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Įvadas

Augalų nacionalinių genetinių išteklių kaupimą, tyrimą ir išsaugojimą 
Lietuvos Respublikoje koordinuoja bei genetinę medžiagą saugo Augalų 
genų bankas ir augalų grupių koordinaciniai centrai, kurių veiklą kuruoja 
Aplinkos ministerija. Sodo ir daržo augalų nacionalinių genetinių išteklių 
koordinacinio centro funkcijos pavestos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 
centro (LAMMC) filialui Sodininkystės ir daržininkystės institutui. 

Siekiant išsaugoti Lietuvoje sukurtas sodo augalų rūšių veisles, 
vertingiausią selekcinę medžiagą bei įvairiais požymiais besiskiriančias 
selekcionuojamų rūšių formas, vertingiausi sodo augalai įtraukiami į augalų 
nacionalinių genetinių išteklių sąrašą. Augalų nacionaliniai genetiniai ištekliai 
atrenkami vadovaujantis šiais kriterijais: Lietuvoje liaudies selekcijos ir 
moksliniais metodais sukurtos veislės ir formos; senos lietuviškos veislės; 
Lietuvoje dabar ir anksčiau rajonuotos veislės; introdukuotos, adaptuotos 
veislės; rūšys ar veislės, turinčios unikalių ar vertingų požymių (kokybė, 
prekinė išvaizda, derlingumas, atsparumas ligoms bei kenkėjams ir kt.); 
genetinė medžiaga, turinti mokslinę vertę; rūšys ar veislės, svarbios socialiniu 
ar ekonominiu požiūriu. 

Juodojo serbento ir paprastojo agrasto nacionaliniai genetiniai 
ištekliai saugomi Sodininkystės ir daržininkystės instituto bei Vilniaus 
universiteto botanikos sodo lauko kolekcijose ir in vitro sistemoje. Į 
augalų nacionalinius genetinius išteklius įrašytos 6 juodojo serbento  
veislės: ‘Dringiai’, ‘Drūkšiai’, ‘Dubingiai’, ‘Lakajai’, ‘Sartai’,  
‘Stirniai’ ir 6 paprastojo agrasto veislės: ‘Bajorai’, ‘Daunoriai’, ‘Ginučiai’, 
‘Kirdeikiai’, ‘Lūšiai’, ‘Žilinai’, sukurtos Vilniaus universiteto botanikos  
sode bei 18 juodojo serbento veislių: ‘Kastyčiai’, ‘Vakariai’, ‘Almiai’, 
‘Gagatai’, ‘Joniniai’, ‘Vyčiai’, ‘Blizgiai’, ‘Kriviai’, ‘Pilėnai’, ‘Tauriai’, 
‘Smaliai’, ‘Dainiai’, ‘Dailiai’, ‘Gojai’, ‘Salviai’, ‘Senjorai’, ‘Svajai’, 
‘Karina’, sukurtų Sodininkystės ir daržininkystės institute.

Lietuvoje sukurtos juodojo serbento ir paprastojo agrasto veislės yra 
geriau prisitaikiusios prie meteorologinių bei dirvožemio sąlygų, atsparios 
ligoms, derlingos, pasižymi gera kokybe. 

Šiame leidinyje trumpai aprašytos Lietuvoje sukurtos juodojo serbento 
ir paprastojo agrasto veislės, įrašytos į Augalų nacionalinių genetinių  
išteklių sąrašą.
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Juodasis serbentas

Juodasis serbentas (Ribes nigrum L.) priklauso agrastinių 
(Grossulariaceae) šeimai, serbentų (Ribes) genčiai. Tai vienas vertingiausių 
uoginių augalų Europoje ir Lietuvoje, turintis maistinių ir gydomųjų savybių. 
Lietuvoje juodųjų serbentų plotai siekia 2900 hektarų. Juodųjų serbentų 
uogos vertinamos dėl gausaus natūralių vitaminų (C, A, E, B1, B2, B6, 
PP), karotino, kalio, magnio, fosforo, geležies, įvairių organinių rūgščių, 
pektinų, eterinio aliejaus, antocianų ir kitų medžiagų kiekio. Uogos puikiai 
konservuojasi ir net konservuotos išlaiko didžiąją dalį naudingų medžiagų. 
Serbentų lapai dėl aromato naudojami konservuojant daržo gėrybes. Juodųjų 
serbentų uogos ir jų produktai didina organizmo atsparumą infekcijoms, 
padeda pašalinti sunkiuosius metalus ir radioaktyviąsias medžiagas, gydo 
nuo skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligės, gastrito, vartojamos sergant 
avitaminoze, gerina širdies, kraujagyslių ir kvėpavimo organų veiklą.

Laukiniai serbentai auga Europoje, Azijoje ir Šiaurės Amerikoje. 
Juodieji serbentai pradėti auginti viduramžiais. Rusijoje jie minimi  
XI a., Vakarų Europoje XVII a. Kultūriniai juodieji serbentai kilo iš kelių 
laukinių juodųjų serbentų porūšių. Lietuvoje juodųjų serbentų selekcija 
pradėta 1946 metais. Pirmosios juodųjų serbentų veislės Lietuvoje sukurtos 
sukryžminus juodojo serbento europiniam porūšiui priklausančius augalus. 
I. Štaro sukurtos veislės ‘Derliai’, ‘Juodžiai’, ‘Vyteniai’ išsiskyrė gera uogų 
kokybe, bet krūmai buvo nepakankamai ištvermingi žiemą ir pažeidžiami 
šalčio bei grybinių ligų. Siekiant padidinti atsparumą šalčiui, miltligei, 
deguliams ir serbentinei erkutei bei ištvermingumą žiemą, A. Misevičiūtė 
ir A. Ryliškis kryžminimuose panaudojo veisles, priklausančias sibiriniam 
juodojo serbento porūšiui, ir hibridines veisles, kilusias iš juodojo ir aldaninio 
serbento, bei Suomijoje ir Švedijoje sukurtas veisles. 

Šiuo metu juodųjų serbentų selekciją vykdo T. Šikšnianas,  
A. Sasnauskas ir kt. Sodininkystės ir daržininkystės institute bei  
Vilniaus universiteto botanikos sode sukurtos juodojo serbento  
veislės: ‘Dringiai’, ‘Drūkšiai’, ‘Dubingiai’, ‘Lakajai’, ‘Sartai’, ‘Stirniai’, 
‘Kastyčiai’, ‘Vakariai’, ‘Almiai’, ‘Gagatai’, ‘Joniniai’, ‘Vyčiai’, ‘Blizgiai’, 
‘Kriviai’, ‘Pilėnai’, ‘Tauriai’, ‘Smaliai’, ‘Dainiai’, ‘Dailiai’, ‘Gojai’, ‘Salviai,’ 
‘Senjorai’, ‘Svajai’, ‘Karina’, yra sudėtingos genetinės prigimties, tai 
 juodojo serbento europinio ir sibirinio porūšių bei aldaninio serbento 
hibridai. 
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 Juodojo serbento veislės

‘Almiai’ – vidutinio ankstyvumo veislė, 
sukurta 1994 m. Sodininkystės ir daržininkystės 
institute iš ‘Minaj Šmyriov’ veislės savidulkos. 
Nuo 2001 m. įtraukta į Nacionalinį augalų 
veislių sąrašą. Autoriai: A. Misevičiūtė,  
T. Šikšnianas, D. Vitkauskaitė. Uogos 
skinamos liepos pradžioje. Jos vidutinio dydžio  
(0,9 g), vienodos, skanios, saldžiarūgštės, tvirtos 
konsistencijos, transportabilios. Uogose yra  
15,8 % sausųjų medžiagų, 8,8 % cukraus ir  
141 mg % askorbo rūgšties (vitamino C). Uogų 
kekė vidutinio ilgio. Uogos tinka vartoti šviežios 
ir perdirbti. Nuo krūmo vidutiniškai priskinama 
1,9 kg uogų. Palankiais metais derlius būna iki 7 kg nuo krūmo. Lapai 
šviesiai žali. Krūmai vidutinio augumo, truputį išsiskleidę, ištvermingi 
šalčiams. Tamsioji miltligė ir deguliai jų visai nepažeidžia arba pažeidžia 
silpnai. Šviesmargė pažeidžia vidutiniškai, serbentinė erkutė nežymiai.

‘Blizgiai’ – ankstyva veislė, sukurta 
2001 m. Sodininkystės ir daržininkystės  
institute, sukryžminus ‘Öjebyn’ ir ‘Minaj 
Šmyriov’ veisles. Nuo 2002 m. įtraukta į 
Nacionalinį augalų veislių sąrašą. Autoriai:  
T. Šikšnianas, A. Misevičiūtė, P. Viškelis ir 
M. Rubinskienė. Uogos skinamos liepos  
pirmomis dienomis. Jos stambios (1,3 g),  
vienodos, skanios, tvirtos konsistencijos,  
transportabilios. Uogose yra 15 % sausųjų  
medžiagų, 7,4 % cukraus ir 176 mg % askorbo 
rūgšties. Uogų kekė vidutinio ilgio. Uogos 
tinka vartoti šviežios ir perdirbti. Derlius – 
1,5-3 kg uogų nuo krūmo. Krūmai vidutinio 

augumo, vidutiniškai išsiskleidę, ištvermingi žiemą. Miltligė ir deguliai 
jų visai nepažeidžia arba pažeidžia silpnai, šviesmargė silpnai arba  
vidutiniškai, serbentinė erkutė pažeidžia nežymiai.

1 pav. ‘Almiai’

2 pav. ‘Blizgiai’
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‘Dailiai’ – vidutinio ankstyvumo veislė, sukurta 2005 m. Sodininkystės 
ir daržininkystės institute, sukryžminus veislę ‘Ben Lomond’ su  
Nr. D16/1/25. Nuo 2009 m. įtraukta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą.  
Autoriai: T. Šikšnianas, V. Stanys, A. Sasnauskas, P. Viškelis ir  
M. Rubinskienė. Uogos sunoksta iki liepos 7 d. Uogos yra stambios  
(1,5 g), skanios. Uogose yra 15,5 % sausųjų medžiagų, 6,3 % cukraus,  
137 mg % askorbo rūgšties. Uogų kekė vidutinio ilgio. Uogos 
tinka vartoti šviežios ir perdirbti. Derlius – 2 kg uogų nuo krūmo.  
Krūmai vidutinio augumo, vidutiniškai išsiskleidę, ištvermingi žiemos  
šalčiams, atsparūs miltligei, vidutiniškai atsparūs deguliams ir  
šviesmargei. Serbentinė erkutė juos pažeidžia vidutiniškai. 

‘Dainiai’ – vidutinio vėlyvumo veislė, 
sukurta 2001 m. Sodininkystės ir daržininkystės 
institute, sukryžminus veislę ‘Öjebyn’  
su Nr. 67-59-3. Nuo 2007 m. įtraukta  
į Nacionalinį augalų veislių sąrašą. Autoriai:  
T. Šikšnianas, A. Misevičiūtė, P. Viškelis ir 
M. Rubinskienė. Uogos sunoksta ir skinamos 
liepos antroje pusėje. Uogos vidutinio dydžio 
(1,0 g), vienodos, skanios, tvirtos konsistencijos, 
transportabilios. Jose yra 13,7 % sausųjų  
medžiagų, 6 % cukraus ir 160 mg % askorbo 
rūgšties. Uogų kekė trumpa (4-4,5 cm). Uogos 
tinka vartoti šviežios ir perdirbti (vynui gaminti). 
Nuo krūmo vidutiniškai priskinama 1,4-2,3 kg uogų. Krūmai vidutinio 
aukščio, vidutiniškai išsiskleidę, atsparūs miltligei ir deguliams, vidutiniškai 
atsparūs šviesmargei. Veislė visiškai atspari serbentinei erkutei. 

‘Dringiai’ – vidutinio ankstyvumo veislė, sukurta 1984 m. 
Vilniaus universiteto botanikos sode, sukryžminus ‘Svyriai’ ir ‘Fertődi-1’ 
veisles. Autorius: A. Ryliškis. Uogos vidutinio dydžio (1,2 g), skanios,  
saldžiarūgštės. Uogų kekė trumpa (4-5 cm). Uogos tinka vartoti šviežios 
ir perdirbti. Nuo krūmo vidutiniškai priskinama 2,1-3,2 kg uogų. Krūmai 
vidutinio augumo, glausti arba truputį išsiskleidę. Serbentinė erkutė ir 
miltligė pažeidžia nežymiai. 

‘Drūkšiai’ – vidutinio ankstyvumo veislė, sukurta 1984 m. Vilniaus 
universiteto botanikos sode, sukryžminus ‘Svyriai’ ir ‘Fertődi-1’ veisles. 

3 pav. ‘Dainiai’
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Autorius: A. Ryliškis. Uogos stambios (1,6 g), skanios. Uogų kekė 
vidutinio ilgio (6-8 cm). Uogos tinka vartoti šviežios ir perdirbti. Derlius –  
2,3-4,5 kg uogų nuo krūmo. Lapai melsvai žali. Krūmai vidutinio  
augumo, vidutiniškai išsiskleidę, ištvermingi šalčiams. Atsparūs  
serbentinei erkutei, miltligė pažeidžia nežymiai.

‘Dubingiai’ – vidutinio ankstyvumo veislė, sukurta 1984 m. Vilniaus 
universiteto botanikos sode, sukryžminus ‘Svyriai’ ir ‘Fertődi-1’ veisles. 
Nuo 2002 m. įtraukta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą. Autorius:  
A. Ryliškis. Uogos vidutinio dydžio (0,8 g), skanios. Uogų kekė 
trumpa (4-5 cm). Uogos tinka vartoti šviežios ir perdirbti. Derlius – 
1-1,5 kg uogų nuo krūmo. Krūmai 
vidutinio augumo, glausti arba mažai  
išsiskleidę. Atsparūs serbentinei erkutei, miltligė 
pažeidžia nežymiai.

‘Gagatai’ – vidutinio ankstyvumo veislė, 
sukurta 1995 m. Sodininkystės ir daržininkystės 
institute, sukryžminus ‘Minaj Šmyriov’ ir 
‘Öjebyn’ veisles. Nuo 2001 m. įtraukta į 
Nacionalinį augalų veislių sąrašą. Autoriai:  
A. Misevičiūtė, T. Šikšnianas, D. Vitkauskaitė ir 
A. Sasnauskas. Uogos sunoksta liepos pradžioje. 
Jos stambios (1,3-1,5 g), saldžiarūgštės, 
geros kokybės, transportabilios. Jose yra 
15,6 % sausųjų medžiagų, 8,5 % cukraus, 
197 mg % askorbo rūgšties. Uogų kekė vidutinio ilgio, po 6-8 tankiai 
išsidėsčiusias uogas. Uogos tinka vartoti šviežios ir perdirbti. Nuo 
krūmo vidutiniškai priskinama 0,9-1,7 kg uogų. Palankiais metais derlius  
būna iki 3 kg nuo krūmo. Lapai tamsiai žali. Krūmai vidutinio augumo, 
mažai išsiskleidę, ištvermingi žiemą, atsparūs šalčiui, miltligei ir  
serbentinei erkutei, vidutiniškai atsparūs deguliams, neatsparūs šviesmargei.

‘Gojai’ – ankstyva veislė, sukurta 2005 m. Sodininkystės ir 
daržininkystės institute. Ribes nigrum ssp. sibiricum sėjinukas. Nuo 
2009 m. įtraukta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą. Autoriai:  
T. Šikšnianas, V. Stanys, A. Sasnauskas, P. Viškelis ir M. Rubinskienė. 
Uogos sunoksta iki liepos 1 d. Uogos yra labai stambios (1,8 g), skanios, 
vienodos. Jose yra 12,5 % sausųjų medžiagų, 6,8 % cukraus ir 125 mg % 

4 pav. ‘Gagatai’



9

askorbo rūgšties. Uogų kekė vidutinio ilgio. 
Uogos tinka vartoti šviežios ir perdirbti. Derlius 
– 3,1 kg uogų nuo krūmo. Lapai vidutiniškai žali. 
Krūmai vidutinio augumo, vidutiniškai išsiskleidę, 
ištvermingi žiemos šalčiams, atsparūs miltligei, 
vidutiniškai atsparūs deguliams ir šviesmargei.  
Serbentinė erkutė juos pažeidžia vidutiniškai. 

‘Joniniai’ – labai ankstyva veislė, 
sukurta 2004 m. Sodininkystės ir daržininkystės 
institute, sukryžminus ‘Minaj Šmyriov’ 
veislę su atspariu serbentinei erkutei Nr. 67-
59-3. Nuo 2001 m. įtraukta į Nacionalinį 
augalų veislių sąrašą. Autoriai: A. Misevičiūtė, T. Šikšnianas,  
D. Vitkauskaitė. Uogos sunoksta iki liepos 1 d. Uogos stambios (1,2 g),  
vienodos, skanios, saldžiarūgštės. Jose yra 16,2 % sausųjų medžiagų, 
9,3 % cukraus ir 208,4 mg % askorbo rūgšties. Uogų kekė vidutinio 
ilgio. Uogos tinka vartoti šviežios ir perdirbti. Nuo krūmo vidutiniškai 
priskinama 0,9-1,1 kg uogų. Palankiais serbentams derėti metais derlius  
būna iki 5 kg nuo krūmo. Lapai šviesiai žali. Krūmai stipraus augumo, 
vidutiniškai išsiskleidę, ištvermingi šalčiams. Miltligė, deguliai,  
serbentinė erkutė pažeidžia nestipriai, šviesmargė vidutiniškai.

‘Karina’ – vidutinio ankstyvumo veislė, sukurta 2012 m., sukryžminus 
‘Lentiaj’ ir ‘Intercontinental’ veisles. Veislę sukūrė: Švedijos pomologinis 
mokslų centras, Latvijos valstybinis sodininkystės institutas ir LAMMC filialas 
Sodininkystės ir daržininkystės institutas. 2013 m. įtraukta į Nacionalinį 
augalų veislių sąrašą. Veislės autoriai: A. Sasnauskas, V. Trajkovski,  
S. Strautina. Uogos sunoksta liepos pirmoje pusėje. Uogos labai 
stambios (1,7 g), vienodos, skanios, saldžiarūgštės. Uogose nustatyta  
109 mg % askorbo rūgšties. Derlius – 2,6-4 kg uogų nuo krūmo.  
Krūmai tvirti,vidutinio aukščio, nedaug išsiskleidę. Atsparūs miltligei, 
pakankamai atsparūs šviesmargei, deguliams ir serbentinei erkutei. 

‘Kastyčiai’ – labai ankstyva veislė, sukurta 1980 m. Sodininkystės 
ir daržininkystės institute, sukryžminus ‘Junat’ ir ‘Primorskij čempion’ 
veisles. Nuo 1991 m. įtraukta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą. Autorius: 
A. Misevičiūtė. Uogos sunoksta iki liepos 1 d. Uogos smulkios (0,7 g), 
saldžiarūgštės. Jose yra 12,8 % sausųjų medžiagų, 5,0 % cukraus ir  

5 pav. ‘Gojai’
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6 pav. ‘Almiai’ 7 pav. ‘Blizgiai’

8 pav. ‘Gagatai’  9 pav. ‘Dainiai’
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10 pav. ‘Dringiai’ 11 pav. ‘Drūkšiai’

12 pav. ‘Dubingiai’ 13 pav. ‘Dailiai’
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122,3 % askorbo rūgšties. Uogų kekė vidutinio ilgio arba trumpa. Uogos 
tinka vartoti šviežios ir perdirbti. Derlius – 2-3 kg uogų nuo krūmo. Krūmai 
stipraus augimo, stambūs, glausti, pradeda anksti derėti, ištvermingi  
šalčiams. Miltligė, deguliai ir serbentinė erkutė pažeidžia mažai. 

‘Kriviai’ – vidutinio ankstyvumo veislė, 
sukurta 1995 m. Sodininkystės ir daržininkystės 
institute, sukryžminus veislę ‘Öjebyn’ su Nr. 
67-59-2 (‘Stachanovka Altaja’ x ‘Sovchoznaja’). 
Nuo 2002 m. įtraukta į Nacionalinį augalų veislių 
sąrašą. Autoriai: A. Misevičiūtė, T. Šikšnianas, 
D. Vilkauskaitė ir A. Sasnauskas. Uogos sunoksta 
liepos pradžioje. Uogos yra vidutinio dydžio  
(0,9 g), skanios. Jose yra 15,8 % sausųjų  
medžiagų, 6,1 % cukraus, 209 mg % askorbo 
rūgšties. Uogų kekė trumpa, dažnai iš vieno 
pumpuro išauga 2-3 kekės. Uogos tinka vartoti 
šviežios ir perdirbti. Derlius – 0,9-1,9 kg uogų 
nuo krūmo. Krūmai vidutinio augumo, glaustai išsiskleidę, lapai tamsiai 
žali, ištvermingi žiemą. Atsparūs šalčiui, serbentinei erkutei, vidutiniškai 
atsparūs miltligei ir deguliams, neatsparūs šviesmargei.

‘Lakajai’ – vidutinio ankstyvumo veislė, sukurta 1984 m. Vilniaus 
universiteto botanikos sode, sukryžminus ‘Svyriai’ ir ‘Fertődi-1’ veisles. 
Autorius: A. Ryliškis. Uogos vidutinio dydžio (0,8-1,0 g), skanios, 
transportabilios. Uogų kekė trumpa (4-5 uogos). Uogos tinka vartoti  

šviežios ir perdirbti. Derlius – 1,7 kg uogų  
nuo krūmo. Krūmai vidutinio augumo,  
vidutiniškai išsiskleidę. Iš kitų veislių  
išsiskiria lapų žalumu. Atspari ligoms. 

‘Pilėnai’ – ankstyva veislė, sukurta 
2004 m. Sodininkystės ir daržininkystės institute, 
sukryžminus ‘Minaj Šmyriov’ ir ‘Öjebyn’ 
veisles. Nuo 2002 m. įtraukta į Nacionalinį 
augalų veislių sąrašą. Autoriai: A. Misevičiūtė, 
T. Šikšnianas, D. Vitkauskaitė. Uogos sunoksta 
liepos pradžioje. Jos vidutinio dydžio (1,0 g), 
vienodos, saldžiarūgštės, gero skonio. Uogose 
yra 16,2 % sausųjų medžiagų, 9,0 % cukraus 

14 pav. ‘Kriviai’

15 pav. ‘Pilėnai’
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ir 153,1 mg % askorbo rūgšties. Uogų kekė vidutinio ilgio. Uogos tinka 
vartoti šviežios ir perdirbti. Nuo krūmo vidutiniškai priskinama 1,8 kg uogų. 
Lapai šviesiai žali. Krūmai vidutinio augumo, truputį išsiskleidę. Miltligė 
ir deguliai nepažeidžia arba pažeidžia silpnai, šviesmargė vidutiniškai, 
serbentinė erkutė pažeidžia nežymiai.

‘Salviai’ – vėlyva veislė, sukurta 2005 m. Sodininkystės ir daržininkystės 
institute, sukryžminus ‘Minaj Šmyriov’ ir ‘Storklas’ veisles. Nuo  
2009 m. įtraukta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą. Autoriai:  
T. Šikšnianas, V. Stanys, A. Sasnauskas, P. Viškelis ir M. Rubinskienė.  
Uogos sunoksta iki liepos 18 d. Uogos yra stambios (1,7 g), transportabilios. 
Jose yra 14,9 % sausųjų medžiagų, 6,0 % cukraus ir 230 mg % askorbo  
rūgšties. Uogos tinka vartoti šviežios ir perdirbti. Derlius – 2,6 kg uogų nuo 
krūmo. Lapai tamsiai žali. Krūmai vidutinio augumo, glausti, ištvermingi 
žiemos šalčiui, atsparūs miltligei, vidutiniškai atsparūs deguliams ir 
šviesmargei. Serbentinė erkutė juos pažeidžia mažai.

‘Sartai’ – ankstyva veislė, sukurta 2001 m. Vilniaus universiteto 
botanikos sode, sukryžminus ‘Svyriai’ ir ‘Fertődi-1’ veisles. Nuo  
2001 m. įtraukta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą. Autorius: A. Ryliškis. 
Uogos sunoksta birželio pabaigoje. Jos vidutinio dydžio (1,0 g), vienodos, 
saldžiarūgštės, gero skonio. Uogose yra 19,1 % sausųjų medžiagų,  
7,4 % cukraus ir 131 mg % askorbo rūgšties. Uogų kekė vidutinio ilgio, 
gana reta, vidutiniškai turi 6 uogas. Uogos tinka vartoti šviežios ir perdirbti. 
Derlius – 1-2 kg uogų nuo krūmo. Krūmai vidutinio augumo, mažai  
išsiskleidę, ištvermingi šalčiams. Deguliai ir serbentinė erkutė pažeidžia 
vidutiniškai. Labai atspari kitoms grybinėms ligoms. 

‘Senjorai’ – vidutinio ankstyvumo veislė, 
sukurta 2005 m. Sodininkystės ir daržininkystės 
institute, sukryžminus ‘Ben Lomond’ ir 
‘Ben Gairn’ veisles. Nuo 2009 m. įtraukta į  
Nacionalinį augalų veislių sąrašą. Autoriai:  
T. Šikšnianas, V. Stanys, A. Sasnauskas,  
P. Viškelis ir M. Rubinskienė. Uogos sunoksta iki 
liepos 7 d. Uogos yra labai stambios (1,7 g). Uogų 
kekė vidutinio ilgio, uogos joje išsidėsčiusios 
tankiai. Uogose yra 13,7 % sausųjų medžiagų, 
7,0 % cukraus ir 121 mg % askorbo rūgšties. 
Uogos tinka vartoti šviežios ir perdirbti. Derlius 16 pav. ‘Senjorai’
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17 pav. ‘Gojai’ 18 pav. ‘Joniniai’

19 pav. ‘Karina’ 20 pav. ‘Kastyčiai’
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– 1,8 kg uogų nuo krūmo. Lapai tamsiai žali. Krūmai vidutinio augumo, 
vidutiniškai išsiskleidę, ištvermingi žiemos šalčiui, atsparūs miltligei, 
vidutiniškai atsparūs deguliams ir šviesmargei. Serbentinė erkutė juos 
pažeidžia mažai. 

‘Smaliai’ – vidutinio ankstyvumo veislė, 
sukurta 2001 m. Sodininkystės ir daržininkystės 
institute, sukryžminus ‘Öjebyn’ ir ‘Minaj Šmyriov’ 
veisles. Nuo 2007 m. įtraukta į Nacionalinį augalų 
veislių sąrašą. Autoriai: T. Šikšnianas, V. Stanys,  
A. Sasnauskas, P. Viškelis ir M. Rubinskienė. 
Uogos sunoksta iki liepos 12 d. Uogos stambios 
(1,1-1,5 g), labai gražios, gero skonio. Uogų 
kekė vidutinio ilgumo (6 cm). Uogose yra  
12,9 % sausųjų medžiagų, 7,1 % cukraus ir  
154 mg askorbo rūgšties. Derlius – 1,9 kg uogų  
nuo krūmo. Uogos tinka vartoti šviežios ir 
perdirbti. Krūmai vidutinio augumo, vidutiniškai 

išsiskleidę, ištvermingi žiemos šalčiui, atsparūs miltligei ir deguliams, 
vidutiniškai atsparūs šviesmargei. Serbentinė erkutė juos pažeidžia mažai. 

‘Stirniai’ – vidutinio ankstyvumo veislė, sukurta 1984 m. Vilniaus 
universiteto botanikos sode, sukryžminus ‘Svyriai’ ir ‘Fertődi-1’ veisles. 
Autorius: A. Ryliškis. Uogos vidutinio didumo (1,0 g), skanios. Uogų 
kekė trumpa (3-4 cm). Uogos tinka vartoti šviežios ir perdirbti. Derlius – 
1,7-4,1 kg uogų nuo krūmo. Krūmai vidutinio augumo, mažai išsiskleidę. 
Atsparūs serbentinei erkutei, miltligė uogakrūmus pažeidžia nežymiai.

‘Svajai’ – vidutinio ankstyvumo veislė, sukurta 2005 m. Sodininkystės 
ir daržininkystės institute. R. nigrum ssp. sibiricum sėjinukas. Nuo 
2009 m. įtraukta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą. Autoriai: T. Šikšnianas, 
V. Stanys, A. Sasnauskas, P. Viškelis ir M. Rubinskienė. Uogos sunoksta 
iki liepos 7 d. Uogos yra labai stambios (1,8 g), skanios, vienodos. Uogų 
kekė vidutinio ilgio. Uogose yra 13,7 % sausųjų medžiagų, 7,6 % cukraus, 
212 mg % askorbo rūgšties. Uogos tinka vartoti šviežios ir perdirbti. 
Derlius – 1,7 kg uogų nuo krūmo. Lapai tamsiai žalios spalvos. Krūmai 
vidutinio augumo, glausti, ištvermingi žiemos šalčiui, atsparūs miltligei, 
vidutiniškai atsparūs deguliams ir šviesmargei. Serbentinė erkutė juos 
pažeidžia vidutiniškai. 

25 pav. ‘Smaliai’
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‘Tauriai’ – vidutinio ankstyvumo veislė, 
sukurta 2001 m. Sodininkystės ir daržininkystės  
institute, sukryžminus ‘Titania’ ir ‘Beloruskaja  
Sladkaja’ veisles. Nuo 2002 m. įtraukta į  
Nacionalinį augalų veislių sąrašą. Autoriai:  
T. Šikšnianas, A. Misevičiūtė, P. Viškelis 
ir M. Rubinskienė. Uogos sunoksta iki 
liepos vidurio. Uogos yra stambios (1,2 g). 
Uogose nustatyta 17,1 % sausųjų medžiagų,  
7,9 % cukraus ir 161 mg % askorbo rūgšties.  
Uogų kekė vidutinio ilgio. Uogos tinka  
perdirbti (vynui gaminti) ir vartoti šviežios.  
Derlius – 1,2-2,3 kg uogų nuo krūmo. Krūmai vidutinio augumo,  
silpnai išsiskleidę, atsparūs šalčiui ir miltligei, vidutiniškai atsparūs  
deguliams ir šviesmargei. Serbentinė erkutė juos pažeidžia mažai. 

‘Vakariai’ – labai vėlyva veislė, sukurta 1990 m. Sodininkystės ir 
daržininkystės institute, sukryžminus ‘Stachanovka Altaya’ ir ‘Obilnaja’ 
veisles. Nuo 1999 m. įtraukta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą. Autorius: 
A. Misevičiūtė ir D. Vitkauskaitė. Uogos skinamos liepos pabaigoje. 
Uogos vidutinio dydžio (0,9 g), saldžiarūgštės, transportabilios. Jose yra  
13,4 % sausųjų medžiagų, 9,1 % cukraus ir 218,3 mg % askorbo 
rūgšties. Uogų kekė vidutinio ilgio. Uogos tinka vartoti šviežios ir 
perdirbti. Derlius – 3-4 kg uogų nuo krūmo. Krūmai vidutinio augumo, 
truputį išsiskleidę, ištvermingi žiemą, pakankamai atsparūs miltligei ir  
deguliams, vidutiniškai atsparūs šviesmargei. Veislė visiškai atspari 

serbentinei erkutei.
‘Vyčiai’ – vidutinio ankstyvumo veislė, 

sukurta 1994 m. Sodininkystės ir daržininkystės 
institute iš ‘Minaj Šmyriov’ veislės savidulkos. 
Nuo 2001 m. įtraukta į Nacionalinį augalų 
veislių sąrašą. Autoriai: A. Misevičiūtė,  
T. Šikšnianas, D. Vitkauskaitė. Uogos skinamos  
liepos pradžioje. Jos yra vidutinio dydžio (0,8 g),  
vienodos, skanios, saldžiarūgštės, transportabilios. 
Uogose yra 16,3 % sausųjų medžiagų, 9,0 % 
cukraus ir 137,7 mg % askorbo rūgšties. Uogų 

26 pav. ‘Tauriai’

27 pav. ‘Vyčiai’
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kekė trumpa. Uogos tinka vartoti šviežios ir perdirbti. Nuo krūmo vidutiniškai 
priskinama 1,1-1,4 kg uogų. Palankiais metais derlius būna iki 5 kg. Lapai 
šviesiai žali. Krūmai vidutinio augumo, vidutiniškai išsiskleidę, ištvermingi 
šalčiams. Miltligė ir deguliai nepažeidžia arba pažeidžia silpnai, šviesmargė 
vidutiniškai, serbentinė erkutė pažeidžia nestipriai. 

Paprastasis agrastas 

Paprastasis agrastas (Ribes uva-crispa L.) priklauso agrastinių 
(Grossulariaceae) šeimai, serbentų (Ribes) genčiai. Agrastai turi dietinių, 
maistinių bei profilaktinių gydomųjų savybių. Agrastų uogose yra vitaminų 
(C, B1, B2, B6, E, F), fruktozės, gliukozės, sacharozės, pektinų, organinių 
rūgščių, kalio, cinko, geležies, fosforo, vario, mangano, fluoro, jodo, 
rauginių medžiagų. Šviežios uogos skatina tulžies ir šlapimo išsiskyrimą, 
vartojamos sergant inkstų, šlapimo pūslės, virškinamojo trakto, hipertonine 
liga, ateroskleroze, mažakraujyste.

Agrastai žinomi nuo XI-XIII a. Tačiau plačiau pradėti auginti tik 
XVI-XVII a. Prancūzijoje, Vokietijoje, Anglijoje, Italijoje. XIX a. agrastų 
daugiausia buvo auginama Anglijoje ir Airijoje. Čia sukurtos stambiauogės 
agrastų veislės. Agrastams daug žalos padarė iš Amerikos į Europą patekusi 
agrastų valktis. Kryžminant europietiškas veisles su amerikietiškomis 
veislėmis, sukurtos atsparesnės šiai ligai veislės. 

Lietuvoje agrastų selekcija pradėta 1956 m. A. Ryliškis Vilniaus 
universiteto botanikos sode, panaudojęs sudėtingus tarpveislinius 
kryžminimus ir radiacinę mutagenezę, sukūrė 6 paprastojo agrasto  
veisles: ‘Bajorai’, ‘Daunoriai’, ‘Ginučiai’, ‘Kirdeikiai’, ‘Lūšiai’ ir ‘Žilinai’.  
A. Ryliškio sukurtos veislės kilusios iš paprastojo agrasto, mažadyglio agrasto  
(R. hirtellum Minhx.), skėstašakio agrasto (R. divaricatum Dougl.), baltažiedžio 
agrasto (R. niveum Lindl.) ir beginklio agrasto (R. inerme Rydb.) rūšių.

Paprastojo agrasto veislės

‘Bajorai’ – vidutinio ankstyvumo veislė, sukurta 1975 m. Vilniaus 
universiteto botanikos sode, sukryžminus K. Sergejevos hibridą, kilusį iš  
R. inerme  rūšies, su veisle ‘Triumphant’. Autorius: A. Ryliškis. Uogos vidutinio 
dydžio (4-5 g), apvalios, oranžinės ar ryškiai raudonos. Skiriasi nuo kitų  
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veislių mažesniu krūmu. Krūmai mažai dygliuoti. Veislė ištverminga  
žiemos šalčiui, atspari grybinėms ligoms.

‘Daunoriai’ – vidutinio ankstyvumo veislė, sukurta 1975 m. 
Vilniaus universiteto botanikos sode, panaudojus radiacinę mutagenezę 
(‘Krasnaja Zaria’ veislės sėjinuką Nr. 6-4 apšvitinus 20 kR gama  
spinduliuote). Autorius: A. Ryliškis. Uogos vidutinio dydžio (4 g),  
apvalios, raudonai violetinės. Krūmai vidutinio augumo, mažai  
dygliuoti. Veislė ištverminga žiemos šalčiui, atspari valkčiui.

‘Ginučiai’ – vidutinio ankstyvumo veislė, sukurta 1975 m. Vilniaus 
universiteto botanikos sode, panaudojus radiacinę mutagenezę (‘Krasnaja 
Zaria’ veislės sėjinuką Nr. 6-4 apšvitinus 20 kR gama spinduliuote). Veislė  
turi R. hirtellum rūšies genų. Nuo 1992 m. įtraukta į Nacionalinį augalų 
veislių sąrašą. Autorius: A. Ryliškis. Uogos vidutinio dydžio (4 g), apvalios, 
oranžinės ar šviesiai raudonos, saldžiarūgštės, skanios. Tinka vartoti  
šviežios ir perdirbti, iš jų gaunamas labai skanus kompotas ir uogienė.  
Derlius – 5 kg uogų nuo krūmo. Krūmai vidutinio augumo, mažai išsiskleidę, 
ūgliai mažai dygliuoti, dygliai pavieniai. Lapai tamsiai žali. Veislė  
ištverminga žiemos šalčiui, atspari valkčiui, miltligei ir deguliams.

‘Kirdeikiai’ – vidutinio ankstyvumo veislė, sukurta 1968 m. 
Vilniaus universiteto botanikos sode, sukryžminus ‘Finik’ ir ‘Chernyj 
Negus’ veisles. Veislė turi R. divaricatum ir R. niveum rūšių genų. 
Nuo 1994 m. įtraukta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą. Autorius:  
A. Ryliškis. Uogos vidutinio dydžio (3,9 g), apvalios, raudonai violetinės su 
vaškine apnaša, gero skonio. Tinka vartoti šviežios ir perdirbti (uogienei). 
Nuo krūmo vidutiniškai priskinama 5,2 kg uogų. Krūmai vidutinio  
augumo, nestipriai išsiskleidę, dygliuoti. Lapai šviesiai žali. Veislė  
ištverminga žiemos šalčiui, atspari valkčiui, deguliai pažeidžia mažai.

‘Lūšiai’ – vidutinio ankstyvumo veislė, sukurta 1975 m. Vilniaus 
universiteto botanikos sode, sukryžminus ‘Finik’ ir ‘Chernyj Negus’ hibridą 
žaliomis uogomis su veisle ‘Krasnaja Zaria’. Veislė turi R. hirtellum ir 
R. niveum rūšių genų. Nuo 1994 m. įtraukta į Nacionalinį augalų veislių 
sąrašą. Autorius: A. Ryliškis. Uogos vidutinio dydžio (4-5 g), apvalios, 
oranžinės ar rausvos, saldžiarūgštės, gero skonio. Tinka vartoti šviežios 
ir perdirbti. Derlius  – 5 kg uogų nuo krūmo. Krūmai vidutinio augumo, 
glausti, ūgliai dygliuoti. Lapai žali, blizgantys. Veislė ištverminga žiemos 
šalčiui, atspari valkčiui, miltligei ir deguliams.
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‘Žilinai’ – vidutinio ankstyvumo veislė, sukurta 1967 m. Vilniaus 
universiteto botanikos sode, sukryžminus K. Sergejevos nedygliuotą 
hibridą, kilusį iš R. inerme rūšies, su veisle ‘Triumphant’. Nuo 
1994 m. įtraukta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą. Autorius: A. Ryliškis. 
Uogos vidutinio dydžio (4 g), apvalios, šviesiai žalios, saldžiarūgštės,  
gero skonio. Tinka vartoti šviežios ir perdirbti, iš jų gaunamas labai  
skanus kompotas ir uogienė. Nuo krūmo vidutiniškai priskinama 5,8 kg  
uogų. Krūmai vidutinio augumo, mažai išsiskleidę, mažai dygliuoti.  
Veislė ištverminga žiemos šalčiui, atspari valkčiui, deguliai pažeidžia mažai.
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