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Ruduo

Aprašymas
Žagarvyšnė
Vytėnų žvaigždė
Keleris-16
Šalunja

Rivan
Lapins
Sweet heart
Stella
Sunburst
Jurgita

Vyšnios
Savidulkė, uogos
raudonos, dera VII
pradžioje
Savidulkė, uogos
raudonos, dera VII
pradžioje
Savidulkė, uogos
raudonos, dera VII
viduryje
Savidulkė, uogos
raudonos, dera VII
pradžioje.
Trešnės
Kryžmadulkė, uogos
raudonos, dera VI mėn.
pradžioje.
Savidulkė, uogos
raudonos, dera VII
viduryje
Savidulkė, uogos
raudonos, dera VII
pabaigoje
Savidulkė, uogos
raudonos, dera VII
pradžioje.
Savidulkė, uogos
raudonos, dera VII
mėn. pradžioje.
Pusiau savidulkė, uogos
tamsiai raudonos, dera
VII vpradžioje.

Kaina
14,50
14,50

Marmurinė

Rudeninė, vaisiai
noksta X mėn.
pradžioje, dideli, labai
skanūs, aromatingi,
atsparūs rauplėms ir
rudajam puviniui.
Rudeninė, vaisiai
stambūs, gelsvi,
įsaulyje raustelėjusios
spalvos. Skinami IX
mėn. pab. Veislė
derlinga, pakankamai
atsparūs šalčiui.

Vas.Sviestinė

14,50
14,50

Suvenir

14,50
14,50

Beloruskaja
Pozdniaja

14,50
Patn
14,50
14,50
14,50

Kliapo
mėgstamoji

Aleksandr Lukas

Kriaušės
Konferencinė

Alka

14,50

Vasarinė, vaisiai
žalsvai geltoni, įsaulyje
– su plytinio
raudonumo dryželiais,
stambesni už vidutinius.
Atspari rauplėms.
Linkusi pramečiuoti.
Vasarinė, vaisiai
noksta VIII mėn. pab.,
vartojami 2-3 savaites,
stambūs, skanūs,
atsparūs rauplėms.
Žieminė, vaisiai
vidutiniai, odelė žalia,
iš dalies nusispalvinusi
rausvais dryžiais.
Sunoksta IX mėn. pab.,
atspari rauplėms, labai
atspari šalčiui
Žieminė, vaisiai
sunoksta X prd.,
oranžinės spalvos,
skanūs. Atspari ligoms
ir šalčiui.
Rudeninė, vaisiai
skinami IX pab. - X
prd, stambūs,gražūs,
aromatingi,apysaldžiai.
Atsparūs rauplėms ir
rudajam puviniui.
Vasarinė, vaisiai
prinoksta VIII mėn.
pab, stambūs, skanūs,
atsparūs rudajam
puviniui, raudoni.
Rudeninė, vaisiai
vidutinio stambumo,
gelsvai - žali, kartais su
nedideliu raudoniu.
Sunoksta IX mėn. pab.
– X mėn. prd.

14,50

14,50

14,50

14,50

14,50

14,50

14,50

Kriaušės ant vertikalaus karkaso
14,50

Conference
(Konferencinė)

Doynne du

Rudeninė, vaisiai
noksta X mėn.
pradžioje, dideli, labai
skanūs, aromatingi,
atsparūs rauplėms ir
rudajam puviniui.
Rudeninė, Vaisiai

55,00

55,00

Comice
(Komisinė)

skanūs, saldūs, traškūs
ir sultingi. Veislė yra
atspari rudajam
puviniui ir rauplėms,
Vaisia skinami IX mėn.
pab. – X mėn. pab.
Obelys VASARINĖS
Orlovim
Vaisiai: stambūs,
sultingi, Skinami VIII
pabaigos iki IX vidurio.
Visiškai atsparūs
rauplėms, tinka
ekologiniam sodui.
Konfetnoje
Vaisiai: vidutinio
dydžio, tamsiai žali,
įsaulyje raudonais
dryželiais. Skinami VIII
viduryje.Vėžiui ir
rauplėms beveik
atsparūs.
Kovalenkovskaja Vaisiai: stambūs, pailgi,
skaisčiai raudonos
spalvos. Sunoksta VIII
mėn. gale, sunokę
nenubyra, saldūs.
Atspari šalčiui ir
ligoms.
Alyvinė
Vaisiai: vidutinio
stambumo, pernokę
perskyla,
saldžiarūgščiai.
Skinami VII pabaiga –
VIII pradžia. Rauplėms
vidutiniškai atsparūs.
Roberts
Vaisiai: vidutinio
dydžio arba stambūs,
tamsiai raudoni. Vaisiai
skinami VIII mėn.
pabaigoje. Dera anksti
ir reguliariai, atspari
šalčiui ir ligoms.
Obelys RUDENINĖS
Beržininkų
Vaisiai: labai stambūs,
Ananasas
gražūs, aromatingi,
saldžiarūgščiai.
Skinami VIII mėn.
pabaigoje – IX mėn.
pradžioje.
Antaninis
Vaisiai: vidutinio
dydžio, prinokę gražiai

14,50

14,50

14,50

14,50

14,50

14,50

14,50

geltoni,
rekomenduojami
sergantiems cukriniu
diabetu. Skinami IX
mėn. viduryje.
Rauplėms beveik
atsparūs.
Delikates
Vaisiai stambūs,
sultingi, rausvu šoneliu,
saldžiarūgščiai.
Skinami IX mėn.
viduryje, skinami per 23 kartus, nes sunoksta
ne vienu metu. Vėžiui ir
rauplėms vidutiniškai
atsparūs.
Auksis
Vaisiai: vidutinio
stambumo arba
stambūs, gero saldoko
skonio, įsaulyje rausvi.
Skinami IX mėn.
pradžioje. Vėžiui ir
rauplėms vidutiniškai
atsparūs.
Vitos
Vaisiai labai stambūs,
plokščiai apvalūs,
saldžiarūgščiai. Odelė
blizganti, gelsva, su
žaliais taškeliais,
saulėtoje pusėje su
rausvais dryželiais.
Noksta: IX mėn.
pradžioje. Vaismedžiai
ištvermingi šalčiams,
atsparūs rauplėms.
Obelys ŽIEMINĖS
Kulono renetas
Vaisiai plokšti,
stambūs, įsaulyje
raudonu šoneliu, gero
saldžiarūgščio skonio.
Skinami IX mėn
pabaigoje. Rauplėms ir
vėžiui atsparūs.
Šampion
Vaisiai stambūs arba
vidutiniai, žalsvai
geltoni su raudonais
dryželiais, saldoki.
Skinami IX mėn.
pabaigoje.
Neištvermingi šaltą
žiemą, jautrūs žievės

14,50

14,50

14,50

14,50

14,50

Topaz

Rubin

Bagotyr

Jonagold

Red Chief

Honey crisp

ligoms, rauplėms
vidutiniškai atsparūs.
Vaisiai: vidutinio
dydžio ir dideli, raudoni
su ryškesniais
dryželiais. Skinami IX
mėn. pabaigoje – X
mėn. pradžioje. Dera
gausiai, atspari šalčiams
ir ligoms.
Vaisiai: labai stambūs,
geltoni, raudonais
dryželiais. Skinami IX
mėn. pabaigoje.
Rauplėms ir vėžiui iš
dalies atsparūs.
Vaisiai stambūs, gelsvai
žali, įsaulyje raustelėję,
rūgštoki. Skinami IX
mėn. pabaigoje. Vėžiui
ir rauplėms beveik
atsparūs, žiemą
ištvermingi.
Vaisiai gražūs, gelsvai
raudoni, labai skanūs,
aromatingi, daugiau
saldūs. Skinami X mėn.
pabaigoje. Šaltomis
žiemomis jauni
vaismedžiai apšąla,
rauplėms beveik
atsparūs.
Vaisiai: stambūs,
raudoni. Sunoksta IX –
X mėnesį. Labai atspari
šalčiui ir pakankamai
atspari ligoms.
Vaisiai gana stambūs,
raudonos spalvos.
Skinami IX mėn.
pradžioje. Atspari
šalčiui ir ligoms.

14,50

14,50

14,50

14,50

14,50

14,50

Obelys ant vertikalaus karkaso
Orange Pippin
Elstar

55,00
55,00
Slyvos

Jubileum

Vidutinio ankstyvumo,
sunoksta VIII mėn.
pabaigoje – IX mėn,
pradžioje. Vaisiai

14,50

raudonai violetiniai,
ypač stambūs.
Savidulkė. Labai atspari
šalčiui, atspari ligoms.
Blue Free
Vidutinio vėlyvumo,
vaisiai prinoksta IX
mėn. viduryje, tamsiai
mėlyni su rūkeliu. Dera
gausiai ir kasmet.
Savidulkė. Atspari
šalčiui ir ligoms.
Paprasta vengrinė Vaisiai smulkoki,
skanūs, mėlyni,
violetiniu atspalviu.
Sunoksta IX mėn.
pabaigoje. Vaismedžiai
ištvermingi žiemą.
Savidulkė
Ema Leperman
Vaisiai: vidutinio
dydžio, geltonai rausvi,
sunoksta VIII mėn.
viduryje. Savidulkė
veilsė, vidutiniskai
atspari šalčiui ir ligoms.
Žemaūgės Slyvos
Alionuška
Vaisiai vidutinio
dydžio, apvalūs,
raudoni. Sunoksta VIII
mėn. pabaigoje.
Vaismedžiai
ištvermingi žiemą.
Savidulkė
Prezident
Vaisiai stambūs, gražūs,
violetiniai, sultingi.
Sunoksta IX mėn.
viduryje. Vaismedžiai
ištvermingi žiemą.
Savidulkė
Koloninės obelys
Uldis
Vasarinė. Vaisiai
stambūs, skanūs,
saldžiarūgščiai, obuoliai
rausvu-dryžuotu
šoneliu. Noksta VII
mėn. gale – VIII mėn.
pradžioje. Atspari
rauplėms ir šalčiui.
Baiba
Vasarinė. Vaisiai
stambūs, rausvi,
saldžiarūgščiai.

14,50

14,50

14,50

20,00

20,00

18,00

18,00

Prezident

Mango

VM

Inese

Nataliuška

Valiuta

Skinami vaisiai VIII
mėn. pabaigoje. Labai
atspari šalčiui ir ligoms.
Vasarinė. Vaisiai
stambūs, skanūs,
sunokę - geltoni.
Noksta VIII mėn.
pabaigoje – IX mėn.
pradžioje. Atspari
rauplėms ir šalčiui.
Vėlyva rudeninė.
Vaisiai vidutinio
dydžio, gelsvi su
rausvais dryželiais.
Vaisiai saldžiarūgščiai,
bananų skonio. Atspari
šalčiui ir labai atspari
ligoms.
Vasarinė. Vaisiai
vidutinio dydžio, bordo
spalvos. Sunoksta VIII
mėn. pabaigoje. Atspari
šalčiui ir ligoms.
Vėlyva rudeninė.
Vaisiai vidutinio
dydžio, skaisčiai
raudoni, saldūs.
Sunoksta IX mėn.
pradžioje. Atspari
šalčiui ir visiškai atspari
rauplėms.
Žieminė. Vaisiai:
stambūs, skanūs, gelsvi
su šiek tiek
raustelėjusiu šonu,
skanūs nuskinti nuo
medžio. Noksta IX
mėn. Atspari rauplėms
ir šalčiui.
Rudeninė – žieminė.
Vaisiai stambūs,
apvalūs, odelė ryškiai
rožinės spalvos,
sultingi, skanūs,
visiškai neserga
rauplėmis, atsparūs
puviniui, atsparus
šalčiui, anksti pradeda
derėti. Noksta X mėn.

Šermukšniai
Granatnoje
18,00

18,00

18,00

Titan

18,00
Burka

18,00

16,00

Likiornaja

Medelis , retomis
šakomis, užaugantis iki
2- 4 metrų. Vaisiai
tamsiai raudonai
violetinės spalvos,
blizgantys, saldžiai
rūgštūs, sultingi , su vos
juntamu karstelėjimu.
Labai derlingi
ištvermingi žiemą,
mažai pažeidžiama
rūdžių ir šermukšninės
kandies. Apdulkina bet
kuri kita veislė. Vaisiai
gali augti ir be
apvaisinimo – jie bus be
sėklų.
3,5-4 metrų aukščio.
Vaisiai rubino spalvos
oranžiniu minkštimu,
sultingi ,saldžiarūgščio
ir silpnai kartaus
skonio. Atspari šalčiui,
ligoms ir kenkėjams.
2,5 metro aukščio,
kompaktiška laja.
Vaisiai, raudonai rudos
spalvos , labai
transportabilūs.
Minkštimas tamsiai
raudonas, tvirtas,
saldžiarūgštis, su vos
juntamu karčiu
prieskoniu. Sunoksta
VIII mėn. pabaigoj – IX
mėn. pradžioj. Labai
ištvermingas žiemą,
mažai pramečiuoja.
Geriausi apdulkintojai –
„Mičiurinskaja
desertnaja“ ,
„Nevžinskaja“ ,
„Moravskaja“ veislės ir
aronijos.
Mažo augumo (iki 2
metrų) , tamsiai
violetiniais, beveik
juodais, saldžiais , su
aronijos prieskoniu
vaisiais. Minkštimas

14,50

14,50

14,50

14,50

tamsiai raudonas. Dera
gausiai kasmet .
Geriausiai apdulkina
„Burka“ ir
„Neveženskaja“ grupės
veislės. Prinoksta
rugsėjo vidury.

Medlievos
Saskaton Berry

Serbentai Balti
Versalio baltieji

Viktorija

Witte Hollander

Uogos didelės,
6,00
geltonos,
saldžiarūgštės, labai
skanios. Prinoksta VII
mėn. pabaigoj.
Uogos didelės, saldžios, 6,00
aromatingos, didelės
kekės su tankiai
išsidėsčiusiomis
uogomis. Uogos
sunoksta VII mėn.
viduryje
Uogos baltai gelsvos,
8,75
noksta VII mėn.
pabaigoj.

Serbentai Raudoni
Detvan
Yra atspari šalčiams ir
7,00
gerai pasipriešina
serbentų ligoms.
Pasižymi geru derliu ir
ilgomis, gražiomis uogų
kekėmis. Noksta VI
mėn. pabaigoje.
Jonker van Tets
Pati ankstyviausia
8,75
raudonųjų serbentų
Yra ir stiebinė
veislė, pradedanti vesti
forma
uogas VI mėn.
10,00eur.
pabaigoje. Uogos
stambios,
saldžiarūgštės, labai
gero skonio. Kekės
ilgos, gana tankios,
dekoratyvios.
Labai vidutinio
ankstyvumo, labai
derlinga veislė. Atpsari
šalčiui ir ligoms.
Vaisiai stambūs ir gero
skonio, noksta kekėmis
vienu metu.

9,50

28,50

Lazdynai
Katalonijos

Cosford

Riešutai dideli, apvalūs,
šiek tiek suploti.
Kevalas vidutinio
storio, skanus
branduolys, subręsta
antroje IX mėn. pusėje.
Kekėse po 3 - 5 vnt.
Dera gausiai.
Riešutai prinoksta IX
mėn. antroje pusėje,
skanūs, saldūs,
stambūs, kevalas
plonas, trapus. Pradeda
derėti anksti, dera
gausiai ir reguliariai.
Užauga iki 2-4 metrų,
lapai žali.

14,50

14,50

Gervuogės
Loch Tay

Thornfree

Serbentai Juodieji
Titania

Vidutinio vėlyvumo.
Greitai auganti, atspari
šalčiams ir prastoms
sąlygoms. Uogos
tamsiai mėlynos,
saldžios, sultingos.

Loch Ness

Labai ankstyva, dera
7,00
VII mėn. antroje pusėje.
Krūmas neaugus, be
spyglių, vaisiai dideli,
sultingi ir be kauliukų.
Atspari grybelinėms
ligoms ir kenkėjams.
Bespyglė gervuogių
10,00
forma. Krūmas augus,
išsiskėtęs, vaisiai dera
ant dvimečių šakų.
Uogos stambios,
pailgos, juodos spalvos,
blizgančios, gero
skonio. Sunoksta VIII
mėn. gale – IX mėn.
pradžioje.
Derlinga ankstyvoji
7,00
bespyglių gervuogių
veislė. Vaisiai stambūs,
juodi, saldūs. Atspari
grybinėms ligoms ir
kenkėjams.

Boskoop Glory

Bianca

Regent

Šatrija

Solaris

Vanessa

Nero

Venus

Vynuogės
Mėlynai juodos uogos,
anksti subręstančios.
Dera gausiai, uogos
saldžios. Atspari
šalčiui, ligoms, ir
kenkėjams.
Vidutinio ankstyvumo,
labai gardi desertinė
veislė. Kekės vidutinio
dydžio, uogos geltonai
žalios, saldžios. Tinka
vyno gamybai. Atspari
ligoms, nepramečiuoja.
Ankstyva hibridė
mėlynų vynuogių rūšis.
Labai atspari ligoms,
sukurta auginti
šiauriniuose regionuose,
Lietuvoje sunoksta
labai anksti – IX mėn.
viduryje. Uogos mažos,
apvalios, tamsiai
mėlynos. Tinka vynui
gaminti.
Savidulkė, raudona,
desertinė vynuogė.
Vėlyva IX mėn.
pabaiga – X mėnuo.
Uogos apvalios,
mėsingos, žemuogių
aromato. Atspari
šalčiui.
Geltona desertinė
vynuogė. Labiausiai
Lietuvoje tinkama augti
vyninė vynuogė.
Pakankamai atspari
ligoms. Uogos apvalios,
geltonai baltos.
Besėklė, raudonos
spalvos vynuogė.
Vidutinio ankstyvumo,
uogos ir kekės
nedidelės. Atspari
ligoms, bei šalčiams.
Ankstyva mėlyna
vynuogių veislė. Uogos
pailgos formos. Atspari
ligoms ir šalčiams.
Besėklė, desertinė,

vidutinio ankstyvumo,
mėlyna vynuogė.
Sunoksta IX mėn.
viduryje. Uogos
apvalios, noksta
kekėmis. Gana atspari
grybinėms ligoms ir
šalčiams.
Spanguolės
Early black

Stevus

Mc Farlin

Piligrim

Ankstyvo derlingumo
veislė, vedanti vaisius
IX mėnesį. Atspari
ligoms. Krūmas plinta
iki 80 cm skersmeniu, o
aukštis siekia 10-15 cm.
Uogos didelės, blizgios,
nuo tamsiai raudonos
iki violetinės spalvos,
iki 18 mm skersmens.
Vidutiniškai vėlyva
(vaisiai prinoksta IX
mėn. antroje pusėje).
Labai derlinga veislė.
Atspari ligoms ir
kenkėjams, šalčiui.
Vaisiai dideli, elipsės
formos. Užauga iki 180
cm, linkusi šliaužti
pažeme.
Uogos subręsta X mėn.
antroje pusėje. Dera
gausiai. Atspari ligoms
ir šalčiui. Uogos labai
stambios, pailgos,
tamsiai raudona,
blizgančia odele su
stipriu vaškiniu apnašu.
Lėtai augantis krūmas
su kompaktiškomis
virkščiomis ir trumpais
vaisiakočiais.
Uogos ovalios,
purpurinės su nedidele
melsva vaškine apnaša,
labai stambios. Veislė
yra ties vidutinio
vėlyvumo ir vėlyvųjų
riba. Uogos gerai
laikosi sandėliuojamos.
Atspari šalčiui, vienos
didžiausių ir

8,00

8,00

8,00

8,00

raudoniausių uogų.
Sausmedis
Ankstyva, greitai
auganti veislė. Dera
vidutiniškai. Uogos
labai skanios,
saldžiarūgštės. Noksta
V – VI mėn. Žiedai
šviesiai geltoni, labai
nektaringi. Dera
antrais-trečiais metais
po pasodinimo. Atspari
šalčiams. Kad geriau
derėtų, reiktų sodinti 2
skirtingas veisles.
Vidutinio dydžio
krūmas. Žiedai šviesiai
geltonos spalvos, žydi
III-IV. Uogos
valgomos, tamsiai
mėlynos spalvos,
pailgai ovalios, dengtos
vašku, minkštimas
sultingas, kvapus,
sunoksta VI pirmoje
pusėje. Kad geriau
derėtų, reiktų sodinti 2
skirtingas veisles.

Zojka

Wojtek

Elizabeth
8,50

Goldtraube 71

Bluecrop
8,50

Brigita Blue

Putte

Agrastai
Hinnomaki Rod

Brazel berry
Arto

Alvar

Uogos raudonos,
apvalios, vidutinio
dydžio, labai skanios.
Odelė plona. Sunoksta
VII mėn. Ūgliai
dygliuoti. Atsparus
ligoms ir šalčiui.
Universali veislė.
Šilauogės
Kaina nuo 5,50 eur.
Žemaūgės, gali būti
auginamos vazonuose,
atsparios šalčiams.
Dera VII – IX mėn.,
Uogos labai didelės ir
saldžios, šviesiai
mėlynos spalvos.
Ankstyva veislė, ypač
atspari šalčiui. Krūmas
neaugus, apie 1metro.
Uogos stambios,

Elliot

Bluegold

sultingos ir saldžios.
Vidutinio vėlyvumo,
uogos dera VIII mėn.
pradžioje. Stambios,
apvalios, šviesiai
mėlynos.
Vidutinio ankstyvumo.
Uogos vidutinio
stambumo, glaustomis
kekėmis, apvalios,
tamsiai mėlynos.
Noksta VII mėn. pab. –
VIII mėn. pradžioje.
Vidutinio ankstyvumo,
uogos vidutinio dydžio
ir didelės, šviesiai
mėlynos spalvos,
saldžiarūgštės. Noksta
VII mėn. pabaigoje –
VIII mėn. pradžioje.
Vėlyva veislė, būdingos
itin didelės, šviesiai
mėlynos uogos. Atspari
šalčiui ir ligoms.
Žemaūgė šilauogių
veislė, iki 70cm
aukščio. Uogos noksta
VIII mėnesų, atspari
šalčiui ir ligoms, tinka
auginti tiek grunte tiek
vazonuose.
Viena vėlyviausių
veislių, pradeda nokti
IX mėn. pradžioje.
Uogos vidutinio
stambumo, tamsiai
mėlynos. Atspari
šalčiui.
Vidutinio ankstyvumo.
Uogos vidutinio dydžio,
kiek suplotos formos,
sodriai mėlynos. Noksta
VIII mėn. pradžioje.
Šilkmedis

Mojo Berry

1,5 m aukščio ir pločio.
Vaisius veda tiek ant
pirmametės, tiek ant
antrametės medienos.
Geriausiai auga
saulėtoje vietoje,
derlingoje,

27,50

Giant fruit

humusingoje, drėgnoje,
dirvoje. Augalas
savidulkis. Dėl žemo
atsparumo šalčiui (10°C) tai idealus
variantas lauko
vazonams ar terasų
indams apsodinti. Jie
tinkami valgyti švieži
arba perdirbti
kulinarijoje.
Žydi V – VI mėnesį,
vaisius nokina VII –
VIII mėnesį. Vaisiai
pailgos formos, iki 5
cm ilgio, raudonai
juodos spalvos,
saldžarūgščiai. us
šalčiui.

Šaltalankiai

27,50

Šaltalankiai
Dvinamis vėjo
apdulkinamas augalas,
sodinamas poroje –
vyriškas ir moteriskas
sodinukas. Vaisiai
noksta VIII – IX
mėnėsiais. Vaisius
sultingas, nuo geltono
iki tamsiai raudono,
vasiai prilipę prie praitų
metų jaunų trumpų
ūglių.

15,00

