arba jų storis šakojimosi vietoje panašus kaip liemens. Trečiaisiais 

metais genima kaip ir antraisiais, tik gali tekti išpjauti daugiau šakų, nes 

vaismedžiai auga stipriau. Ašiniu vainiku formuotų vaismedžių viršūnė 

trumpinama birželio mėn. 2,5 ar net 3 m nuo žemės. Suformavus ašinį 

vainiką, nuo ketvirtų metų galima obelis atnaujinti. Atnaujinamojo ge-

nėjimo metu obelų, kurių gerai dera vienmečiai ir dvimečiai ūgliai, iš-

pjaunamos senesnės negu dvejų metų šakos (‘Šampion‘, ‘Delikates‘). Tų 

obelų, kurių dera antrametės ir trečiametės šakos, patartina išpjauti vy-

resnes kaip trejų metų šakas (‘Alva‘, ‘Spartan‘). 

Obelų su labai tankiais vainikais išpjaunama iki 30 proc. ir daugiau 

šakų bei ūglių. Svarbu, kad pavasarį išgenėtas vainikas būtų gerokai re-

tesnis. Atjauninant obelis šakos nuo liemens nupjaunamos paliekant 

stuobrelį, kad iš jo augtų nauja šaka. 

Antrasis ašies formos vainikais obelų genėjimo laikotarpis yra rugp-

jūčio–rugsėjo mėn., tai yra 2–3 savaitės iki obuolių skynimo. Šio genė-

jimo metu išgenimas ūglių perteklius. Pirmiausia išpjaunami iš liemens 

išaugę stiprūs į viršų augantys ūgliai, iki derančių vaisinių šakučių nu-

pjaunamos per stipriai augančių dvimečių ir trimečių šakų viršūnės (17 
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pav.). Tuomet vaisius gerai apšviečia saulė, jie gražiai nusispalvina. Tie-

sa, karštą ir saulėtą vasarą per daug išgenėtų obelų vaisiai nuo saulės gali 

nudegti. 
 

a)   b)  
 

17 pav. Obelų genėjimas rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais: a – nege-

nėtas, b – išgenėtas    (C. G. Forshey, D. C. Elving, R. Stebbins, 1992) 

 

4.4. Senų sodų genėjimas  
 

Šalies soduose nemažai auga vidutinio amžiaus ar seni aukštaūgiai 

vaismedžiai, kurie yra pakankamai gerų veislių, bet aukšti, tankūs, daž-

nai apdžiūvusiomis bei aplūžusiomis šakomis. Tokios vaismedžiai negali 

derėti pastoviai ir veda mažus bei prastos kokybės vaisius. Genint vidu-

tinio amžiaus ir senas neprižiūrėtas obelis galima jas atjauninti sužemi-

nant ir prašviesinant jų vainikus. Tokie vaismedžiai vėl galės derėti in-

tensyviai, nes jų šakos jau užima visą plotą, todėl bus gerai išnaudota 

saulės šviesa ir teritorija. 

Tokie vaismedžiai žeminami nuo trečdalio iki pusės ar net daugiau. 

Priklausomai nuo vaismedžio aukščio ir tinkamai išsidėsčiusių šakų, 

vaismedžio viršūnė pašalinama 1,8–2,5 m aukštyje. Vaismedžio viršūnė 

su daugybe stipriai augančių šakų pašalinama virš gražiai atsišakojusios 

horizontalios ar artimos horizontaliai krypčiai šakos. Pašalinus viršūnę, 

dažniausiai lieka per didelis kiekis įvairaus stambumo šakų. Jei perdaug 

šakų, pašalinamos kelios stambios senos šakos paliekant smulkesnes jau-

nesnes. Pirmiausia pašalinamos netinkamoje vietoje ir aukštyn augančios 

šakos. Jei vaismedžiai auga per tankiai tarp eilių, tarpueilių kryptimi iš-

augusios šakos visai išpjaunamos ir taip vainikas susiaurinamas. Pašali-

nus viršūnę, likusių šakų viršūnės taip pat dažniausiai būna per aukštai. 
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Stambių šakų viršūnės dažniausiai trumpinamos aukščiau negu pašalinta 

viršūnė. Trumpinant šaką pjaunama virš gražiai atsišakojusios horizonta-

lios ar artimos horizontaliai krypčiai šakos, augančios į vainiko išorę. 

Jeigu taip nugenėjus perdaug stambių šakų liko, eilių kryptimi jos taip 

pat praretinamos, o likusios, jei ištįsusios, per ilgos, ar perdaug nusviru-

sios, taip pat patrumpinamos. Šaką reikia trumpinti 0,5–1 m daugiau, 

negu numatyta vainiko vieta, kurią turi užimti naujai išaugusios produk-

tyvios šakelės. Per vienus metus taip išretinus ir patrumpinus viršūnę ir 

stambias šakas sužadinamas stipresnis vaismedžio augimas, todėl smul-

kesnių šakų nei šalinti, nei trumpinti nereikėtų.  

Taip stipriai išgenėti vaismedžiai jau vasaros pradžioje išleis daug 

naujų ūglių. Formuojant norimą performuojamo vaismedžio vainiko 

formą labai svarbu teisingai ir laiku išgenėti naujai augančius ūglius. Jau 

birželio–liepos mėnesiais ant gerai saulės apšviestų šakų, ypač prie pada-

rytų pjūvių, būna priaugę daug naujų ūglių. Per stiprius, aukštyn augan-

čius ūglius jau šiuo metu labai lengva pašalinti juos išlaužiant. Paliekami 

visi ūgliai, kurie yra silpnesni arba auga horizontaliai. Iš šių ūglių augi-

namos naujos vaisinės šakelės, jos priklausomai nuo obelų veislės jau 

antraisiais–trečiaisiais metais derės. Paprastai ant jaunų, gerai apšviestų 

šakučių būna gausus ir svarbiausia – aukštos kokybės vaisių derlius. Se-

nų sodų genėjimo pavyzdžiai pateikti 18 ir 19 paveiksluose. 

Jeigu stiprūs, aukštyn augantys ūgliai nepašalinti vasaros pirmoje 

pusėje juos galima pašalinti rugpjūčio mėnesį, tik šiuo metu jie jau būna 

sumedėję, todėl ne išlaužomi, o iki senos šakos iškerpami sekatoriumi.  

a)      b)    

18 pav. Senų vaismedžių genėjimo schema (a – negenėtas, b – išgenėtas) 
 (Jamsa, 2010)  
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(G. A. Moulton ir J. King nuotraukos) 

            

19 pav. Senų vaismedžių genėjimas                  (J. Isleib nuotraukos) 
 

Jeigu vasarą genėjimo metu nepavyko sutvarkyti ūglių, tą darbą ga-

lima padaryti ir kitų metų pavasarį juos iškerpant. Pavasarį prieš pašali-

nant ūglius reikia patikrinti, ar pakanka ūglių užpildyti po stipraus genė-

jimo atsivėrusias perdaug tuščias vainiko vietas. Jei vainike yra tuščių 

vietų, būtina prieš naujai išaugusių ūglių išgenėjimą juos atlenkti į hori-

zontalią padėtį, kad užpildytų reikiamas vietas. Taip formuojamus vais-

medžius genint vėlesniais metais nuo senų skeletinių šakų pašalinamos 

trejų metų ir senesnės šakos, be to, pašalinami ir per stipriai augantys 

vienmečiai metūgliai arba išretinami ūgliai, jei yra jų perteklius. Kartu 

kasmet būtina praretinti ant senesnių šakų išaugusias ir dažnai pasenu-

siais vaisininkes šakas. Genint senas vaisininkes pirmiausia pašalinamos 

augančios į apačią, nes jos veda prastesnius vaisius. 

Sužeminti ir taip kasmet genimi, nors ir seni, vaismedžiai būna ne-

aukšti ir gerai apšviesti. Ant tokių vaismedžių dera jaunos, naujai išau-

gusios vaisinės šakelės, todėl vaisiai būna dideli, nusispalvinę, gražūs, 

skanūs, be to, taip prižiūrimi vaismedžiai dera pastoviau. 
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5. VAISMEDŽIŲ AUGINIMO IR VAISIŲ  

LAIKYMO TECHNOLOGIJOS                     

5.1. Dirvožemio vertinimas ir jo derlingumo didinimo 
priemonių parinkimas 

 

Dirvožemis – viena iš svarbiausių aplinkos sąlygų sodo augalams, 

nes jame augalai šaknimis įsitvirtina, iš dirvožemio paima vandenį ir 

didžiąją dalį maisto medžiagų.  

Reljefas – tai labai svarbi sąlyga sodui, nes nuo paviršiaus nely-

gumo priklauso ne tik drėgmės režimo, bet ir maisto medžiagų dirvo-

je, mikroklimato, dirvožemio aeracijos kitimas. Šlaitai gali būti įvairios 

krypties ir įvairaus nuolydžio kampo. Nuo jų priklauso drėgmės, šilu-

mos ir net maisto medžiagų pasisavinimo sąlygos. Sodams ir uogy-

nams tinkamiausi 5–10o nuolydžiai. Šilčiausi ir sausiausi – pietiniai, o 

šalčiausi ir drėgniausi – šiauriniai šlaitai. Šlaito viršutinėje dalyje tem-

peratūros būna aukštesnės negu žemutinėje. Kuo statesnis šlaitas, tuo 

didesnis drėgmės sąlygų skirtumas viršutinėse ir žemutinėse jų dalyse. 

Žemutinėje dalyje dažnesnės šalnos ir didesnis pavojus vaismedžiams 

nušalti žiemą. Pietiniame šlaite pavasarį sniegas ištirpsta anksčiau, va-

sarą daugiau išgaruoja drėgmės.  Stačiuose šlaituose sunkiau dirbti su 

įvairia technika. Sodams tinkamesni pietų, pietryčių ir pietvakarių šlai-

tai. Vėjuotose vietose sodams geriau tinka rytų ir pietryčių šlaitai. 

Vaismedžiai geriausiai auga rytinių ir vakarinių šlaitų vidurinėje daly-

je. Šiauriniuose šlaituose vegetacija prasideda vėliau ir vaismedžiai vė-

liau žydi, todėl čia tinka auginti anksčiau žydinčias augalų veisles, nes 

jie žydės vėliau. 

Dirvožemiai būna įvairaus rūgštumo. Nuo jo priklauso dirvože-

mio cheminiai bei mikrobiologiniai procesai. Daugumai sodo augalų 

tinkamiausia pHKCl 5,6–7,0, todėl ruošiant dirvą sodams sąlygiškai 

rūgštūs (pHKCl < 5,6) dirvožemiai kalkinami. Rūgščiuose dirvožemiuo-

se geriau auga uoginiai augalai, o silpnai rūgščiuose – sėklavaisiniai. 

Šarminiuose dirvožemiuose sodo augalai auga prastai (12 lentelė). 

Dirvožemių rūgštumui sumažinti naudojamos kalkinės medžiagos (13 

lentelė). 
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Tinkamiausi sodams vidutinio sunkumo karbonatingi išplautže-

miai. Vaismedžiai gerai auga, kai dirvoje yra daugiau kaip 3% humuso, 

200 mg kg–1 K2O ir daugiau 100 mg kg–1 P2O5. Orientaciniai humuso, 

judriųjų fosforo ir kalio kiekiai skirtingos granuliometrinės sudėties 

dirvožemiuose pateikti 14 lentelėje. 

 

12 lentelė. Dirvožemio, skirto sodo augalams, optimalios pH ribos  

(pagal A. Miką, 1998) 

Sodo augalai Optimalus pHKCl 

Obelys, agrastai, serbentai, avietės 5,6–6,8 

Kriaušės 6,1–7,0 

Abrikosai, persikai, slyvos, vyšnios 6,1–7,5 

Trešnės, lazdynai 6,1–7,5 

  

13 lentelė. Kalkinių trąšų normos velėninių jaurinių ir velėninių 

jaurinių glėjinių dirvožemių (išplautžemių, palvažemių, jaura-

žemių ir šlynžemių) rūgštumui sumažinti pH 0,1 (CaCO3 t ha–1)  

(pagal J. Mažvilą ir kt., 1998) 

Dirvožemio granu-
liometrinė sudėtis 

Dirvožemio pH 

< 4,5 4,6–5,0 5,1–5,5 5,6–6,0 6,1–6,5 

Smėliai 0,48 0,54 0,84 1,29 1,42 

Priesmėliai 0,55 0,62 0,79 1,20 1,80 

Lengvi priemoliai 0,69 0,73 0,92 1,33 2,60 

Vidutinio sunkumo 
priemoliai 

0,71 0,76 1,00 1,61 2,67 

Sunkūs priemoliai 0,73 0,80 1,05 1,80 2,90 

Moliai 0,73 0,80 1,40 1,80 2,91 

 

14 lentelė. Dirvožemių agrocheminė charakteristika  

(pagal J. Mažvilą ir kt., 1998) 

Granuliometrinė 

sudėtis 

Humusas 

% 
pHKCl 

Judriųjų elementų kiekis 

mg kg–1 

P2O5 K2O 

Priesmėlis 2,3–2,9 5,0–5,6 76–100 80–100 

Lengvas priemolis 2,8–3,2 5,4–5,9 100–140 110–140 

Vid. sunkumo priemolis 3,0–3,4 5,6–6,4 120–160 130–160 

Sunkus priemolis 3,2–3,5 6,4–7,2 160–190 150–180 

Molis 3,4–3,7 6,5–7,2 190–230 190–210 
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Azotas, fosforas, kalis, magnis, siera, kalcis – svarbiausi minerali-

nės mitybos elementai (mikroelementai) vaismedžiams, įeinantys į 

augalo organinių ir mineralinių junginių sudėtį. Geležis, cinkas, varis, 

boras, molibdenas, manganas – mikroelementai. Dirvožemių vertini-

mas pagal mineralinio azoto, judriųjų fosforo ir kalio kiekius pateiktas 

15–17 lentelėse. 

 

15 lentelė. Mineralinio azoto (Nmin.) kiekio dirvožemyje vertinimas  

(pagal J. Mažvilą ir kt., 1998) 

Vertinimas Mineralinio azoto (Nmin.) kg ha–1 

Labai mažai < 30 

Mažai 31–60 

Vidutiniškai 61–90 

Daug 90–120 

Labai daug > 120 

 

16 lentelė. Judriojo fosforo kiekio dirvožemyje vertinimas 

(pagal J. Mažvilą ir kt., 1998) 

Dirvožemio sluoksnis 
Judriojo fosforo (P2O5) dirvožemyje mg kg–1 

mažai vidutiniškai daug 

Ariamasis  0–20 cm  50 51–100  100 

Poarmeninis 30–50 cm  40 41–70  70 

 

17 lentelė.  Judriojo kalio kiekio vertinimas dirvožemyje sodo 

augalams          (pagal J. Mažvilą ir kt., 1998) 

Dirvožemio sluoksnis 
Judriojo kalio (K2O) dirvožemyje mg kg–1 

mažai vidutiniškai daug 

Ariamasis  0–20 cm  100 101–150  150 

Poarmeninis  30–50 cm  60 61–100  100 

 

Sodui skirtame sukultūrintame dirvožemyje labai svarbus yra po-

armeninis sluoksnis. Jei judriojo fosforo dirvožemyje labai daug: ariama-

jame sluoksnyje daugiau 150, o poarmeniniame – daugiau 100 mg kg–1, 

fosforu sodo augalai netręšiami arba tręšiami tik minimaliai. Jei judrio-

jo kalio atitinkamai yra < 200, o poarmeniniame – < 140 mg kg–1, 

kalio trąšomis sodo augalai netręšiami arba tręšiami tik minimaliomis 

normomis (18 ir 20 lentelės). 
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18 lentelė. Mineralinių trąšų normos sodo augalams prieš sodo 

įveisimą (kg ha–1)                                                                   
(pagal J. Lanauską, 2004) 

Dirvožemio granulio-
metrinė sudėtis 

Mineralinės mitybos elementai 

mažai vidutiniškai daug 

 P2O5 kiekis mg kg–1 dirvožemio 

Visoms dirvoms:    

armens sluoksnis (0–20 
cm) 

< 45 45–90 > 90 

poarmeninis sluoksnis 

(21–40 cm) 

< 35 35–70 > 70 

 P2O5 norma kg ha–1 

 300 100–200  

Armens sluoksnis (0–20 
cm) 

K2O kiekis mg kg–1 dirvožemio 

Priesmėlis < 60 60–100 > 100 

Lengvas ir vid. sunkumo 
priemolis 

< 100 100–150 > 150 

Sunkus priemolis ir molis < 150 150–250 > 250 

 K2O norma kg ha–1 

 150–300 100–200  

 MgO kiekis mg kg–1 dirvožemio 

Priesmėlis < 40 40–70 > 70 

Sunkus priemolis ir molis < 70 70–100 > 100 

 MgO norma kg ha–1 

 120–200 60–120  

 

Lengvose bei rūgščiose dirvose patartina sodo augalus patręšti  

30 kg ha–1 magnio trąšų norma. Magnio ir azoto poreikis vaismedžiams 

skirtingais augimo ir derėjimo metais vertinamas ir pagal vainiko pro-

jekcijos skersmenį (19 lentelė). 

 

19 lentelė. Azoto ir magnio normos jaunoms obelims ir kriaušėms 

(pagal J. Lanauską, 2004) 

Vainiko projekcijos 

skersmuo m 

Azotas (N)  

g 1 vaismedžiui 

Magnis (MgO)  

g 1 vaismedžiui 

0,75 10–20 6–12 

1,00 18–35 11–21 

1,25 28–55 17–33 

1,50 40–80 24–47 
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Vegetacijos metu, siekiant įvertinti vaismedžių mitybos lygį, reikė-

tų atlikti lapų chemines analizes. Gauti duomenys turi būti palyginami 

su 21 ir 22 lentelėse pateiktais duomenimis ir sprendžiama apie papil-

domą vaismedžių tręšimą. Efektyviausia papildomai vaismedžius tręšti 

per lapus. Rekomenduojamos trąšų normos pateiktos 23 lentelėje. 
 

20 lentelė. Mineralinių trąšų normos sodo augalams augimo 

metu (kg ha–1)  

(pagal LSDI duomenis, 2004–2010 m.) 

Augalai, jų 

augimo tarps-

niai 

Azoto 

(N) 

Fosforo (P2O5) Kalio (K2O) 

kai dirvožemyje mineralinės mitybos elementų 

mažai 
viduti-
niškai 

daug mažai 
viduti-
niškai 

daug 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Sėklavaisiai 

Po pasodinimo iki 
derėjimo 

30 50 
 

30 0 70 30 0 

Pirmais ir antrais 
derėjimo metais 

50 60 50 30 100 60 30 

Vėlesniais derėji-

mo metais 

100 70 60 50 140 100 60 

Kaulavaisiai 

Po pasodinimo iki 
derėjimo 

30 60 30 0 90 50 0 

Pirmais ir antrais 
derėjimo metais 

60 70 50 30 120 80 40 

Vėlesniais derėji-
mo metais 

80 80 70 60 160 120 80 

 

21 lentelė. Mineralinės mitybos elementų kiekis obelų lapuose 

(pagal A. Miką, 1998) 

Mitybos 
Mitybos elementų kiekis lapuose 

l. mažai mažai optimalus gausus 

N* < 1,8 1,80–2,09 2,10–2,40 > 2,40 

K* < 0,70 0,70–0,99 1,00–1,50 > 1,50 

Mg* < 0,18 0,18–0,21 0,22–0,32 > 0,32 

P*   < 0,15 0,15–0,26 > 0,26 

B* < 18 18–24 25–45 > 45 

Mn** < 20 20–40 41–100 > 100 

* – % sausojoje medžiagoje; ** mg kg–1 sausojoje medžiagoje 
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22 lentelė. Mineralinės mitybos elementų kiekis kriaušių lapuose 

 (pagal A. Miką, 1998) 

Mitybos 
Mitybos elementų kiekis lapuose 

l. mažai mažai optimalus gausus 

N* < 1,70 1,70–1,99 2,00–2,60 > 2,60 

K* < 0,50 0,50–0,99 1,00–1,70 > 1,70 

Mg* < 0,12 0,12–0,17 0,18–0,30 > 0,30 

P*   <0,15 0,15–0,25 > 0,25 

B* < 10 10–20 21–50 > 50 

Mn** < 25 25–30 31–100 > 100 

Zn** < 15 15–19 20–60 > 60 

* – % sausojoje medžiagoje; ** mg kg–1 sausojoje medžiagoje 
 

23 lentelė. Obelų ir kriaušių tręšimas per lapus 

(pagal LSDI duomenis, 2004) 

Mitybos 
elmentai 

Purškimo  
laikas 

Trąšos 
Normos 
kg ha–1 

Tirpalo 

koncent-
racija % 

Purš-

kimų 
kiekis 

N po žydėjimo 

vegetacijos pa-
baigoje 

Karbamidas 

Karbamidas 

5 

50 

0,5 

5 

3–4 

1 

K po žydėjimo K2SO4 10 1 3–4 

Mg po žydėjimo 
birželis–liepa 

MgSO4x7H2O 
MgSO4x7H2O 

10 
20 

1 
2 

1 
3–4 

Ca birželis–rugsėjis CaCl2, 
Ca(NO3)2          

3–8 0,3–0,8 3–8 

B po žydėjimo 
prieš lapų kritimą 

Boraksas  
Boraksas 

5 
10 

0,5 
1 

1–2 
1 

Zn sprogstant pum-
purams 
prieš lapų kritimą 

ZnSO4  
 
ZnSO4 

3 
 
5 

0,3 
 

0,5 

1 
 
1 

Mn po žydėjimo MgSO4x7H2O    2 0,2 1–2 

Fe po žydėjimo FeSO4 5 0,5 3–4 

Cu po žydėjimo CuSO4 1 0,1 1–2 

 

Azotas (N) yra pagrindinė baltymų, nukleino ir amino rūgščių 

sudedamoji dalis. Jo yra vitaminų, fermentų bei chlorofilo sudėtyje. 

Augalams azoto pakanka, jei mineralinio azoto dirvožemyje yra dau-

giau kaip 90 kg ha–1 armenyje. Kai azoto trūksta,  vaismedžiai negau-

siai žydi ir dera. Jų lapai smulkūs, blyškiai žalsvi, anksti nukrinta (20 
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pav.). Vaisiai būna smulkūs, kieti, grubūs, nebūdingos spalvos ir blogo 

skonio. Ūgliai ir šaknys silpnai auga. Azoto poreikis vaismedžiams ve-

getacijos metu pateiktas 21 paveiksle.  
 

 

 

 

 

        

20 pav. Azoto trūkumo  

požymiai  

         (J. Shear nuotrauka) 

 

 

 

 
 
 

21 pav. Azoto poreikis vaismedžiams skirtingais augimo tarpsniais 

                     Guak et al., 2003, Neilsen et al., 2006 
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Kai azoto per daug, o kalio ir fosforo mažai, augalai vešliai auga, 

tačiau vaisiai prastai spalvinasi ir noksta, labai krinta. Medžiai būna 

mažiau atsparūs šalčiams. Esant labai dideliam azoto kiekiui dirvože-

myje, vaismedžiai blogiau įsisavina borą, cinką, manganą.  

Kalis (K) dalyvauja baltymų biosintezėje, angliavandenių apykai-

toje, fotosintezėje, jis gerina azoto, fosforo, geležies įsisavinimą. Sodo 

augalams jo pakanka, kai būna daugiau kaip 150 mg kg–1 dirvožemio. 

Trūkstant kalio ant lapų atsiranda nekrotinės dėmės, jie raukšlėjasi, 

tampa melsvai žali, dėmėti, pakraščiai ruduoja (22 pav.). Vaisiai blogai 

spalvinasi, lėtai noksta. Kai kalio dirvožemyje labai daug, tada augalai 

blogai įsisavina borą, cinką, manganą. Laikomi vaisiai suserga puviniu. 

 

      
22 pav. Kalio trūkumo požymiai  

(J. Reganold, J. Glover nuotraukos) 

 

Kalio mitybos sąlygos gerinamos tręšiant kalio chlorido, kalio su-

lfato, kalimagnezijos, kalio druskos, silvinito, kainito, pelenais ir kito-

mis mineralinėmis trąšomis. Jų reikmė priklauso nuo dirvožemyje 

esančio K2O kiekio ir vaisinių augalų poreikio norimam derliui išau-

ginti. 

Fosforas (P) įeina į augalų organinių (baltymų, nukleino rūgščių 

ir fermentų) ir neorganinių junginių sudėtį. Sodo augalams jo pakan-

ka, kai būna 200–250 mg kg–1 dirvožemio. Trūkstant fosforo augalų 

lapai būna smulkūs, tamsiai žali, suaugę, bronzinio atspalvio. Augalai 

prasčiau šakojasi ir lapojasi. Vaisiai prastesnės kokybės, rūgštesni. Kai 

fosforo perdaug, vaisiai anksčiau noksta. Fosforo mitybos sąlygos geri-

namos fosforo trąšomis. Jų kiekis priklauso nuo vaisinių augalų porei-

kio norimam derliui išauginti ir P2O5 kiekio dirvožemyje.  
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Magnis (Mg) – sudėtinis chlorofilo elementas metabolizmo pro-

cesų katalizatorius, aktyvina fermentų veiklą. Kai jo trūksta, augalai 

suserga chloroze, vaisiai būna smulkūs, blogos kokybės, krinta nesun-

okę.  

Magnio (MgO) sodų dirvoje būna 0,4–4 %, kurio, prieinamo au-

galams – tik 5–10 %. Tačiau vaismedžiams tiek jo pakanka, trūkumą 

galima papildyti tręšiant mineralinėmis kompleksinėmis trąšomis (23 

pav.). 

      
 

23 pav. Magnio trūkumo požymiai 

(J. Reganold ir J. Glover nuotrauka) 

 

Siera (S) – svarbiausias amino rūgščių elementas. Sieros dirvože-

myje trūksta, jei jos dirvožemyje yra 0,1–0,5 %. Pakankamas jos kiekis 

augalams įnešamas su kitomis (amonio sulfatu, paprastu superfosfatu ir 

kt.) mineralinėmis trąšomis.  

Kalcis (Ca) neutralizuoja organines rūgštis, kurių augaluose atsi-

randa vykstant medžiagų apykaitai, kaupiasi senose augalo dalyse, sau-

go nuo puvimo. Kai kalcio dirvožemyje trūksta, lapai tampa chlorotiš-

kai dryžuoti ir dėmėti, tamsėja ir riečiasi į viršų, prie vidurinių gyslelių 

miršta audiniai. Džiūsta ūglių viršūnės, šaknys silpniau auga, gleivėja. 

Vaisiai blogai laikosi. Kai kalcio perdaug, augalams trūksta magnio, 

cinko, mangano, boro. 

Kalcio (CaO) sodo augalams pakanka, kai dirvožemyje jo yra 0,2–

0%. Kalcio vaismedžiai gauna tręšiant sodo dirvą superfosfatu, fosfo-

ritmilčiais, pelenais ir kt., tačiau gausumas dirvožemyje negali paten-

kinti stambių obuolių poreikio, todėl jie suserga poodiniu dėmėtumu 

(24 pav.). Ca deficitui obuoliuose kompensuoti naudojamos ištirpintos 

vandenyje Ca trąšos, purškiamos vegetacijos metu. 
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24 pav. Kalcio trūkumo požymiai (poodinis dėmėtuma)   

(V. Pranckiečio ir B. Bull nuotraukos) 

 

Geležis (Fe) junginiuose su specifiniais baltymais sudaro svarbiau-

sius fermentus, katalizuoja chlorofilo biosintezę. Kai geležies trūksta, 

ūglių viršutiniai lapai serga chloroze, viršūnės džiūsta (25 pav.). Kai 

geležies perteklius – augalams trūksta fosforo ir mangano. 

Sodo dirvožemiuose geležies gali būti 1–11%. Jos daugiau sun-

kesnės granulometrinės sudėties rūgštesniuose dirvožemiuose. Gele-

žies gali trūkti šarminiuose dirvožemiuose. Chlorozinių ligų galima 

išvengti auginant sode daugiametes žoles, kitus augalus (gausiau trę-

šiant organinėmis  ir F2O3 turinčiomis trąšomis).  

Varis (Cu) – įvairių fotosintezės junginių sudėtinis elementas. 

Būtinas normalioms sėkloms vystytis. Jis sutelktas dirvožemio humu-

se. Mažiausiai vario durpiniuose ir velėniniuose jauriniuose dirvože-

miuose. Mineraliniuose dirvožemiuose bendras vario kiekis svyruoja 

nuo 15 iki 30 mg kg–1 dirvožemio. Kai vario trūksta, lapai serga chlo-

roze, džiūsta ir riečiasi į viršų, ūgliai deformuojasi. Purškiant vaisme-

džius vario sulfatu papildomai tręšti vario trąšomis nereikia. 

Boras (B) dalyvauja organinių medžiagų sintezėje, gerina anglia-

vandenių apykaitą, būtinas šaknims aprūpinti deguonimi. Dirvože-

miuose boro būna tūkstantosios procento dalys. Jo gali trūkti ką tik 

kalkintuose, rūgščiuose, pernelyg drėgnuose dirvožemiuose ir gausiai 

tręšiant mineralinėmis, ypač azoto, trąšomis. Esant boro trūkumui, 

vaismedžiai purškiami boro rūgšties tirpalais (0,1–0,2% kg ha–1) arba į 

dirvą įterpiama granuliuoto boro superfosfato, borakso 1,5–2,0 kg ha–1 

(veiklia medžiaga). 
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Kai boro trūksta, lapai gelsta, raukšlėjasi, storėja, tampa trapūs ir 

deformuojasi, jų gyslelės rausta, atsiranda nekrotrinių dėmių, nesivysto 

pumpurai, džiūsta ūgliai, vaisiai tampa dėmėti, jų minkštimas kamštė-

ja, medžiuose atsiranda nekrotinės dėmės, lapai ruduoja (25 pav.). 

 

     
25 pav. Boro trūkumo požymiai   

(D. Neilsen ir G. Neilsen nuotraukos) 
 

Molibdenas (Mo) reikalingas nitratų redukcijai, amino rūgščių 

sintezei, vandens apykaitai, įeina į fermentų sudėtį gerina kalio absor-

bavimą. Kai molibdeno trūksta, lapai prastai auga, serga chloroze, blo-

gai fiksuojamas azotas. Ūglių viršūnės džiūsta. Kai perteklius – spalvi-

nasi lapai.  

Molibdeno velėniniuose jauriniuose dirvožemiuose būna 0,04–

0,97 mg kg–1. Jo gali trūkti rūgščiuose dirvožemiuose. Molibdeno trą-

šos efektyvios su boru. Trūkstant molibdeno vaismedžiai tręšiami per 

lapus amonio molibdatu 0,2–0,6 kg ha–1.  

Manganas (Mn) aktyvina daug fermentų, dalyvauja chlorofilo sin-

tezėje ir asimuliuoja azotą. Kai mangano trūksta, lapai tampa chloro-

tiškai dėmėti (25 pav.). Kai jo perdaug, augalams trūksta geležies.  

Mangano kiekis dirvožemiuose svyruoja nuo 100 iki 400 mg kg–1 

dirvožemio, iš jo judraus – nuo 1 iki 150 mg kg–1. Vaismedžiams jo gali 

trūkti artimai neutralios ir šarminės reakcijos dirvožemiuose. Kai trūksta 

mangano, galima tręšti mangano sulfatu per lapus – 2–4 kg ha–1.  

Kai trūksta cinko (Zn) vaismedžių lapai būna smulkūs, siauri, 

raukšlėti; ūgliai ploni, trumpi, viršūnėse susidaro lapų skrotelės (skro-

telinė liga) (26 pav.). Lapai krinta nuo apačios. Taip atsitinka, kai trę-
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šiama didesnėmis fosforo normomis. Sutrikimą šalinti galima purškiant 

8–12 % koncentracijos cinko sulfato tirpalu anksti pavasarį ir 0,3–    

0,5 % koncentracijos tirpalu vegetacijos laikotarpiu.  

Gruntinis vanduo sodo augalams neturėtų būti sekliau kaip 1–

2 m. Jei vanduo yra sekliau – tokie plotai sodams netinka, arba turi 

būti nusausinti, geriausia uždaruoju drenažu > 1,2 m gylyje. 

Sureguliavus gruntinio vandens lygį pagerinama ir dirvožemio 

aeracija – tai dirvožemio ir atmosferos oro apykaita. Oro dirvožemyje 

reikia šaknų kvėpavimui ir mikroorganizmų veiklai. Gerai, kai dirvo-

žemio oro sudėtis yra artima atmosferos sudėčiai, tačiau normaliam 

šaknų augimui turi būti < 10 % deguonies. Kai jo trūksta, o anglies 

dioksido (CO2) koncentracija siekia 5 %, augalų šaknys blogai vystosi, 

jos nepatenkina bendrų augalo poreikių, todėl vaismedžių ūgliai nu-

stoja augti, lapai gelsta ir vasarą krinta, džiūsta šakos, o ilgainiui gali 

žūti ir visas augalas. Aeraciją gerina dirvos dirbimas, mulčiavimas, 

įterptos organinės trąšos, įvairūs gyviai, vėjas, paviršiaus  nelygumai ir 

netgi susigeriantis vanduo išstumia dirvoje esantį orą, o nuslūgda-

mas – užleidžia vietą šviežiam orui.  

Didelė anglies dioksido koncentracija dirvoje yra kenksminga, ta-

čiau CO2 būtinas organinių medžiagų kūrimui. Ore jo yra 0,03 %, o 

dirvos paviršiuje gali būti 0,3 %. Fotosintezės procesui vykti pakanka 

0,01 % CO2 koncentracijos. Kai pakanka šviesos, drėgmės, maisto me-

džiagų, didėjant CO2 koncentracijai, fotosintezės intensyvumas didėja.  

 

   
  Zn                            Fe                            Mn 

26 pav. Cinko, geležies ir manganotrūkumo požymiai   

(J. Reganold, J. Glover, T. Wallace nuotraukos, 

http://customers.hbci.com/~wenonah/min–def/list.htm)  
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5.2. Sodo dirvos ir vaismedžių priežiūra 
 

Sodų dirvos dirbimo tikslas – sudaryti optimalias aeracijos, drėg-

mės ir mitybos sąlygas vaismedžių ir uogakrūmių šaknims plėtotis. Be 

jų augalai negali tinkamai atlikti pagrindinių savo funkcijų. Dirvos 

dirbimas susijęs su dirbimo sistemomis, augalų gentimis, amžiaus lai-

kotarpiais ir sodų konstrukcijomis. Mašinų ir padargų rinkinys turi 

būti pritaikytas pasirinktoms sodo priežiūros sistemoms. Žemės dirbi-

mu dirvos struktūra turi būti gerinama, o gera struktūra negadinama. 

Trupininės struktūros sodo dirvoje užtikrinamos optimalios aeracijos 

sąlygos (Kviklys, 2005; Czynczyk, 1998). 

Tinkamos drėgmės sąlygos per visą vegetacijos laikotarpį yra tada, 

kai jos kiekis sodo dirvožemyje artimas 75–80 nuo pilno drėgmės 

imlumo arba 32  nuo absoliučiai sausos dirvos. Ypač svarbu, kad 

tinkama drėgmė būtų liepos ir rugpjūčio mėnesiais, kai obelys ir 

kriaušės formuoja žiedinius pumpurus ir sparčiai auga jų vaisiai. Kai 

palankios aeracijos ir drėgmės sąlygos, vaismedžių mityba gera. Tada 

lengviau mineralizuojasi organinės medžiagos, jas lengvai pasiima 

vaismedžių šaknys. 

Taikomos tokios dirvos dirbimo sistemos: juodapūdyminė, side-

ralinė, žolyninė (trumpalaikė ar ilgalaikė), herbicidinė. Šių sistemų 

įtaka dirvožemio ir  vaismedžių savybėms nevienoda, todėl jos pasi-

renkamos atsižvelgiant į dirvožemių savybių gerinimo poreikius. 

Žemės dirbimo padargų ir mašinų rinkinys turi būti toks, kad bū-

tų galima reikiamu gyliu įdirbti tarpueilių dirvą ir įterpti organines bei 

mineralines trąšas, nepažeidžiant vaismedžių šaknų (Kviklys, 2005). 

 

5.2.1. Tarpueilių priežiūra 

Sodo tarpueiliuose laikomas juodasis, sideratinis, herbicidinis pū-

dymai, tačiau geriausia būtų pasėti dažnai šienaujamą veją. Laikant 

tarpueiliuose pūdymus, pablogėja dirvos struktūra, vanduo išplauna 

maisto medžiagas, padidėja dirvos erozija, sunku įvažiuoti sodo tech-

nikai anksti pavasarį ar derliaus skynimo metu, sužalojamos smulkio-

sios paviršinės vaismedžių šaknys. Herbicidinio pūdymo atsisakoma 

dėl gamtosaugos reikalavimų. Veja neturi šių trūkumų ir pagausina 



 

82  

humuso kiekį dirvoje. Įrodyta, kad obuoliai greičiau ir intensyviau 

spalvinasi, kai apželdinti tarpueiliai. Vienintelis vejos trūkumas – ji 

konkuruoja su vaismedžiais dėl maisto medžiagų ir drėgmės, todėl 

pagal vegetacijos sąlygas, turi būti šienaujama 6–8 kartus per sezoną, o 

sodas gausiau tręšiamas azoto trąšomis (Kviklys, 2005). 

Veja sodo tarpueiliuose gali būti sėjama skirtingu laiku. Kai žemė 

derlinga, veja sėjama sodo sodinimo metais. 

Kad jauni medeliai geriau ir greičiau augtų pirmaisiais metais ir 

jiems būtų daugiau maisto medžiagų bei drėgmės, sodo sodinimo me-

tais veja sėjama tik kas antrame tarpueilyje. Kitame tarpueilyje nuolat 

kultivuojamas ir lėkščiuojamas juodasis pūdymas. Šiuo tarpueiliu, kol 

nesužėlė veja, važinėja sodo technika. Po metų ar dvejų veja sėjama 

kituose tarpueiliuose. 

Pirmaisiais–antraisiais metais ir visuose tarpueiliuose galima lai-

kyti juodąjį pūdymą, tačiau reikia nuolat keisti lėkštinių akėčių dirbi-

mo kryptį, kad išilgai eilių nesusidarytų sumetimų arba dirbti kultiva-

toriais su plokščiapjūviais noragėliais (Kviklys, 2005; Czynczyk, 1998). 

Tarpueiliai užželdinami tik varpinėmis žolėmis. Netinka žydinčios 

medingosios žolės, nes jomis susiviliojusios bitės nukentės nuo sode 

purškiamų pesticidų. Sėjai paruošiamas mišinys iš pievinių miglių – 

5 kg ha–1, raudonųjų eraičinų – 5 kg ha–1, daugiamečių svidrių –  

10 kg ha–1. Kad žolės sustiprėtų iki pirmosios žiemos, būtina jas pasėti 

iki rugpjūčio vidurio. Be to, vasaros pabaigoje jauname sode mažiau 

važinėja sodo technika, todėl mažiau išmindoma jauna žolė. 

Vejos juosta turi būti kuo siauresnė, kad žolės mažiau pasisavintų 

vaismedžiams reikia maisto medžiagų ir drėgmės, tačiau ne siauresnė 

negu technikos ratų vėžės. Jeigu obelų eilės kas 3 m, tai vejos turėtų 

būti 1,5 m, o jeigu kas 4 m, veja – 2 m pločio. 

Kai žolė užauga 15 cm aukščio, veja šienaujama rotacinėmis ar 

plaktukinio tipo žoliapjovėmis ir žolė paliekama vietoje kaip mulčias ir 

organinės maisto medžiagos. Antroje vasaros pusėje leidžiama žolėms 

daugiau augti, nes didesnės žolės pasisavina daugiau azoto, obuoliai 

geriau spalvinasi, geriau laikosi žiemą. 

Nuėmus derlių, tarpueiliai būtinai nušienaujami, kad aukštesnėje 

žolėje nesiveistų graužikai, kurie žiemos metu gali apgraužti vaisme-

džius. 
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5.2.2. Pomedžių priežiūra 

Nesvarbu, kaip prižiūrimi pomedžiai, beveik per visą vegetaciją 

po vaismedžiais turi neaugti piktžolės. Nepiktžolėtų pomedžių plotas 

pasirenkamas pagal sodo sodinimo schemą ir gali būti nuo 1,5 iki 2,0 

m. Antroje vasaros pusėje pomedžiuose gali želti žemos piktžolės, 

obuoliai anksčiau ir intensyviau spalvinsis. 

Mulčias. Geriausios sąlygos vaismedžiams augti ir gausiai derėti 

yra tada, kai pamulčiuoti pomedžiai. Mulčias išsaugoja dirvos struktūrą 

bei drėgmę, papildo maisto medžiagų. Mulčiai gali būti organiniai 

(mėšlas, durpės, pjuvenos, medžio žievės, šiaudai) ir neorganiniai (au-

deklai, plastikai). 

Organiniai mulčiai 1–2 metus sumažina piktžolių, paskui jų 

sluoksnį reikia atnaujinti arba pradėti purkšti herbicidais (26 pav.). 

Organinio mulčio sluoksnis – 10–15 cm. Mulčiuojant pomedžius pju-

venomis ar medžio žievėmis, kasmetę azoto trąšų normą reikia padvi-

gubinti, nes dalis azoto sunaudojama mulčiui mineralizuoti. Nemul-

čiuoti šiaudais, nes juose įsiveisia daug graužikų.  

Tinkamiausias laikas paskleisti mulčiuojamą mėšlą yra vėlyvas ru-

duo ar žiemos pradžia, kai pašąla žemė. Mėšlas neturi liestis prie jauno 

medelio kamieno, kad jo neapdegintų. 

Pomedžiuose patiestą plėvelę ar audeklą reikia saugoti, kad nesu-

sidraskytų, kai šienaujama tarpueilių žolė. Siaurą tarpelį tarp plėvelės ir 

šienaujamos žolės reikia nupurkšti herbicidais. 

Mulčias turi būti įvertintas ekonomiškai, atsižvelgta į jo kainą, 

transportavimo atstumą, paskleidimą. Mulčiuoti dažniausiai ekono-

miškai neapsimoka, nebent ekologiniame sode, tačiau tik pasodintus 

medelius mulčiuoti būtina. Mulčiuoti medeliai geriau prigyja ir auga 

pirmaisiais metais. Mulčias gali būti efektyvi priemonė apsaugoti 

vaismedžius su lepesniais poskiepiais (M.9) nuo žiemos šalčių (Kvik-

lys, 2005). 

Mechaninis dirbimas. Pomedžiuose dygstančias piktžoles ga-

lima sunaikinti kultivatoriais arba specialiomis frezomis, supurenan-

čiomis dirvą iki 3 cm gylio, tačiau dirbamoje žemėje žolės sparčiau 

želia, todėl kas 3–4 savaitės darbas kartojamas. Siauroje nedirbamoje 

juostelėje prie medelių kamienų piktžolės išravimos rankomis arba 

purškiamos herbicidais (27 pav.). Mechaninei pomedžių priežiūrai rei-
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kia daugiau kuro, be to, dažnai naudojamų mechanizmų sparčiai susi-

dėvi darbinės detalės. 

Herbicidai – populiariausia, efektyviausia ir ekonomiškiausia po-

medžių priežiūros priemonė. Herbicidų įvairovė leidžia juos naudoti 

nuo pat sodo pasodinimo ir naikinti įvairiausias piktžoles. Tinkamai pri-

žiūrimus pomedžius pakanka purkšti 2–3 kartus per metus. Obelys ma-

žiau jautrios herbicidams negu kiti sodo augalai, todėl jas galima purkšti 

įvairesniais herbicidais ir didesnėmis jų normomis (Kviklys, 2005). 

Sodams tinkami herbicidai pagal veikimo pobūdį skirstomi į dir-

vinius, sisteminius ir kontaktinius. 

 

   

      

27 pav. Pomedžių priežiūra soduose 

  (L. Johnson ir V. Pranckiečio nuotraukos) 

Europos Sąjungos šalių verslinėje sodininkystėje plačiausiai nau-

dojami dirviniai herbicidai: „Kerb“, „Vasaron“, „Devrinol“ bei herbi-

cidai, kurių veiklioji medžiaga yra simazinas: „Azotop“, „Sanazine“ ir 
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kt. Šie herbicidai neleidžia piktžolėms sudygti ir geriausiai naikina 

trumpaamžes piktžoles.  

Dirvinių herbicidų purškimo taisyklės: 

- purkšti tik ant švarios ir drėgnos dirvos; 

- purkšti tik kartą per metus; 

- geriausia purkšti vėlyvą rudenį arba ankstyvą pavasarį; 

- nupurškus dirviniais herbicidais, negalima mechaniškai dirbti 

dirvos; 

- mažesnėmis herbicidų normomis purkšti lengvose smėlio dirvo-

se arba kai nedaug piktžolių; 

- dirviniams herbicidams purkšti reikia 600 l ha–1 darbinio tirpalo. 

Lietuvoje dirviniai herbicidai neregistruoti, ES šalyse siekiama juos 

apriboti (Kviklys, 2005). 

Sisteminiai herbicidai į augalus patenka per lapus, sutrikdo me-

džiagų apykaitą ir per 10–14 dienų juos sunaikina. Jie gali būti plataus 

spektro (kurių veiklioji medžiaga glifosatas) ir naikinti visas piktžoles 

arba selektyviniai, naikinantys tik dviskiltes (lontrelas, MCPA, „Ret-

ro“ ir kt.) arba tik vienaskiltes piktžoles (fuziladas, agilas, Nabu, Focus 

ir kt.). 

Sisteminių herbicidų purškimo taisyklės: 

- purkšti specialiais purkštuvais, kad nepatektų ant vaismedžių lapų; 

- prieš purškiant herbicidais, kurių veiklioji medžiaga glifosatas 

arba naikinančiais dviskiltes piktžoles, būtina nukarpyti poskie-

pių atžalas ir žemai augančias šakeles; 

- purkšti intensyvaus piktžolių augimo stadijoje, kai jos būna 10–

15 cm aukščio; 

- herbicidais, kurių veiklioji medžiaga glifosatas, obelų pomedžius 

galima pradėti purkšti ne anksčiau kaip antraisiais metais po so-

do įveisimo; 

- herbicidų efektyvumą pagerina paviršiaus aktyviosios medžiagos 

ir 5–8 kg ha–1 amonio salietros; 

- sisteminiams herbicidams purkšti reikia 200–300 l ha–1 darbinio 

tirpalo. 

Lietuvoje sodų pomedžių priežiūrai registruoti glifosato pagrindu 

pagaminti herbicidai ir fuziladas (Kviklys, 2005). 
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Kontaktiniai herbicidai naikina visas piktžoles, tačiau, skirtingai 

nuo sisteminių herbicidų, nesutrikdo augalų medžiagų apykaitos, o tik 

nudegina tą augalo dalį, ant kurios patenka. Po kurio laiko nupurkštos 

daugiametės piktžoles atželia. Europos Sąjungos šalių versliniai sodai 

daugiausia purškiami herbicidais reglonu ir basta. Šiais kontaktiniais 

herbicidais galima naikinti piktžoles net ir ką tik įveistame sode. Prieš 

purškiant herbicidais, nereikia išgenėti poskiepių atžalų. 

Kontaktinių herbicidų purškimo taisyklės: 

- purkšti specialiais purkštuvais, kad herbicidų nepatektų ant 

vaismedžių lapų; 

- purkšti piktžoles per visą vegetaciją; 

- purkšti, kad herbicido tirpalas sudrėkintų visas piktžoles; 

- efektyvumą padidina lipniosios medžiagos; 

- kontaktiniams herbicidams purkšti reikia 300–500 l ha–1 darbi-

nio tirpalo. 

Kad neatsirastų herbicidams atsparių piktžolių, herbicidus reikia 

kaitalioti. Labai efektyvu purkšti herbicidų mišiniais, pvz.: sisteminiais 

ir dirviniais, kontaktiniais ir dirviniais herbicidais purkšti vienskiltes 

piktžoles, o sisteminiais su glifosatu ir sisteminiais – dviskiltes piktžo-

les. Mišiniuose herbicidų normos 30–50 % sumažinamos. Herbicidų 

norma apskaičiuojama tiktai purškiamam sodų plotui. 

Daugelį kontaktinių ir sisteminių herbicidų stengiamasi purkšti 

tokiu metu, kad bent 4–6 valandos nelytų, tačiau yra herbicidų, kurie 

paveikia piktžoles ir per dvi valandas. Kai kuriems herbicidams opti-

maliai veikti būtina atitinkama temperatūra, pvz., lontrelas veikia tik 

???+12 ºC, o fuziladas esant žemesnei nei +25 ºC temperatūrai (Kvik-

lys, 2005). 

 

5.2.3. Drėkinimas 

Lietuva yra pakankamo drėgnumo zonoje, tačiau kai kuriuose re-

gionuose vaismedžiams gali trūkti drėgmės. Be to, dažnai pasitaiko 

sausringų periodų, nuo kurių gali sutrikti ar nukentėti vaismedžių vys-

tymasis, sumažėti derlius, suprastėti vaisių kokybė. Laistymo sistemos 

įrengiamos pagal regiono ir dirvos savybes (Kviklys, 2005). 

Drėgmės trūkumas ypač kenkia lengvose smėlio dirvose. Tokiose 

vietose užsitęsus sausrai, gali nukentėti ir obelys su pusiau žemaūgiais 
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ir vidutinio augumo poskiepiais. Vaismedžiams su nykštukiniais P 22 

ir žemaūgiais poskiepiais su sekliomis šaknimis ir sunkesnėse dirvose 

gali pritrūkti drėgmės, ypač jeigu retai šienaujami tarpueiliai ar apžėlę 

pomedžiai. 

Humusingose dirvose, kurios imlesnės drėgmei, papildomai obe-

lis laistyti ne visada būtina. Austrijos Styrijos ar Vokietijos Bodenssee 

regionuose tūkstančiai hektarų su M.9 poskiepiais įveistų sodų nelais-

tomi. Vidurio Lietuvoje per dešimt pastarųjų metų sodus laistyti reikė-

jo tik tris sezonus ir tik vaismedžius su mažiausiai augiais poskiepiais. 

Palaistytos obelys su pusiau žemaūgiais M.26, P14, žemaūgiais P60 

poskiepiais gerose dirvose ima per vešliai augti, nukenčia derlius ir 

vaisių kokybė (Kviklys, 2005). 

Verslinės pasaulinės sodininkystės praktikoje teigiama, kad įren-

gus drėkinimą, galima sumažinti nepageidaujamus obelų augimo ir 

derėjimo sutrikimus, kai sodas įveistas senojo sodo vietoje. 

Obelims normaliai vystytis reikia apie 650–700 mm kritulių per 

metus, arba kad dirvos būtų apie 70–75% lauko drėgmės imlumo. La-

biausiai drėgmės trūksta birželio–rugpjūčio mėnesiais, kai intensyviai 

auga ūgliai, užuomazgos, formuojasi žiediniai pumpurai. Drėgmės per-

teklius vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje gali neigiamai paveikti 

obelis, tuomet užsitęsia vegetatyvinis augimas, lėčiau bręsta audiniai, 

jos nepasirengia žiemoti. 

Vaismedžius laistyti reikia tik nustačius drėgmės deficitą. Papras-

čiausia tai padaryti pagal tensiometro parodymus, kai vandens poten-

cialas dirvoje nukrinta žemiau kaip 0,03 MPa. Drėkinamas viršutinis 

40–50 cm dirvos sluoksnis, kuriame koncentruojasi dauguma obelų 

šaknų. 

Galima sodus drėkinti lašeliniu būdu ir purkšti. Pastarasis būdas 

gali būti atliekamas virš vainikų ir po vainikais. Lašelinis drėkinimas 

rekomenduojamas tokiuose soduose, kur reikia nuolat drėkinti. Jeigu 

per sezoną reikia tik kelis kartus palieti sodą, galima įrengti purškimo 

sistemą. 

Lašelinio drėkinimo metu vanduo patenka tiesiai į šaknų zoną ir 

yra maksimaliai pasisavinamas, jo minimaliai išgaruoja, 2,5–3 kartus 

mažesnės vandens sąnaudos. Trūkumai – reikia labai švaraus, su mažai 

druskų, nekieto, negeležingo, be dumblių vandens, kad neužsikimštų 
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drėkinimo lašelinės ar kapiliarai. Įrengiant šią sistemą, būtina filtrų 

sistema. 

Purškiant virš vainikų galima apsaugoti nuo šalnų žydinčias obe-

lis, nereikia ypač švaraus vandens. Trūkumai – išgaruoja daugiau van-

dens, liejamas visas sodo plotas, todėl reikia daugiau vandens. Be to, 

sušlampa lapai, gali greičiau plisti ligos (Kviklys, 2005). 

Laistant po vainiku, sunaudojama mažiau vandens, nesušlampa 

medžių lapai, tačiau to būdo negalima pritaikyti apsaugai nuo šalnų. 

Drėkinimo metu kartu su vandeniu vaismedžius galima patręšti, 

tai vadinamoji fertigacija. Nors atlikta nemažai tyrimų, įrodyti fertiga-

cijos privalumai, o fertigacijos sistemos įrengtos ir versliniuose soduo-

se, jos labai nepaplito (Kviklys, 2005). 

 

5.2.4. Sodų apsauga nuo šalnų 

Vaismedžiai nukenčia nuo šalnų ir šalčių. Šalna – oro temperatū-

ros pažemėjimas iki neigiamos kelių laipsnių temperatūros vakare ir 

naktį, kai dieną temperatūra teigiama. Šalnos būna pavasarį ir rudenį. 

Jos gali pažeisti lapus, vaisius, ūglius, žiedus. Šalčiais vadinamos kelio-

likos ar keliasdešimt laipsnių neigiamos temperatūros žiemą. Jie gali 

labai pažeisti vaismedžius. Vaismedžių pašalimu vadinamas toks pažei-

dimas, kai nukenčia pumpurai, ūgliai, vaisinės šakelės, šakos. Stipriai 

pašalę vaismedžiai, restauruoti tinkamu genėjimu, atsigauna, tačiau 

atsistato ne iškarto, nes būna sutrikdyta medžiagų jų apykaita. Nušali-

mu vadinamas toks vaismedžių pažeidimo laipsnis, kai nukenčia visos 

šakos ir liemens dalis iki sniego dangos arba žemės paviršiaus. Tokius 

vaismedžius galima restauruoti medį nupjovus iki sveikos vietos, o 

vėliau išaugusias iš kelmo atžalas (jei iš poskiepio) paskiepyti ir atau-

ginti medį. Iššalimu vadinamas toks vaismedžių pažeidimo laipsnis, kai 

žūsta visas medis. Tokius vaismedžius reikia atsodinti naujais. 

Nepriklausomai nuo to, koks būtų vaismedžių pažeidimo laipsnis, 

sodo intensyvumas nukenčia, todėl reikia įvairiomis priemonėmis di-

dinti vaismedžių ištvermingumą ir saugoti nuo pašalimo. Į veisiamą 

sodą svarbu sodinti ištvermingų žiemoms genčių ir veislių, su atspa-

riais šalčiams poskiepiais, sodinukus. Rizikinga sodinti iš šiltesnių kraš-

tų kilusių veislių sodinukus. 
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Sodams parinkti reikia tokius sklypus, kurie yra aukštesnėse relje-

fo vietose ir gerai vėdinasi. Sklypai su aukštai slūgsančiu gruntiniu 

vandeniu turi būti nusausinti, visais atvejais apsodinti apsauginėmis 

juostomis vėjui sumažinti, santykinei oro drėgmei sode padidinti ir 

sniegui sulaikyti. 

Nepakankamai ištvermingų veislių obelis, kriaušes ir kaulavaisi-

nius reikia skiepyti į ištvermingų veislių vainikus. Sodinimo arba atei-

nančiais metais akiuoti į pagrindines šakeles 15–20 cm atstumu nuo 

liemenėlio, o liemenėlį – 20–30 cm aukščiau viršutinės šakelės. Kitą 

pavasarį akiuotas šakeles patariama nupjauti 10–15 cm virš prigijusios 

akutės. Neprigijusias – perskiepyti ūgliais. 

Rudenį vaismedžių kamienus ir pagrindines šakas reikia baltinti, 

kad liemenėliai būtų apsaugoti nuo saulės smūgio. 

Vaismedžius reikia tręšti optimaliomis azoto (90 kg ha–1), fosforo 

ir kalio (120 kg ha–1) normomis, arba organinių ir mineralinių trąšų 

mišiniais. 

Reikia nevėluoti imti žieminių veislių obuolių derlių, o pašalu-

siems vaismedžiams vienus metus neleisti gausiai derėti. Būtina saugo-

ti vaismedžių lapus nuo ligų, kenkėjų ir funkcinių sutrikimų visą ve-

getacijos laikotarpį. 

Sodų žydėjimo metu kasmet būna šalnos, nešančios didesnius ar 

mažesnius nuostolius. Daugiau kaip 10 % obuolių derliaus sunaikina 

esant žaliojo butono stadijai –4 ºC, rausvojo butono –3 ºC, gausiausio 

žydėjimo –2–3 ºC, augančių užuomazgų –2,5 ºC šalnos. 

Šalnos padaro daugiau žalos slėniuose, lomose, virš durpinių ar 

smėlio dirvų, kur nenupjauta žolė ar apžėlę pomedžiai. Dažnai vien tik 

tinkamai parinkta sodo vieta ir gera technologinė priežiūra gali elimi-

nuoti šalnų pavojų. 

Nuo šalnų saugoma įvairiais būdais: purškiama vandeniu, šildo-

mas arba maišomas oras. 

Vandeniu purškiama nepertraukiamai, reikia daug vandens. Purš-

kiant vandeniu apsaugoma nuo –7 ºC šalnų. Tuo tikslu specialios laisty-

mo sistemos įrengiamos virš vainikų. Purškiama čiurkšliniais purkštukais, 

jų pastatoma po 25–30 vnt. ha–1. Per valandą purkštukas turi išpurkšti po 

1,2–1,5 m3 vandens. Sodui apsaugoti per val. reikia apie 30 m3 ha–1 van-

dens, o nuo šalnos pradžios iki pabaigos – 150–210 m3 ha–1. 
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Per šalnas labiau atšąla arčiau žemės esantis oro sluoksnis, o virš 

medžių paprastai būna teigiama temperatūra, todėl maišant orą iš 

aukštesniųjų sluoksnių žemyn, irgi apsaugomi žiedai bei užuomazgos 

nuo šalnų. Tam tikslui sode sustatomi 10 m aukščio stiebai su viršuje 

besisukančiomis mentėmis arba reaktyviniai varikliai. Vienas įrenginys 

apsaugo iki 5 ha sodo plotą. Orą galima maišyti ir žemai virš sodo 

skraidančiais malūnsparniais. 

Mažesniuose soduose kartais uždegami dujiniai ar skysto kuro de-

gikliai. Vakarų Europos soduose kas 10 m šachmatine tvarka sustatomi 

ir uždegami 1,5–2,5 l talpos parafino pripildyti indai su storesne dag-

timi. 

Apsaugai nuo šalnų kuriami ir tiriami organiniai-mineraliniai 

biostimuliatoriai, aktyvinantys augalų regeneraciją streso sąlygomis, ar 

apsauginiai preparatai, stiprinantys audinių atsparumą įvairiems stre-

sams, tarp jų ir šalčiui. Šie preparatai išpurškiami 24–48 val. prieš nu-

matomas šalnas ir apsaugo žiedus nuo –3–4,5 ºC šalnų. Įvairiose Eu-

ropos šalyse tiriami ir pradedami naudoti „Help“, ‚Plantakur E“ ir kt. 

preparatai, kuriuose yra glicerine ištirpintų E ir C vitaminų. Apipurkš-

tų jais žiedų audiniuose padidėja medžiagų koncentracija, sumažėja 

vandens, todėl ląstelėse nesusidaro ledo kristalai. 

Sodus dūminti verta tik nuo labai mažų šalnų, o dėl oro teršimo 

tai gerai nenaudoti. Reikėtų 60–100 laužų 1ha plote uždegti dūmina-

mas, bet toksinių junginių neišskiriančias medžiagas (šiaudus, šieną, 

sausą mėšlą, šakas), ir dūminti per visą šalnos laiką. Sode nuo dūmų 

oro temperatūra pakyla iki 1,5 ºC. 

Šalnų poveikį soduose sumažina dirvos drėkinimas, nes tuomet 

šiluma geriau pakyla iš gilesniųjų dirvos sluoksnių. 

 

5.2.5. Vaismedžių apsauga nuo graužikų 

Nepataisomą žalą jauniems vaismedžiams padaro pelės. Jos apgrau-

žia kamienėlio žievę, ir vaismedis žūva. Pelės naikinamos nuodais, lai-

komasi ir profilaktinių priemonių. Rudenį tarpueiliuose nušienaujama 

žolė, švariuose pomedžiuose pelės neturi kur sukti lizdų (Kviklys, 2005). 

Rudenį, o kai kuriuose soduose net ir vasarą nuodų dedama į pe-

lių urvus arba į plastikinius ar keraminius vamzdelius. Jie turi būti 

sunkūs, kad neišnešiotų vėjas, ir atsparūs atmosferos poveikiui. Nuo-
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dus galima dėti po šiaudų ryšuliais, išdėliotais aplink sodą prie tvoros 

ir eilių galuose prie skersinių kelių. Efektyvu naudoti specialią sodų 

techniką, išilgai eilių po žeme darančią urvelį ir proporcingai išdėlio-

jančią jauką. 

Apsaugant obelų sodą nuo kiškių ir stirnų, aplink visą sodą užtve-

riama 2 m aukščio tinklo tvora. Žemesnė tvora neapsaugo, jeigu žiemą 

gausu sniego. Prieš žiemą tvora ir vartai gerai užsandarinami, kad ne-

liktų plyšių. 

Kai kuriose šalyse naudojami repelentai apsaugo obelis tik tada, 

kai kiškių populiacija negausi (Kviklys, 2005). 
 

5.2.6. Derliaus nuėmimas 

Vaisių nokimo brandos yra skynimo ir vartojimo. Skynimo bran-

da – tai toks vaisių sunokimo laipsnis, kai jie iš vaismedžių gavo viską, 

kas jiems būtina, o nuskinti geriausiai laikosi. Vienų veislių vaisiai nu-

skinti tuoj pat gali būti vartojami, nes jų skynimo branda sutampa su 

vartojimo branda. Kitų veislių vaisių skynimo branda nesutampa su 

vartojimo branda, todėl jie turi pagulėti iki tinkamumo vartoti. Tai 

trunka, priklausomai nuo sandėliavimo sąlygų, kelis mėnesius ar net 

ištisus metus.  

Per anksti nuskynus vaisius būna 10–15 % mažesnis derlius, 

obuoliai nepašviesėja, neparyškėja jų dengiamoji spalva. Tokie obuo-

liai jautresni karčiajam puviniui, didesni natūralūs masės nuostoliai 

laikymo metu, vaisiai labiau raukšlėjasi, būna prastesnio skonio, silpno 

aromato, turi mažiau cukraus ir nesunokusių vaisių prieskonį.  

Vėliau skinant obuolius vaisiai tampa jautresni grybinėms ligoms, 

blogiau laikosi, anksčiau pernoksta, mažėja jų masė, minkštimas darosi 

purus, paruduoja, būna daugiau krituolių, daugiau vaisių pažeidžia 

sandėliavimo ligos.  

Skynimo brandai nustatyti yra naudojamas jodo- krakmolo meto-

das. Jis pagrįstas tuo, kad jodu paveiktas vaisių krakmolas nusispalvina 

tamsiai mėlynai, o nudažymo intensyvumas vertinamas balais (1–10). 

Kuo geriau sunokę vaisiai, tuo daugiau krakmolo būna hidrolizuota į 

cukrus, tuo mažiau nusispalvina vaisių minkštimas. Obuolių arba 

kriaušių sunokimo laipsnis tiriamas taip: vaisiai perpjaunami išilgai 



 

92  

pusiau ir 5–10 sekundžių palaikomi 1 % jodo tirpale, kuris paruošia-

mas 100 ml vandens ištirpinus 1 g kristalinio jodo ir 2–3 g kalio jodi-

do. Daugelio veislių obuolių skynimo branda prasideda tada, kai ne-

nusidažo sėklalizdžiai ir pjūvio paviršiuje matyti šviesesnių dėmių. 

Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto duomenimis, ‘Auk-

sio‘,‘Šampion‘,‘Melrose‘ vaisiai skinami, kai krakmolo susiskaidymas 

įvertinamas 4–5, ‘Lobo‘ – 3–4, ‘Norio‘, ‘Ligol‘, ‘Alva‘, ‘Jonagold‘ – 7–

8, ‘Lodel‘ – 5–6, ‘Cortlend‘ – 2–4, o ‘Rubin‘ 6–7 balais.  

Optimalią vaisių skynimo brandą galima nustatyti ir kitais būdais: 

1) vaisiaus vystymosi laikotarpio trukmės – tai dienų skaičiaus nuo 

pilno žydėjimo iki derliaus nuėmimo nustatymas; tokiu rodikliu gali-

ma pasikliauti ten, kur pastovios oro sąlygos ir vaismedžiai prižiūrimi; 

2) teigiamų temperatūrų suma per 40 dienų po žydėjimo, t. y. žiedla-

pių nubyrėjimo; 3) vaiskočio laikymosi prie vaisinės šakelės stiprumas; 

kuo stipriau vaisius laikosi prie vaisinių šakelių, tuo prastesnis jo suno-

kimo laipsnis; 4) vaisiaus pagrindinės spalvos pašviesėjimas, kaip sky-

nimo brandos rodiklis, neleidžia labai apsirikti, bet chlorofilo irimas ne 

visada atspindi nokimo procesą; kai trūksta azoto obuoliai pašviesėja 

trim savaitėm anksčiau, o kai jo perteklius – dviem savaitėm vėliau, 

todėl šis rodiklis ne toks patikimas; 5) vaisiaus minkštimo šviesėjimas 

(išnyksta žalsvas atspalvis) gali būti brandos rodiklis; 6) vaisiaus den-

giamosios spalvos raudonų tonų paryškėjimas yra geras skynimo bran-

dos rodiklis; 7) vaisiaus minkštimo aromatas ir skonis, kai nuskintas 

obuolys nebeturi žolinio aromato ir skonio – būdingas skynimo bran-

dos rodiklis; 8) vaisiaus minkštimo standumas mažėja nokstant; tai gali 

būti patikimas skynimo brandos rodiklis stabiliomis klimato sąlygomis; 

9) skynimo brandos metu obuolių sėklos būna pusiau parudavusios. 

Skynimo branda tęsiasi 10, o vėlyvesnių veislių – iki 14 dienų ir ilgiau. 

Vasarinių veislių vaisiai skinami esant skynimo brandai ir ji su-

tampa su vartojimo branda. Pavėluotai nuskinti greitai pernoksta. Per 

anksti nuskinti būna neskanūs. Praktiškai vasarinius obuolius ir kriau-

šes galima skinti, kai krinta pirmieji sveiki vaisiai. Dažniausiai skinama 

5–6 dienas anksčiau vartojimo brandos. Rudeninių ir žieminių veislių 

vaisių skynimo branda sutampa su pirmųjų sveikų vaisių kritimu. 

Ankstėliau nuskinti būna mažesni, žalsvi, neskanūs, laikomi vysta. Pa-

vėluotai nuskinti – gražesni, skanesni, bet greičiau pernoksta.  
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Šalnos iki 5 oC nepakenkia obuoliams ir kriaušėms. Lėtai atšildyti 

pašalę vaisiai vertės nepraranda ir gali ilgai laikytis. Todėl ant medžių 

pašalusius obuolius galima skinti ir liesti tik jiems atšilus.  

Vyšnių, trešnių, slyvų ir abrikosų vaisiai prieš nokimą auga labai 

sparčiai. Anksčiau nuskinti būna transportabilesni, bet mažesni ir nes-

kanūs. Lietingu oru kai kurių veislių vaisiai sutrūkinėja ir pūva. Renk-

lodinių slyvų veislių vaisiai skinami 2–4 dienas prieš vartojimo brandą. 

Vengrinio tipo slyvos skinamos baigiant nokti, tada jos būna skanes-

nės.  

Jaunų vaismedžių vaisiai noksta vėliau negu senų; mažiau derlin-

gų – anksčiau negu gausiai derančių; azotu gausiai patręštų – 5–10 

dienų vėliau; laikant sode žolyną vaisiai noksta anksčiau negu laikant 

juodą pūdymą; žemaūgių vaismedžių obuoliai noksta anksčiau negu 

aukštaūgių.  

Vartojimo branda – tai vaisių sunokimo laipsnis, kai jie tampa 

skanūs ir tinka valgyti.  

Galima išskirti ir techninę vaisių brandą, t. y. vaisių būsena, kai 

jie yra tinkami perdirbti, pvz., konservavimui naudotini sunokę vaisiai 

ir uogos, o sultims – kol kieti. Iš pernokusių vaisių gaunama daug ma-

žesnė sulčių išeiga. 

Vaisių derliaus nuėmimas yra svarbiausias sodininko darbas sode. 

Nerūpestingai dirbant šį darbą, tenka patirti didelių nuostolių. Labai 

svarbu derlių nuimti laiku, kad vaisiai nenukristų. Vaisių derliui nuim-

ti reikia labai daug rankų darbo. Žemaūgiame sode per valandą galima 

priskinti 150–300 kg obuolių, todėl būtina tinkamai pasiruošti ir atlikti 

kitus darbus, su kuriais susijęs skynimas: aprūpinimas inventoriumi, 

tara, transportu.  

Obuolius ir kriaušes skinti reikia apimant visu delnu, rodomuoju 

arba viduriniu pirštu vaiskotis ties jo suaugimu su vaisine šakele pa-

spaudžiamas žemyn, o delnas keliamas aukšty. Taip vaisiai lengvai at-

siskiria nuo šakelės. Vaisių negalima trankyti ar žaloti, vaiskočiai nega-

li būti ištraukti iš vaisiaus.  

Vyšnios, trešnės ir slyvos skinamos su koteliais. Vyšnios perdir-

bimui gali būti skinamos ir be kotelių.  
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5.3. Vaisių laikymas 
 

Skinamus obuolius reikia nors minimaliai parūšiuoti. Neverta 

krauti į saugyklą antros klasės ar dar prastesnius obuolius, nes saugykla 

bus užimta, o produkcija liks nerealizuota dėl prastos kokybės. 

Nuskinti ir sudėti į saugyklą obuoliai ir toliau gyvybingi, juose 

vyksta sudėtingi biocheminiai bei fiziologiniai procesai, jie kvėpuoja, 

noksta, sensta, keičiasi jų biocheminė sudėtis, skonis, konsistencija, au-

dinių tvirtumas. Nuskintus obuolius reikia kuo greičiau, per 2–3 val., 

atvėsinti iki laikymo ar artimos (3–5 °C) temperatūros. Palaikyti nu-

skinti obuoliai visą dieną šiltai lauke maždaug 2–3 savaitėmis trum-

piau laikosi, patiriama masės nuostolių (Viškelis, 2005). 

Į saugyklas vaisiai sudedami pagal veisles ir, jeigu reikia, pagal 

papildomus kokybės rodiklius (pvz., tos pačios veislės obuolius, kurie 

buvo purkšti kalcio preparatais ir kuriuose K/Ca santykis mažesnis 

negu 15, tikslinga laikyti atskirai nuo obuolių, kuriuose K/Ca santykis 

didesnis už 15, nes jie gali sirgti fiziologinėmis ligomis dėl kalcio trū-

kumo). Trūkstant saugyklų arba jeigu jos neprikrautos, galima į vieną 

saugyklą talpinti ir kelių veislių obuolius, tačiau jie turi būti beveik 

vienodai besilaikantys (Viškelis, 2005). 

Saugyklose turi būti nuo 90 iki 95 % santykinis oro drėgnis. 

Tuomet sumažėja obuolių transpiracija. Dar padidinti santykinį drėgnį 

rizikinga, nes 100 % oro drėgmės sudaro vadinamąjį „rasos tašką“, ant 

vaisių kondensuojasi vandens lašeliai, susidaro palankios sąlygos mik-

roorganizmams, ypač grybams, daugintis. Optimali saugyklos oro 

temperatūra įvairių veislių obuoliams šiek tiek skiriasi (24 lentelė). 

Obuolių laikymosi trukmei didžiulės įtakos turi etileno kiekis 

saugykloje. Etilenas yra natūralus endogeninis augimo stimuliatorius, 

turintis ypatingos reikšmės vaisių nokimo procesui. Pašalinus etileną iš 

saugyklų, prailginama obuolių laikymosi trukmė. Lietuvoje etileno 

šalinimo įrengimų nėra, todėl būtina ventiliuoti saugyklas ir derinti 

pagal etileno skyrimosi greitį toje pačioje saugykloje laikomų obuolių 

veisles. Negalima rudeninių obuolių laikyti kartu su žieminiais, nes 

rudeniniai obuoliai išskiria daugiau etileno ir nokina žieminius obuo-

lius, t. y. sutrumpina jų laikymosi trukmę. Negalima kartu su obuoliais 

laikyti kriaušių, nes pastarosios dėl gausiai išskiriamo etileno nokina 
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obuolius. Obuoliams saugykloje kenkia apie 50 ppm etileno koncent-

racija (Viškelis, 2005). 

 

24 lentelė. Skirtingų veislių obuolių optimali laikymo temperatūra 

     (pagal P. Viškelį, 2004) 

Veislės Optimali laikymo temperatūra °C 

Alva 2–3 

Auksis 1–3 

Idared 3,5–4,5 

Jonagold 0–2 

Jonathan 3–3,5 

Ligol 0–1 

Lobo 2–3 

McIntosh 3,5–4 

Melrose 0–2 

Rubin 0–3 

Spartan 0–0,5 

Šampion 0–1 

 

Ir tinkamomis sąlygomis laikomi obuoliai natūraliai netenka ma-

sės dėl drėgmės garavimo (transpiracijos) bei kvėpavimo. Ramybės 

būsenos obuoliai saugykloje kvėpuoja lėtai, gaunami nedideli masės 

nuostoliai. Baigiantis laikymosi trukmei, natūrali masės netektis padi-

dėja (25 lentelė). 
 

25 lentelė. Obuolių natūralios masės netektis saugyklose % per 

mėnesį        (pagal P. Viškelį, 2004) 

Mėnuo Rudeniniai obuoliai Žieminiai obuoliai  

Spalis 2,10 – 

Lapkritis 1,30 1,90 

Gruodis 1,30 0,90 

Sausis 1,10 0,50 

Vasaris 1,20 0,50 

Kovas – 0,50 

Balandis – 0,70 
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Siekiant išsaugoti laikomų obuolių kokybę, būtina juos laikyti pa-

gal naujausias technologijas, kontroliuojamojoje bei su mažai deguo-

nies atmosferoje. Pastarasis laikymo būdas, vadinamoji ULO technolo-

gija, yra ypač modernus. Tokiomis sąlygomis vaisiai laikosi kokybiški, 

kaip šviežiai nuskinti, iki naujo derliaus. Ne tik maksimaliai išsaugoma 

vaisių kokybė, sumažinami laikymo nuostoliai, bet ir pailgėja vaisių 

vartojimo terminas, tai labai svarbu ūkininkams pelningai parduoti 

savo produkciją.  

Kontroliuojamojoje atmosferoje vaisiai laikosi 2–4 mėnesiais il-

giau, 2–3 kartus sumažėja natūralūs masės nuostoliai, šalčiui neatspa-

rius vaisius galima laikyti aukštesnėje (3–4 °C) temperatūroje, 2–2,5 

karto sumažėja nuostoliai dėl ligų (26 lentelė). Kontroliuojamosios 

atmosferos sudėtis % pateikta 27 lentelėje. 

 

26 lentelė. Prekinės obuolių produkcijos palyginimas laikant 

juos paprastoje šaldomojoje saugykloje ir su kontroliuojamąja 

atmosfera                    (pagal P. Viškelį, 2004) 

Veislės 

Prekinė produkcija % 

šaldomoji saugykla 
su kontroliuojamąja 

atmosfera 

Alva 90,00 94,70 

Antej 81,65 88,97 

Auksis 71,10 88,91 

Connel Red 85,56 97,35 

Ligol 78,63 88,08 

Lobo 81,99 87,66 

Melrose 87,72 96,11 

Šampion 90,86 92,68 

Vidurkis 83,15 91,78 

 

Skirtingų veislių obuolius reikėtų laikyti skirtingos sudėties kont-

roliuojamoje atmosferoje (27 lentelė). 
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27 lentelė.  Kontroliuojamosios atmosferos sudėtis % 

    (pagal P. Viškelį, 2004) 

Veislės Laikymo temperatūra °C O2 CO2 

Alva 2–3 2 1,5 

Auksis 1–3 3 2 

Jonagold 0–2 3 3 

Ligol 0–1 3 4 

Lobo 2–3 3 4 

Šampion 0–1 2 4 

 

Laikytus kontroliuojamojoje atmosferoje vaisius būtina aklimati-

zuoti, t. y. per keletą dienų saugyklos kamerą išvėdinti ir temperatūrą 

pakelti iki 6–8 °C. Priešingu atveju obuoliai patiria didžiulį stresą, nes 

deguonies koncentracija nuo 2–5 % staiga padidėja iki 21%, o tempe-

ratūra nuo 0–1 °C iki 15–18 °C. Obuolių odelė, o vėliau ir minkšti-

mas per keletą dienų prekybos salėse paruduoja, vaisiai netinka preky-

bai (Viškelis, 2005). 

 

5.4. Reikalavimai vaisių saugykloms 
 

Vaisių saugyklos turi būti švarios, atitikti higienos reikalavimus, 

įrengtos taip, kad jas būtų galima tinkamai išvalyti, saugoti nuo vabz-

džių ir graužikų, išlaikyti reikiamą mikroklimatą ir kitas sąlygas, sau-

gančias obuolius nuo teršalų, kokybės suprastėjimo, mechaninių suža-

lojimų. Jos turi būti tinkamai vėdinamos ir saugios. 

Saugyklos stogas turi būti be dulkių ar samanų, grindys švarios, 

lengvai plaunamos ir dezinfekuojamos, iš drėgmei nelaidžių, neabsor-

buojančių, netoksiškų medžiagų, su užglaistytomis sandūromis. Ant-

žeminio sandėlio grindys turi būti su kietu pagrindu, šiek tiek aukščiau 

negu žemė. Požeminio sandėlio grindys turi būti kietu pagrindu, su 

gerai veikiančiu drenažu. Obuolių saugyklos sienos ir visi paviršiai, 

kurie gali liestis su produktais, turi būti švarūs, lengvai valomi, neab-

sorbuojantys dezinfekcinių medžiagų (Viškelis, 2005). 

Lubos bei ant jų ir sienų esantys įrenginiai turi būti taip įrengti, 

kad ant jų nesikauptų dulkės, drėgmė, pelėsiai, netrupėtų, būtų leng-
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vai valomos. Pagalbinių patalpų langai, ventiliacijos ir kitos angos turi 

būti švarios ir sukonstruotos taip, kad būtų galima nuvalyti. Atidaromi 

langai turi būti su vabzdžių nepraleidžiančiu išimamu tinkleliu.  

Durys turi būti sandarios, lygios, pagamintos iš lengvai valomų 

medžiagų, sandariai užsidarančios, o saugyklų su kontroliuojamąja at-

mosfera – hermetiškos.  

Obuolių saugyklose negalima laikyti dulkančių, nuodingų, sklei-

džiančių specifinį kvapą, toksiškų medžiagų, neturi būti ir pašalinių, 

obuoliams nebūdingų kvapų. 

Laikomi vaisiai turi būti apsaugoti nuo tiesioginių ir netiesioginių 

saulės spindulių. Šviestuvai turi būti saugūs, įrengti tokiose vietose, 

kad sudužusių šukių nepatektų į laikomus produktus. Jie turi būti 

lengvai valomi ir švarūs (Viškelis, 2005). 

Į saugyklas, prekinio paruošimo bei pagalbines patalpas neturi pa-

tekti gruntiniai vandenys. 

Visi technologiniai įrenginiai turi būti švarūs, reguliariai valomi, 

su apsauginėmis dangomis, sandarūs.  

Saugyklos valomos mechaniniu būdu. Gamybos patalpos valomos 

pamainai pasibaigus. Ant gamybinių patalpų grindų neturi būti priby-

rėjusių, sutraiškytų vaisių.  

Obuolių saugyklose, koridoriuose, perėjose ir kitur draudžiama 

laikyti paruoštą realizuoti produkciją, atliekas, išmontuotus bei tiesio-

ginio ryšio su gamyba neturinčius įrenginius, inventorių ir medžiagas. 

Taisant, dažant, keičiant išdaužytus stiklus, atliekant kitus darbus, 

būtina laikytis atsargumo priemonių, kad į vaisius nepatektų pašalinių 

daiktų. 

Ant sienų, lubų ir kitose vietose atsiradę pelėsiai naikinami spe-

cialiais preparatais. Profilaktinei apsaugai nuo pelėsinių grybų ir bakte-

rijų naudojami tik Lietuvos Respublikoje įregistruoti preparatai pagal 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei Valstybinės augalų ap-

saugos tarnybos nustatytą tvarką. 

Prieš kraunant naujo derliaus vaisius, saugyklose neturi būti anks-

tesniojo derliaus likučių. Saugyklos turi būti kruopščiai išvalytos, de-

zinfekuotos, atlikta dezinsekcija ir deratizacija. 

Prieš keletą dienų iki priimant vaisius, saugyklos turi būti atšaldy-

tos iki optimalios temperatūros. 
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Šaldymo sistema turi būti įrengta taip, kad sudėta produkciją 

greitai atvėstų, o laikymo metu būtų optimali temperatūra ir santykinis 

oro drėgnis.  

Temperatūros kaita laikymo metu neturi būti didesnė kaip ±1 °C. 

Saugyklose su kontroliuojamąja atmosfera deguonies ir anglies 

dioksido koncentracija turi būti optimali kiekvienos veislės obuoliams. 

Deguonies ir anglies dioksido koncentracija turi būti vienoda, laikymo 

metu ji neturi keistis daugiau kaip ±0,5 %. 

Vaisius galima laikyti konteineriuose ar dėžėse. Konteineriai ir 

dėžės turi būti sandarūs, švarūs, sausi, be pašalinių kvapų, išvalyti ir 

dezinfekuoti. 

Saugyklose tarp dviejų eilių dėžių rietuvių ar konteinerių turi būti 

ne siauresni kaip 60 cm pločio takai. Konteineriai kraunami 50–60 cm 

iki lubų. Tarp konteinerių eilių ventiliacijai ir orui judėti paliekamas 

bent 10 cm tarpas. Saugyklose su kontroliuojamąja atmosfera tarpai 

eiti nepaliekami. 

Dėžės su vaisiais turi būti sudėtos ant padėklų, o ne tiesiai ant 

grindų.  

Saugykla turi būti pripildoma per 3–4 dienas. Ji turi būti pilna, 

nes tik tai garantuoja optimalų santykinio drėgnio režimą. 

Saugyklose turi būti temperatūros ir santykinio drėgnio matavimo 

įranga. Termometrai gali būti distanciniai (elektroniniai) arba paprasti 

spiritiniai. Jie laikomi 0,5–3 m aukštyje saugyklos galuose ir viduryje. 

Į saugyklas dedami vaisiai turi būti sausi, švarūs, nepradėję pūti ar 

kitaip gesti, be ligų požymių, nepažeisti kenkėjų.  

Laikymo metu turi būti kontroliuojama, ar vaisiai nekaista, ar ne-

genda, stebima temperatūra, drėgnis, ligos, kvapai, skonis, spalva bei 

kiti kokybės rodikliai (Viškelis, 2005). 

 

5.5. Vaisių prekinis paruošimas 
 

Laikymo metu obuolių kokybės pagerinti negalima, bet galima 

sulėtinti fiziologinius bei biocheminius procesus ir sumažinti laikymo 

nuostolius. Norint, kad laikomi obuoliai tiktų realizacijai, būtina juos 

paruošti prekybai. To reikalauja ir Europos Sąjungos obuolių prekybos 

standartas EB Nr. 85/2004 (Kviklys, 2004). 
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Išimti iš saugyklos obuoliai rūšiuojami, išrenkami pradėję gesti, 

sužaloti mechaniškai ar pažeisti kenkėjų. Obuoliai kalibruojami pagal 

masę arba pagal skersmenį. Obuoliai rūšiuojami į tris klases: aukščiau-

siąją, I ir II klases (28, 29 lentelės) (Kviklys, 2004). 

 

28 lentelė.  Minimalus vaisių dydis pagal skersmenį mm 

(pagal P. Viškelį, V. Ašmontą ir kt., 2003) 

Veislės Aukščiausioji klasė I klasė II klasė 

Stambiavaisės veislės 65 60 60 

Kitos veislės 60 55 55 

 

29 lentelė.  Minimalus vaisių dydis pagal masę g 

(pagal P. Viškelį, V. Ašmontą ir kt., 2003) 

Veislės Aukščiausioji klasė I klasė II klasė 

Stambiavaisės veislės 110 90 90 

Kitos veislės 90 80 70 

 

Surūšiuoti obuoliai pakuojami į vienkartines kartonines ar daug-

kartinio naudojimo plastikines dėžes. Geriausia būtų obuolius sudėti 

vienu sluoksniu į dėžės su padėklais, kad vaisiai neliestų vienas kito, 

tuomet jie neapdaužomi gabenimo bei realizacijos metu. Nors taip 

pakuoti brangu, bet pagal Europos Sąjungos prekybos standartą ekstra 

klasės vaisius būtina. Vienoje pakuotėje turi būti vienodo dydžio pagal 

skersmenį vaisiai. Supakuotų eilėmis ir sluoksniais vaisių dydis negali 

skirtis daugiau kaip 5 mm ir 10 mm, jeigu vaisiai pakuojami dideliais 

kiekiais. Jeigu vaisių dydis nustatomas pagal masę, toje pačioje pakuo-

tėje vaisių masė gali skirtis 20 %, jeigu pakuojami eilėmis ir sluoks-

niais – 25 %, kai pakuojami dideliais kiekiais (Kviklys, 2004). 

II klasės dideliais kiekiais pakuojamiems vaisiams vienodo dydžio 

reikalavimai nenustatyti. 

Kiekvienos pakuotės turinys turi būti vienodas, t. y. joje turi būti 

tos pačios kilmės, veislės, kokybės, dydžio ir sunokimo obuoliai. Var-

totojams skirtose, ne didesnėse kaip 5 kg pakuotėse gali būti įvairių 

veislių obuolių mišinys, jeigu jie yra vienodos kokybės, kilmės, dydžio 

ir sunokimo. 
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Atliekant prekinį paruošimą, vadovaujamasi bendromis prekinio 

paruošimo bei gabenimo taisyklėmis: 

- obuolių saugyklose turi būti techniškai tvarkinga įranga vaisių 

derliui priimti, iškrauti, gabenti, rūšiuoti bei pakuoti. 

- vaisiams krauti, siuntoms formuoti bei paruošti prekybai turi 

užtekti elektrinių krautuvų. Automobiliniai krautuvais krauti drau-

džiama, nes jų išmetamosios dujos užteršia vaisius, jie apkarsta. 

- technologiniai įrenginiai turi būti tvarkingi, su apsauginėmis 

dangomis, sandarūs.  

- vaisius gabenančios transporto priemonės turi būti sandarios, 

uždaros arba uždengtos, sausos, švarios. Vežančios tolimesniais atstu-

mais (per 100 km) transporto priemonės turi būti izoterminės, dar ge-

riau – šaldomos. 

- vaisius gabenti tikslinga vis tuo pačiu transportu. Jeigu vaisių 

gabenimo priemonės naudojamos ir kitiems tikslams arba pasikeičia 

gabenamos produkcijos rūšis, jos mechaniškai išvalomos, išplaunamos 

ir dezinfekuojamos. 

- konteineriai, dėžės ir transporto priemonių apdangalai turi būti 

be skylių, švarūs, sausi, be kenkėjų ir be pašalinio kvapo (Kviklys, 

2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102  

 

LITERATŪRA            

 

1. Armolaitis A. Vaismedžių genėjimas ir perskiepijimas. Kaunas, 

1993.  

2. Bandaravičius A. Obelų veislės. Babtai, 1997.  

3. Bull B. Calcium Nutrition in Apple Trees and Vegetable crops. 

Hydro. 2003. 

4. Czynczyk A. Szkolkarstwo sadownicze. Warszawa, 1998. 

5. Dėl sodo augalų dauginamosios medžiagos aprobavimo taisyklių 

patvirtinimo. 2005 m. birželio 3 d. Nr. 1a–81. Vilnius. Prieiga 

per internetą www.infolex.lt/lite/ta/42585. 

6. Forshey C.G., Elfving D.C., Stebbins R. Training and Pruning Ap-

ple and Pear Trees. Virginia, 1992. 

7. Hessayon D.G. The Fruit Expert. New York, 1995. 

8. Ingels Ch.  Training and Pruning Landscape (Ornamental) and 

Fruit Trees. Sacramento, 2007.  

9. Isleib J. The Home Orchard // 3rd Annual Garden Conference, 

NMU. Washington, 2003.  

10. Jamsa K. Pruning Apple Trees Practice Exercise. Washington, 

2010. 

11. Johnson L. Growing Tree Fruits. University of Wisconsin. 2006. 

12. Kviklienė N. Obuolių skynimo laikas. Babtai, 2011.  

13. Kviklys D. Lietuvos ir Latvijos sodininkystės verslo studija. Bab-

tai, 2006. 

14. Kviklys D. Obuolių prekinis paruošimas. Intensyvios obelų ir 

kriaušių auginimo technologijos. Babtai, 2005. 

15. Kviklys D. Apsauga nuo graužikų. Intensyvios obelų ir kriaušių 

auginimo technologijos. Babtai, 2005. 

16. Kviklys D. Sodo dirvos ir vaismedžių priežiūra. Intensyvios obelų 

ir kriaušių auginimo technologijos. Babtai, 2005. 

17. Lanauskas J. Sodo dirvos ir vaismedžių priežiūra // Intensyvios 

obelų ir kriaušių auginimo technologijos. Babtai, 2005. P. 68–67, 

172–172. 



        

 103 

 

18. Rodiklių duomenų bazė. Lietuvos statistikos departamentas.  

Prieiga per internetą http://www.stat.gov.lt/lt/. 

19. Masabni J., Brown G. Influence of Pruning and Training Systems 

on Apple Yields. University of Kentucky. 2006. 

20. Mažvila J., Adomaitis T., Antanaitis A. ir kt. Lietuvos dirvožemių 

agrocheminės savybės ir jų kaita. Kaunas, 1998.  

21. Mika A. Šiuolaikinis žemaūgis sodas. Kaunas, 1998. 

22. Motuzas A., Pilipavičius V. ir kt. Ekologinė žemdirbystė,  

sodininkystė ir daržininkystė. Kaunas, 2006. 

23. Moulton G. A., J. King. Fruit Handbook for Western Washington: 

Pruning. Prieiga per internetą http://maritimefruit.wsu.edu/. 

24. Neilsen D., Neilsen G. Managing nutrition in high density apple 

and sweet cherry. Agri–Food Research Centre. 2008. 

25. Pranckietis V., Uselis N., Pranckietienė I. ir kt. Intensyvaus sodo 

technologijos. Girionys, 2008. 

26. Schalau J. Home Orchard Care for Master Gardeners. University 

of Arizona, 1998. 

27. Švirinas S. Sodininkystės ir daržininkystės bandymų stoties įkū-

rimas ir jos raida iki 1960 metų // Sodininkystė ir daržininkystė. 

Mokslo darbai.–1988.–T.7.–P.5. 

28. Tinkamiausių Lietuvoje auginti 2011 m. augalų veislių sąrašas. 

Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba. Vilnius, 2011. 

29. Tuinyla V., Lukoševičius A., Bandaravičius A. Lietuvos pomolo-

gija, 1 dalis. Vilnius, 1990.  

30. Uselis N. (sudarytojas) Intensyvios obelų ir kriaušių auginimo te-

chnologijos. Babtai, 2005.  

31. Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 

viršininko įsakymas Nr. 1A–81. Prieiga per internetą http://www. 

zum.lt/min/Isakymai/dsp_isakymai.cfm?page=1&Nr=383&Nuo=&I

ki=&Pav=&langparam=LT_. 

32. Viškelis P. Reikalavimai obuolių saugykloms. Intensyvios obelų ir 

kriaušių auginimo technologijos. Babtai, 2005. 

33. Viškelis P. (sudarytojas). Privalomieji kokybės reikalavimai švie-

žiems vaisiams ir daržovėms. Babtai, 2003. 

 

 



 

104  

 

Viktoras Pranckietis. Sodininkystė: Mokomoji knyga.  

Akademija, 2012, p.104.  UDK 634(075.8) 

ISBN 978-609-449-038-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SL 399. 2012.12.06. Aut. sp. l.  4,2.  Užsakymo Nr. 68. Leido ASU Leidybos 

centras – 2012. Studentų g. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r.  

 

 


	TURINYS     ((((((((((
	PRATARMĖ                                 ((((((((((((
	1. SODININKYSTĖS REIKŠMĖ IR  PERSPEKTYVOS                                      ((((((((((
	1.1. Sodininkystės istorija
	1.2. Vaisių ir uogų nauda žmogui
	1.3. Lietuvos agroklimato ypatumai ir jų tinkamumas
	sodo augalams auginti
	1.4. Lietuvos sodų intensyvinimo veiksniai

	2. SODO AUGALŲ SODMENŲ KOKYBĖ      ((((((
	2.1. Vaismedžių sodmenų kokybė
	2.2. Lietuvoje rekomenduojamų auginti vaismedžių veislės

	3. INTENSYVAUS SODO MODELIO IR  STRUKTŪROS PLANAVIMAS                    (((((((
	3.1. Sodininkystės verslo planavimas
	3.2. Sodų projektavimas
	3.2.1. Sodinimo vietos parinkimas
	3.2.2. Sodinimo schemų parinkimas ir augalų išdėstymas

	3.3. Sodo įrenginiai
	3.4. Sodų priežiūros darbų planavimas

	4. VAISMEDŽIŲ FORMAVIMAS IR GENĖJIMAS (((
	4.1. Vaismedžių vainikų formos

	Pastaraisiais metais intensyviuose soduose žemaūgės ir pusiau žemaūgės obelys dažniausiai formuojamos įvairios modifikacijos verpstiniais vainikais (11 pav.). Plinta dviliemenės ar triliemenės superverpstės bei ašiniai vainikai.
	Formuodami vainikus keičiame liemens ir šakų augimo kryptį, vietą, stiprumą, paskirtį. Formavimo priemonės: genėjimas, lankstymas, fiksavimas, užveržimas, žiedavimas, įpjovimas, raižymas ir t. t. Be to, vaismedžių augimo ir derėjimo pusiausvyra pasiek...
	4.2. Vaismedžių augimo reguliavimas

	Genėjimas – tai pagrindinė vaismedžių formavimo priemonė.
	Genėjimu siekiama:
	4.3. Genėjimo laikas
	4.4. Senų sodų genėjimas

	5. VAISMEDŽIŲ AUGINIMO IR VAISIŲ
	LAIKYMO TECHNOLOGIJOS                    (((((((
	5.1. Dirvožemio vertinimas ir jo derlingumo didinimo priemonių parinkimas
	5.2. Sodo dirvos ir vaismedžių priežiūra
	5.2.1. Tarpueilių priežiūra
	5.2.2. Pomedžių priežiūra
	5.2.3. Drėkinimas
	5.2.4. Sodų apsauga nuo šalnų
	5.2.5. Vaismedžių apsauga nuo graužikų
	5.2.6. Derliaus nuėmimas

	5.3. Vaisių laikymas
	5.4. Reikalavimai vaisių saugykloms
	5.5. Vaisių prekinis paruošimas

	LITERATŪRA           (((((((((



