Sodo taku

Nori būti
laimingas –

KURK SODĄ
Ankstyvas pavasaris – palankiausias metas sodinti vaismedžius. Vieni savo sodą nori papildyti
tik keliais sodinukais, o kiti tik pradeda jį kurti. Natūralu, kad kyla daug klausimų, kaip išsirinkti
tinkamas veisles, atsižvelgiant į plotą, dirvą ir laiką, kurį skirsite priežiūrai. Į pokalbį pakvietėme
Sodaitytės medelyno įkūrėją, sodininkę Danutę Manarkienę iš Babtų (Kauno r.).
Rūta ANTANAITIENĖ
Kada tinkamiausias laikas pavasarį
sodinti medelius?
Atsakymas paprastas: kuo anksčiau, kol
jie dar neišsprogę. Vadinasi, išėjo pašalas iš
dirvos, ir jūs galite jau iškasti duobę sode
medeliui – imkite ir sodinkite, tokius dar
neprabudusius. Jiems bus lengva prigyti, nes
dirva natūraliai prisisotinusi ir dar nepraradusi drėgmės. Aišku, palieti po pasodinimo
reiks – tam, kad žemės geriau prie šaknų
priglustų, neliktų tuščių oro tarpų.
Pavasarį tinkamiausias metas paprastai
prasideda kovo antroje pusėje, jei pavasaris
ankstyvas, ir tęsiasi paprastai visą balandį.

dalis kriaušių, vaiskrūmiai, avietės, nes tai
ištvermingiausi augalai, nežūstantys žiemą.
O pavasaris – tinkamas ir lepesniems kaulavaisiams, pavyzdžiui, trešnėms, vyšnioms,
abrikosams, persikams, slyvoms, jautresnių
veislių kriaušėms. Tik dauguma šių augalų
labai anksti sprogsta, tad nereikia laukti, kol
jie išskleis lapus.
Jeigu nesuspėsite laiku pasodinti augalų ir sodo žydėjimas jus užklups dar tik
besiruošiančius šiam darbui, tuomet teks
rinktis augalus, išaugintus vazonuose. Iš jų
atsargiai išėmę sodinkite vaismedžius nors
ir vidurvasary.

Kokius sodo augalus rekomenduojama
sodinti pavasarį?

Kokia yra tinkamiausia vieta ir dirvožemis sodui?

Pavasaris tinkamas metas visiems be
išimties sodo augalams sodinti. Iš rudens
drąsiai, be didelės rizikos sodinamos obelys,

Gal pirmiausia atsakysiu, kur netinka kurti
sodą. Netinkamos vietos yra žemumų lygumos, lomos, nedideli ir siauri slėniai, statūs

šlaitai. Tokiose žemose vietose renkasi šaltas
oras, kyla rūkai, augalai apšąla, užmirksta.
Šlaituose kenčia nuo vėjo ir vandens sukeltos
dirvožemio erozijos, nuo drėgmės stygiaus.
Pati dirva ir podirvis turi būti tinkami šaknims augti, geriausiai tinka derlingi priemolio
dirvožemiai. Netinka druskingi, užmirkę
dirvožemiai, sunkūs moliai, žvyras, smėlis.
Dažnai būna ir taip, kad vietos ir dirvožemio negali pasirinkti. Yra, kaip yra, o sodo
norisi, nors sąlygos tam ekstremalios. Tuomet
konsultuokitės su patyrusiais sodininkais,
pirkite medelynuose, ne turguose, kad galėtumėte įsigyti patvariausias ir nereikliausias
sodo augalų veisles, kurios gebėtų prisitaikyti
prie esamų sąlygų, įsikabintų ir augtų.
Tiek kalvotame Aukštaitijos krašte, tiek
smėlėtoje Dzūkijoje ar gausesnių lietų merkiamoje Žemaitijoje sodybos apsuptos didesnių
ar mažesnių sodų. Šiandien rinksime augalus

‘Molodiožnaja’

‘Notė’

‘Charitonovskaja’
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Kaip pasirinkti tinkamus sodinukus?
Pagrindiniai gerų sodinukų pasirinkimo
kriterijai yra šie:
1. Sodinukai turi būti sveiki, nenubrozdinti, nesudžiovinti, su stipriai išvystyta šaknų
sistema, tvirtu liemenėliu su aiškia viršūne.
Dvimetukai – suformuotu vainiku.
2. Veislė – ištverminga šalčiui, kuo mažiau
reikli dirvai ir vietai.
3. Pakankamas atsparumas ligoms.
4. Vaisiai tinkamo skonio.
Renkantis augalus, žinokite savo skonį. Juk
pirmiausia žmogus nori turėti skanių vaisių. O
dėl skonio ir spalvos nesiginčijama. Pavyzdžiui,
yra nemėgstančių saldinių obuolių, o kiti
atvirkščiai – tik tokius valgo. Vyresnio amžiaus
žmonės renkasi daugiau pektinų turinčius
vaisius, rūgštesnius, pavyzdžiui, ‘Paprastąjį
antaninį’, ‘Beržininkų ananasą’, ypač jei
turi problemų su padidėjusiu cholesteroliu
ar cukraus kiekiu kraujyje.
Kokias rekomenduotumėte skaniausias
vyšnias?
Ypač skanios ir saldžios yra ‘Molodiožnaja’
vyšnios. ‘Notė’ – aromatinga, tvirtos konsistencijos, geriausia lietuviška vyšnia. Tobulo skonio
ir grožio – ‘Charitonovskaja’. Labai stambių
uogų yra ‘Pandy’, ‘Turgenevka’, ‘Igruška’.
Veislės pasižymi pakankamu atsparumu ir
kokamikozei. Nedidukės kompaktiškos vyšnios
yra ‘Tamaris’ (apie 1,5 m aukščio), neaugios
yra ‘Notė’, ‘Vytėnų žvaigždė’. ‘Lucyna’ –
vyšnia, visiškai neserganti kokamikoze (tai
liga, kai medis vidury vasaros numeta lapus).
O kas nenori sode trešnių?..
Kalbant apie trešnes dauguma įsivaizduoja, kad jos užauga milžiniškais medžiais,
kaip liepos šalia kelio. Toli gražu yra ne taip.
Aukštį lemia veislė ir poskiepis. Skiepytos į
kvapiąją vyšnią, jos yra valdomos, užauga
vidutinio augumo, ypač jei dar ir pati veislė
nėra augi iš prigimties.
Vidutinio augumu pasižymi trešnės:
‘Venjamina kompaktnaja’, ‘Ovstuženka’,
‘Paula’, ‘Aleksanders’, ‘Sam’, ‘Sunpaca’,
‘Ugolok’, ‘Frans Josif ’.
Kryžmadulkės ir savidulkės. Didžioji
dauguma trešnių yra kryžmadulkiai augalai.
Tai reiškia, kad reikia sodinti dvi skirtingas
veisles. Po vieną gali augti savidulkės. Šių

‘Vytėnų žvaigždė’

veislių ne tiek daug. Savidulkės trešnių veislės
yra, pavyzdžiui, ‘Stella’, ‘Lapins’, ‘Sunburst’,
‘Sunpaca’.
Atspariausios. Pačios atspariausios veislės
yra ‘Jurgita’, ‘Ovstuženka’, ‘Revna’, ‘Irema’,
itin kremzligomis uogomis žavi ‘Sam’– labai
atspari kanadietiška trešnė.
Ankstyvumas. Trešnėmis mėgautis galima
nuo pirmųjų birželio dienų. Pati ankstyviausia
yra švediška ‘Rivan’ trešnių veislė. Noksta Tėvo
dienai. Vos jas suvalgę, toliau džiaugsimės
itin saldžiomis, su šokoladiniu prieskoniu
‘Venjamina Kompaktnaja’ veislės uogomis.
Iš jos išvesta ‘Ovstuženka’. Ši veislė dar tobulesnė, nes jos vaisiai netrūkinėja nuo lietaus.
Sakyčiau, atsparumo karalienė, pralenkianti
net lietuvišką ‘Jurgitą’.
Saldžiausios. Kai valgai ankstyvąsias
‘Paula’ trešnių uogas, nejučia jų saldumą
imi lyginti su latviškomis „Karvutėmis“, nes ir
veislė kaimyninėje Latvijoje išvesta. Tai ypatingiems saldžiamėgiams skirtas delikatesas!
Mes turime lietuvišką ‘Vytėnų’ geltonąją – ji
vėlyvesnė.
Didžiausios. Jeigu norisi į burną įsidėti
uogą, kurią vos apžioti gali, tai reikia stabtelti
ir nusiskinti ‘Doneckij 42-37’, ‘Krupnoplodnaja’, ‘Liubava’ trešnių. Tai bent uogos:
10–12 g – tiesiog kaip slyvukės.
Išskirtiniam gurmanui. Sode reikėtų
turėti ‘Sunpacą’, ‘U-810’, ‘Ugolok’. Pačiu
aukščiausiu skonio balu įvertintos ir ‘Lapins’,
‘Sunburst’ veislės.
Trešnių karalienė. Taip Vakarų Europoje
tituluojama ‘Regina’ yra labai patraukli vėlyva
trešnė, netrūkinėjanti nuo lietaus, tik gaila, kad
kartais žiemą jos žiediniai pumpurai nukenčia
nuo temperatūrų svyravimo. Labai panaši
į ‘Reginą’ nokimo laiku ir savo išvaizda bei
skoniu, bet pasižyminti atsparumu, yra naujai
Sodininkystės institute (Babtuose) išvesta
lietuviška ‘Irema BS’. Raidės BS reiškia, kad
tai Babtų selekcija.
Jei norite dvispalvės geltonai raudonos
vėlyvos trešnės, jus savo skoniu ir visomis
kitomis savybėmis sužavės ‘Frans Josif ’. Ji
ir augs be kaprizų.
Ką patartumėte auginti iš koloninių
vaismedžių veislių grupės?
Ypač kompaktiški yra koloniniai augalai.
Jie gali rasti vietos tiek dideliame, tiek mažame sode. Iš jų galima suformuoti gražią 
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Kaip ir kokius vaismedžius rinktis
pagal augumą?

‘Inese’

‘Tiina’

‘Mramornaja’

Purkšti ar nepurkšti vaismedžius sode?

‘Paten’

‘Kolonovidnaja’
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Pirmiausia apsispręskite, kokio didumo
suaugusius vaismedžius norite matyti
savo sode.
Manau, kad pirmiausia reikėtų, įvertinus
būsimo sodo dydį, rinktis tam tikro aukščio sodinukus. Būsimo vaismedžio aukštį
labiausiai lemia ne tik poskiepis ir veislės
augumas, bet net pasodinimo gylis, dirvos
derlingumas.
Jei sodelis miniatiūrinis, o jame norisi
kuo didesnės įvairovės, rekomenduoju
rinktis žemaūgius ir pusiau žemaūgius
medelius.
Problemiškose vietose, kur nelabai kas
auga, ypač senosiose kaimo sodybose,
atkuriamuose dvaruose, nenuvertinkime
ir neužmirškime aukštaūgių senųjų veislių
vaismedžių. Tai mūsų kultūros paveldas.
Prašau, paaiškinkite kuo skiriasi vieni
vaismedžių poskiepiai nuo kitų? Kaip
susigaudyti perkant sodinukus?
Geriausi žemaūgiai obelų poskiepiai yra
B396. Lietuvoje dar yra paplitę šie žemaūgiai obelų poskiepiai: P59, P60, M9, M26.
Auginant vaismedžius su šiais poskiepiais,
jiems reikalingos atramos (kuolai).
Praktiškiausi yra vidutinio augumo
poskiepiai B 118, MM106. Obelims su
šiais poskiepiais kuolai reikalingi tol, kol
vaismedžiai gerai įauga į dirvą.
Aukštaūgiai poskiepiai: ‘Paprastojo antaninio’ sėjinukai, miškinės obels sėjinukai, A2
poskiepis (Švediškas, dauginamas vegetatyviškai). Jei yra galimybė rinktis, su miškinės
obels poskiepiu imkite sodinukus, kuriuos
sodinsite itin nepalankiomis sąlygomis: į
užmirkusį, per daug drėgną dirvožemį
arba atvirkščiai – į sausą žvyringą dirvą.
Jie patvariausi. Su aukštaūgiais poskiepiais
vaismedžiai užaugs aukšti, pradės derėti
vėlai, bet bus ilgaamžiai. Genint gali tekti
šalinti daug medienos.
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‘Favorita del Sultan’

Paprasčiau kalbant, ar išvis nepurkšite
arba kiek kartų ruošiatės purkšti vaismedžius. Dažnas tvirtina, kad augins ekologiškai ir niekuo nepurkš. Tai kraštutinis
atvejis. Žinoma, galima ir taip auginti, bet
ir veisles atitinkamas teks pasirinkti. Ekologiniai sodai irgi purškiami, tik priemonės
tam yra irgi ekologiškos, pagamintos iš
augalinių ekstraktų.
Jei jūs planuojate augalų apsaugos
priemones naudoti minimaliai arba beveik
nenaudoti jokios chemijos, tuomet ieškokite
itin atsparių ligoms veislių, nesergančių
rauplėmis.
Atsparios rauplėms obelų veislės
Vasarinės veislės: ‘Agra’, ‘Orlovim’, ‘Roberts’, ‘Majoru saldais’, ‘Korta’ , ‘Poema’,
‘Persikinis’.
Rudeninės veislės: ‘Vitos’, ‘Pervinka’,
‘Rudenis’, ‘Freedom’, ‘Retina’, ‘Tiina’.
Žieminės veislės: ‘Aldas’, ‘Zaijilskoje’,
‘Rubinola’, ‘Bohemia’, ‘Topaz’, ‘Rajka’.
Atsparios ligoms kriaušės
Vasarinės: ‘Nova’, ‘Kafedralnaja’, ‘Izolda’.
Rudeninės ir žieminės: ‘Ruskaja krasavica’, ‘Suvenirs’, ‘Alvita’, ‘Konferencinė’,
‘Osieniaja liubimica’, ‘Mramornaja’, ‘Paten’,
‘Strijskaja’, ‘Beloruskaja pozdniaja’.
Kaip pasirūpinti sodo sveikata?
Jei jau turite sodą, ypač seną, apsitvarkykite prieš įkurdindami jame naujus
augalus. Galima atlikti paprasčiausius
priežiūros darbus ir gerokai sunaikinti
kenkėjus bei sumažinti būsimą užsikrėtimą
grybinėmis ligomis. Dabar, vasario pabaigoje ar kovo pradžioje, ramybės metu, iki
pumpurų brinkimo, išpjaustykite vėžio
žaizdas iki sveikos medienos. Išgenėkite
senus vaismedžius. Jų suvargusiose šakose
žiemoja amarai, skydamariai, stiklasparniai
ar kriaušiniai medgręžiai. Taip pat, prieš
prasidedant staigiems temperatūrų svyravimams, kalkėmis nubalinkite kamienus ir
storų šakų pagrindą.
Esant teigiamai 4–5 °C temperatūrai,
vaismedžius nuo rauplių verta nupurkšti
5–7 proc. karbamido tirpalu (tai būtų
500–700 g karbamido į 10 l vandens).
Sunaikinsite ne tik grybų sporas, bet ir
kartu apvalysite nuo erkių, amarų, blakučių kiaušinių. Labai nekalta ir efektyvi
priemonė, ypač jei į šį tirpalą dar įmaišysite

‘Kauno vengrinė’

50 g vario sulfato. Svarbi sąlyga: negalima
vėluoti pukšti, purškiama iki pumpurų
brinkimo.
Nuo ligų ir kenkėjų vaismedžiai purškiami vėliau, prieš žydėjimą ir po žydėjimo,
insekticidais ir fungicidais.
Slyvos, abrikosai, persikai – ką pasirinkti?
Skanūs visi išvardinti vaisiai. Mažiausiai
lepios yra mums įprastos slyvos, savo nauda
organizmui nenusileidžiančios egzotiškiems
vaisiams iš pietinių kraštų.
Jeigu toliau kalbėsime apie naudą
organizmui, geltoni ir oranžiniai abrikosų
vaisiai – vitamino A šaltinis, ir ne tik jo.
Juose daug kalcio, magnio, ypač kalio.
Ne veltui abrikosas dar vadinamas vitaminų bomba.
Gera žinia tiems, kas visai nenori purkšti
sodo: abrikosų vaisiai nekirmyja. O štai nuo
cheminės persikų apsaugos nelabai išsisuksite: purkšti teks, ypač nuo grybinių ligų.
Persikai tiks norintiems numesti svorio,
papildyti organizmą magniu. Šio elemento
persikuose itin daug.
Visi išvardinti vaismedžiai auga Lietuvoje, labiausiai pasiteisina slyvos ir
abrikosai.
Persikai ne pas visus auga sėkmingai,
jiems kenkia drėgmės perteklius, o kartu
su juo ir puolančios grybinės ligos.
Kokias persikų veisles rinktis?
Pas mus Lietuvoje geriausiai pritapę
lietuviškos arba latviškos bei kanadietiškos
selekcijos persikai, gebantys prisitaikyti prie
nenuspėjamų mūsų žiemos orų sąlygų.
Taigi, per daug galvos neskaudės dėl
nesėkmių, jei sode augs ‘Paprastasis persikas’, ‘Vulkan’, ‘Maira’, ‘Velvet’, ‘Ankstyvasis
persikas’.
O abrikosų?
Mūsų soduose pasiteisina abrikosai
‘Severnyj triumf ’, ‘Ritausma’ (latviškas),
Sodininkystės institute Babtuose išvesti
abrikosai (jie žymimi selekciniais numeriais,
pvz., Nr. 43, Nr. 10).
Kas svarbu galvojant apie kaulavaisius?
Turėkime omeny, kad visi kaulavaisiai
yra reiklesni dirvožemiui. Ypač drėgmės
pertekliaus nepakelia vyšnios ir trešnės,
jos tiesiog neišgyvens pasodintos per šlapiai. Abrikosai ir persikai sirgs, trūkinės
kamienai, jeigu pateks į jiems nepalankias
drėgmės pertekliumi pasižyminčias sąlygas
ar augs tiesiog vėjų pagairėje.
Kaip rinktis slyvas sodui?
Renkantis slyvas sodui turbūt pirmiausia reikia pagalvoti, ką su jomis darysime:
valgysime šviežias ar ruošiamės jas, pavyzdžiui, džiovinti, konservuoti, šaldyti.
Jei nesiruošiate perdirbti, tik valgyti
šviežius vaisus tiesiai nuo medžio, manau, kad visiškai gali pakakti trijų gerai ir
skirtingu metu derančių, nereiklių dirvai
ir vietai vaismedžių.

Puikus pasirinkimas pradedantiesiems. Visiems rekomenduoju slyvyną
pradėti veisti nuo ‘Kometos’. Kuo ypatinga
ši slyva? Jos patrauklumas tas, kad ji nebandys jūsų kantrybės: šiemet pasodinate,
o kitais metais jau džiaugiatės gana gausiu,
labai ankstyvų ir skanių vaisių derliumi. Ji
beveik dviem savaitėmis ankstyvesnė už
daugeliui žinomą ‘Greitutę’ (‘Skoroplodnaja’), vaisiai stambesni, spalvingesni ir
aromatingesni. Kauliukas beveik laisvas.
Egzotika. Norintiems dar egzotiškesnio
vaisiaus, sodinkite koloninę slyvą. Ji noktų
po ‘Kometos’, nuo rugpjūčio vidurio.
Taip ir vadinasi: ‘Kolonovidnaja’. Visiškai
sunokusios šios veislės slyvos yra tamsios
vyšninės spalvos, jų minkštimas irgi įgauna
ryškią vyšninę spalvą. Skonis labai panašus
į ‘Kometos’: saldumas, pereinantis į gaivią rūgštelę. Visa skonių gama: paviršius
saldesnis, prie kauliuko – rūgštėliau. Gerai
sunokusios tampa visai saldžios. Žodžiu,
įtiks visiems skoniams.
Nereiklioji. Nereiklumu dirvai ir vietai žavi lietuviška ‘Aleksona’. Savidulkė,
dvispalviais vaisiais slyva. Tai viena iš geriausių mūsų garsaus selekcininko Algirdo
Lukoševičiaus išvestų veislių, kuri buvo
pavadinta jo motinos garbei: mokslininko
mama buvo Aleksa Ona. Taip atsirado
Aleksona. Tai vidutinio ankstyvumo veislė, nokinanti stambius 50–60 g vaisius.
Medžio viršūnėje jie nusispalvins gražia
rožine spalva, o po lapais bus gelsvai žalsvi.
Labai skanūs, desertiniai, skirti valgyti,
ne slyvienę virti. Norėdami išsivirti tirštą
džemą, rinkitės vengrinių slyvų veisles.
Paprasta, bet neprasta – taip norisi apibūdinti irgi A. Lukoševičiaus išvestą ‘Kauno
vengrinę’ – slyvą, kurią su mielu noru
valgysite tiesiai nuo medžio, o džiovinant
ji taps dar saldesnė negu buvo nuskinta,
labai puikiai tinka ir šaldyti. Veislė vėlyva.
Stambios ir skanios. Kam norisi stambių
slyvų ir tokių skanių, kad norėtųsi ir vidury

žiemos apie jas pasvajoti, rinkitės švedišką
‘Jubileum’ (vidutinio ankstyvumo) arba
‘Bluefree’ – rudeninę kanadietišką veislę.
Klasika. Labai patraukli savo skoniu
ir derliaus gausa yra ‘Favorita del Sultan’
rudeninė slyva – laiko išbandyta klasika.
Kas paragauja, nori ir įsigyti.
Prieš kiek laiko įkūrėte savo medelyną? Kokius sodo augalus dauginate
ir auginate?
Kartu su vyru Vytautu savo medelyne
veiklą pradėjome 1988 m. Daugiau kaip
per 20 metų sukaupta ne tik didelė teorinė
bei praktinė darbo patirtis, bet ir gausi sodo
augalų kolekcija. Joje vien tik vaismedžių
yra 240 veislių, neskaitant vaiskrūmių ir
kitų sodo augalų. Ypač gausi yra obelų
kolekcija – 88 veislės, trešnių – 46, slyvų –
42, persikų – 17, abrikosų – 7, vyšnių – 18,
kriaušių – 22.
Taip pat auginame nektarinus, neseniai
kolekciją papildė slyvos ir abrikoso hibridas,
auga vyšnia-trešnė, dauginame juoduosius
šilkmedžius, riešutmedžius, lazdynus, avietes, serbentus. Visa tai sudaro galimybes
ne tik gerai pažinti įvairių augalų savybes,
bet ir atrinkti pačius geriausius tolesniam
dauginimui.
Kiekvienais metais išauginame daugiau
kaip 100 veislių sodinukų asortimentą.
Medelyną nuolat kontroliuoja Valstybinė
augalininkystės tarnyba, o nuo 2006 m.
esame atestuoti ir prižiūrimi Valstybinės
sėklų ir grūdų tarnybos. Augalai sveiki,
garantuoti, jiems reguliariai atliekami
fitosanitariniai tyrimai. Gerai pažindami
augalus, pirkėjams pateikiame pačias
perspektyviausias ir geriausias veisles. 
Danutės Manarkienės nuotraukos

GAMINAME METALINIUS ŠILTNAMIUS,
dengtus polikarbonato danga.
Prekiaujame arkiniais šiltnamiais,
teikiame šiltnamių montavimo paslaugas.

GALIŪNAS – šiuolaikiškas ir patogus šlaitinis
šiltnamis, kad darbas taptų poilsiu.
Daržininkų patogumui siūlome ypač aukštą
(2,80 m) šiltnamį GALIŪNAS MAXI.
Atliekame montavimo darbus, konsultuojame.
Prekiaujame kitų gamintojų šiltnamiais.

Nr. 220/1

gyvatvorę, atskirti vieną sklypo dalį nuo
kitos arba pasodinti aukštesnį koloninį
augalą kaip akcentą. Yra koloninių obelų
veislių: ‘Inese’, ‘Moskovskoje Ožerelje’,
‘Ilma’, kriaušių, koloninių slyvų, pavyzdžiui,
‘Kolonovidnaja’, net koloninių medlievų
– ‘Obelisk’, trešnių, šermukšnių.

Tel. 8 625 61 061 (bendra informacija),
8 625 02 820 (gamyba)
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