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Anotacija 

Analizuojama mėtų (Mentha L.) rūšių įvairovė, jų morfologinės savybės, auginimo perspektyvumas želdynuose. 

Tyrimai atlikti Klaipėdos universiteto Botanikos sodo vaistinių-aromatinių augalų skyriuje, įkurtame „Kvapų sodelyje“. 

Nustatyta, kad žemaūgės mėtų rūšys ir veislės tinka kiliminiam želdinimui drėgnose, pavėsingose vietose, o 

margalapės, spalvingais žiedais žydinčios mėtos yra nepamainomos kompozicijose su įvairiais augalais ne tik 

aromatinių augalų sodeliuose, bet ir kituose želdynuose. 

Reikšminiai žodžiai: mėta, rūšis, veislė, kompozicija, želdynas.  

 

Abstract 

There are analyzed varieties of mint (Mentha L.) species, their morphological characteristics, growing viability 

in green areas. Investigations were carried out in “Smell Garden”, that are established in medicinal-aromatic plant 

division at the Klaipeda University Botanical Garden. It was found that dwarf mint species and cultivars are suitable for 

afforestation in humidity, shady places, and mints with colorful leaves, nice blooming are invaluable in compositions 

with various plants not only in the garden of aromatic plants, but also in other greenery. 

Key words: Mentha, species, cultivar, composition, green area. 

 

Įvadas 

 

Mėtos (Mentha L.) – notrelinių (Lamiaceae Lindl.) šeimos daugiamečiai žoliniai augalai, 

pavadinti graikų mitologinio personažo – vandens nimfos Mintos (gr. Menthe) vardu. Gerai auga 

derlingame, drėgname dirvožemyje. Pakenčia užterštą orą. Lengvai dauginasi šliaužiančiais 

šakniastiebiais (Mints..., 2015; Mentha Suaveolens..., 2016).  

Nuo seniausių laikų įvairiuose pasaulio regionuose mėtos naudojamos kaip vaistiniai ir 

aromatiniai augalai, o padidėjus jų paklausai ir pradėjus trūkti gamtoje surenkamos vaistinės 

žaliavos, mėtos pradėtos auginti vaistinių augalų plantacijose. Tačiau pastaruoju metu mėtos vis 

dažniau atrandamos ir kaip perspektyvūs augalai želdynuose. Neliko nepastebėtos ir jų 

insekticidinės savybės. Europoje mėtos dažniau aptinkamos pasodintos vaistinių ar (ir) aromatinių 

augalų sodeliuose, dekoratyviniuose daržuose, o Rytų Azijoje šie augalai nevengiami ir miestų 

želdynuose. Ypač mėtos mėgstamos Kinijoje, jos čia aptinkamos dažname želdyne, teigiamai 

vertinamos lankytojų (Feng, 2012; Hao, Hu, 2012; Li-Qin et al., 2013; Li-Qin et al., 2012; Xu, 

2008). 

Pasaulyje žinoma daug mėtų rūšių ir hibridų (Mints..., 2015; Mentha Suaveolens..., 2016; 

New Garden..., 2017). O Lietuvos flora šių augalų rūšių įvairove nėra turtinga. Labiausiai paplitusi 

dirvinė mėta (Mentha arvensis L.). Auga pievose, laukuose, vandens telkinių pakrantėse, 

užpelkėjusiose teritorijose. Panašiuose biotopuose aptinkama ir šiek tiek retesnė – vandeninė mėta 

(M. aquatica L.) bei gana reta – plaukuotoji mėta (M. dumetorum Schult.). Į Raudonąją knygą 

įrašyta dar viena Lietuvoje aptinkama mėtų rūšis – miškinė mėta (M. longifolia (L.) Huds.). Kartais 

aptinkama sulaukėjusių šaltmėčių (M. spicata L.). Visos kitos mėtų rūšys ir jų veislės Lietuvoje yra 

introdukuotos ir auginamos privačiose kolekcijose ir (ar) botanikos soduose (Jankevičienė, 1998). 

Žinomos dvi svarbesnės privačios mėtų kolekcijos šiuose ūkiuose: Milnoros ir Lino Pšibišauskų 

aromatinių žolynų ekologiniame ūkyje Panevėžio rajone ir Sigridos Urbienės ūkyje Kauno rajone. 

Šių ūkių kolekcijose eksponuojama beveik po 40 mėtų rūšių ir jų veislių (Apie augalus..., 2017; 

Vaistiniai augalai..., 2017). 2010–2012 metais Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro 

Sodininkystės institute Kauno rajone buvo atlikti keturių mėtų rūšių (5 pavyzdžiai iš skirtingų 

augaviečių) biologinių savybių ir pritaikomumo želdynuose tyrimai (Maročkienė, Markevičienė, 
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2015). Vakarų Lietuvoje didesnę mėtų rūšių įvairovę galima pamatyti tik Klaipėdos universiteto 

Botanikos sode. Nors čia jos auginamos nuo sodo įkūrimo 1993 metais, iki šiol mėtų stebėjimų, 

tyrimų rezultatai nebuvo skelbiami. 

Šio tyrimo tikslas – įvertinti Klaipėdos universiteto Botanikos sodo kvapiųjų augalų 

ekspozicijoje auginamų mėtų savybes, analizuoti šių augalų panaudojimo želdynuose galimybes.  

 

Tyrimų metodika 
 

Tyrimai atlikti 2016 metų augalų vegetacijos laikotarpiu Klaipėdos universiteto Botanikos 

sode, vaistinių augalų skyriuje. Mėtos auginamos 1,0 x 1,5 m lysvėse, kiekviena rūšys ar (ir) veislė 

atskiroje lysvėje. Dirvožemis – salpžemis smėlinis karbonatinis – FLc-ar (Fluvisols Areni-

Calcicaric), pH 6,5; P2O5 58 mg/kg; K2O 36 mg/kg; humuso yra 2,05 %, Nbendras – 0,114 %. 

Dirvožemio agrocheminiai tyrimai atlikti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agrocheminių 

tyrimų laboratorijoje. Buvo fiksuojami tokie mėtų biologiniai parametrai, reikšmingi šių augalų 

komponavimui želdynuose: augalo aukštis, žydėjimo pradžia ir pabaiga, buvo įvertinama žiedų 

spalva, lapų spalva, forma ir / ar faktūra. Aukštis buvo matuojamas ne mažiau kaip 10-ties vienetų 

tos pačios rūšies ar veislės individų. Šios mėtos: apskritalapė, dirvinė, obuolinė, taškuotoji, 

meksikietiška ‘Butterfly White’ ir šaltmėtė ekspozicijoje auginamos ir tiriamos jau pastaruosius 

penkerius metus, o kai kurios iš jų – dar ilgiau. Tų mėtų, kurios ekspozicijoje pasodintos tik 2016 

metais ir tiriamuoju laikotarpiu dar nebuvo pasiekusios rūšiai ar veislei būdingų savybių, 

biologinėms savybėms įvertinti, taip pat rūšims identifikuoti papildomai buvo naudojami ir 

literatūros duomenys (New Garden..., 2017; Abbaszadeh et al., 2009; Kokkini, Papageorgiou, 1981; 

Khanuja et al., 2000). Meteorologinės sąlygos tiriamuoju laikotarpiu buvo itin palankios mėtų 

vystymuisi: buvo drėgna ir vidutiniškai šilta. Klaipėdos meteorologijos stoties duomenimis liepos 

mėnesį Klaipėdoje iškrito 95,5 mm, o rugpjūčio mėnesį – net 188,0 mm kritulių. Tai dvigubai 

didesnė norma nei daugiametis vidurkis. Mėtos užaugo aukštesnės, žydėjo intensyviau nei 

ankstesniais metais. 
 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

2016 metais Klaipėdos universiteto Botanikos sodo vaistinių augalų skyriuje įrengtas „Kvapų 

sodelis“, augalus jame komponuojant, perkeliant iš jau esančios kolekcijos. Šioje ekspozicijoje 

didžiausią augalų dalį sudaro mėtų genties 6 rūšys ir 11 veislių (1 lentelė). Tik viena – dirvinė mėta 

(M. arvensis L.) – į šią ekspoziciją pateko iš natūralios floros. Visos kitos rūšys yra svetimkraščiai 

augalai, o veislės išvestos užsienio šalių selekcininkų. Dauguma mėtų auginamos Botanikos sode 

nuo jo įkūrimo pradžios ir čia yra patekusios iš Kauno Vytauto Didžiojo universiteto botanikos 

sodo. Iš dalies vietinės floros atstovu galima laikyti miškinę mėtą (M. longifolia (L.) Huds.), tačiau 

šioje ekspozicijoje auginama ne gryna rūšis, o šios rūšies veislė ‘Buddleia’. Ir pavadinta ši veislė 

budlėjine mėta. Tai puošniausiai žydintis augalas ekspozicijoje. Jos žiedynai primena Davido 

budlėjos (Buddleja davidii Franch.) žiedus, žydi ilgai, o lapai yra sidabrinio atspalvio. Budlėjinė 

mėta puikiai tinka kaip akcentas gėlynuose, taip pat kompozicijose ar net auginti įvairiose talpose (2 

lentelė). Kai kurių „Kvapų sodelyje“ eksponuojamų mėtų lietuviški vardai skamba gana egzotiškai: 

obuolinė, ananasinė, imbierinė. Verta atkreipti dėmesį, kad šie vardai nėra tikrieji vertiniai iš 

lotyniškų pavadinimų, o augalui suteikti atsižvelgiant į jų skonines savybes. Štai bergamotinė mėta 

yra išskirtinė stipriu citrinmedžiu vadinamo apelsinų porūšio (Citrus bergamia Risso, syn. Citrus 

aurantium subsp. bergamia (Risso & Poit.) Wight & Arn. ex Engl.), populiariai – bergamočių 

aromatu, o šokoladinių mėtų arbata žavi šokolado skoniu. Dėl skonio savybių obuolinės mėtos 

vardą gavęs augalas iš tikrųjų yra apskritalapė mėta (M. suaveolens Ehrh.), natūraliai auganti pietų 

ir vakarų Europoje bei vakariniame Viduržemio jūros regione (Lawrence, 1978; 2006). Šis augalas 

sėkmingai adaptavosi ir jau keletą metų puikiai auga Klaipėdos universiteto Botanikos sode. Tik 

2016 metais ekspozicijoje pasodinta imbierinė mėta (M. x gracilis Sole., syn. M. x gentilis L.) yra 
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šaltmėtės (M. spicata L.) ir dirvinės mėtos (M. arvensis L.) hibridas. Na, o puikiai visiems 

pažįstama šaltmėtė yra ne kas kitas, o apskritalapės mėtos (M. suaveolens Ehrh.) ir miškinės mėtos 

(M. longifolia L.) hibridas (Harley, Brighton, 1977).  

 
1 lentelė. Mėtų (Mentha L.) genties rūšių ir veislių įvairovė, svarbiausios jų savybės Klaipėdos universiteto Botanikos 

sodo „Kvapų sodelio“ ekspozicijoje. Klaipėda, 2016 m. 

Table 1. Mentha species diversity and its main characteristics in the “Smell Garden“ exposition at the Botanical 

Garden of Klaipeda University. Klaipeda, 2016 

Eil. 

Nr. 

No 

Rūšies vardas, 

veislė lotyniškai 

Species name, 

cultivar in Latin 

Rūšies vardas, 

veislė lietuviškai  

Species name, 

cultivar in 

Lithuanian 

Augalo 

aukštis, cm 

Plant height, 

cm (x±Sx) 

Žydėjimo 

trukmė, mėn. 

Flowering 

duration, 

month 

Žiedų spalva 

Colour of the 

blossoms 

Lapų spalva ir 

(ar) faktūra 

Colour of the 

leaves and (or) 

facture 

1. Mentha piperita L. 

‘Černolistnaja’ 

Pipirmėtė 

‘Černolistnaja’ 49,2±6,5 07–09 

Violetinė Tamsiai žali, 

mėlynu 

atspalviu 

2. M. arvensis L. Dirvinė mėta 32,5±1,8 06–09 Purpurinė Tamsiai žali 

3. M. spicata L. Šaltmėtė 54,4±2,9 07–08 Violetinė Tamsiai žali 

4. M. suaveolens Ehrh. Obuolinė mėta 
68,6±1,5 07–08 

Violetinė Šviesiai žali, 

dideli 

5. M. suaveolens Ehrh. 

‘Jokka’ 

Obuolinė mėta 

‘Jokka’  
50–60* 07–09 

Balta Šviesiai žali, 

raukšlėti 

6. M. suaveolens  

(sin. M. rotundifolia 

(L.) Huds. Ehrh. 

‘Variegata’ 

Ananasinė mėta 

‘Variegata’ 
55,6±4,1 07–09 

Violetinė Žali su 

gelsvomis 

dėmėmis 

7. M. pulegium L. Taškuotoji mėta 
28,8±3,8 07–09 

Melsvai 

violetinė 

Žali, apvaliai 

ovalūs 

8. M. spp. ‘Butterfly 

White’ 

Meksikietiška mėta 

‘Butterfly White’ 44,9±1,6 07–09 

Balta-šviesiai 

violetinė 

Žali su 

baltomis 

juostelėmis 

9. M. spicata  

var. ‘Swiss’ 

Šveicariška mėta 

‘Swiss’ 
50–70* 07–09 

Šviesiai 

purpurinė 

Šviesiai žali 

10. M. haplocalyx Briq. Kinietiška mėta 50–70* 07–09 Violetinė Sodriai žali 

11. M. x piperita L.  

f. citrata ‘Chocolate’ 

Šokoladinė mėta  

30-40* 07–09 

Violetinė Tamsiai žali, 

rausvomis 

gyslomis 

12. M. x piperita L.  

f. citrata ‘Bergamot’ 

Bergamotinė mėta  
60–70* 07–08 

Šviesiai 

violetinė 

Sodriai žali 

13. M. x gracilis Sole.; 

sin. M. x gentilis L. 

‘Variegata’ 

Imbierinė mėta 

‘Variegata’ Apie 30* 08–09 

Purpurinė Gelsvai žali, 

dėmėti 

14. M. x piperita L. 

‘Glacialis’ 

Ledinė mėta 

‘Glacialis’ 
60–90* 08–09 

Violetinė Tamsiai žali 

15. M. longifolia (L.) 

Huds. ‘Buddleia’ 

Budlėjinė mėta  

60–80* 07–09 

Melsvai 

rausva 

Žali, 

sidabrinio 

atspalvio 

16. M. x piperita L. 

‘Lavande’ 

Levandinė mėta  
50–60* 07–09 

Melsvai 

violetinė 

Tamsiai žali 

17. M. rotundifolia (L.) 

Huds. 

Apskritalapė mėta 
42,4±2,3 07–09 

Violetinė Tamsiai žali 

Pastaba: *Literatūros šaltinių duomenys; nurodytas augalų aukščių intervalas 

Note: *Literature sources; an interval of the height of plants are presented 

 

Visų rūšių ir veislių mėtos puikiai tinka arbatoms aromatizuoti, salotoms ar desertams 

pagardinti. Tačiau kartu tai – ir nepamainomi augalai želdynuose (2 lentelė). Mėtos ilgai žydi, 

žiedai būna įvairių spalvų, kai kurių rūšių ir veislių dar ir itin puošnūs lapai ir net stiebeliai yra 

spalvoti (1 lentelė). Tiriamų mėtų žiedų spalva varijuoja nuo baltos iki tamsiai purpurinės, o augalų 
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aukštis – vidutiniškai nuo 30 iki 80 cm. Literatūros šaltinių duomenimis, priklausomai nuo rūšies, 

mėtų aukštis iš tiesų gali būti labai įvairus: nuo 10 iki 70 cm. Štai Irane atliktų tyrimų duomenimis, 

M. longifolia var. amphilema vidutinis aukštis siekė 70,67 cm. O Lietuvoje augančios miškinės 

mėtos (M. longifolia L.) aukštis gali pasiekti ir vieną metrą (New Garden..., 2017; Abbaszadeh et 

al., 2009; Smaliukas ir kt., 1992). 
 

2 lentelė. Mėtų (Mentha L.) pritaikomumas želdynuose 

Table 2. Mentha adaptability in green areas 

Eil. 

Nr. 

No 

Rūšies vardas,  

veislė lotyniškai 

Species name,  

cultivar in Latin 

Rūšies vardas,  

veislė lietuviškai 

Species name,  

cultivar in 

Lithuanian 

Pritaikomumas želdynuose 

Adaptability in green areas 

1. Mentha piperita L. 

‘Černolistnaja’ 

Pipirmėtė 

‘Černolistnaja’ 

Sodinama aromatinių, vaistinių augalų sodeliuose. 

2. M. arvensis L. Dirvinė mėta Tinka pavėsingoms, drėgnoms vietoms apželdinti; sodinama 

aromatinių, vaistinių augalų sodeliuose. 

3. M. spicata L. Šaltmėtė Sodinama aromatinių, vaistinių augalų sodeliuose. 

4. M. suaveolens Ehrh. Obuolinė mėta Sodinama aromatinių, vaistinių augalų sodeliuose. 

5. M. suaveolens Ehrh. 

‘Jokka’ 

Obuolinė mėta 

‘Jokka’  

Tinka kaip akcentas aromatinių, vaistinių augalų sodeliuose ir 

kituose želdynuose. 

6. M. suaveolens  

(sin. M. rotundifolia 

(L.) Huds. Ehrh. 

‘Variegata’ 

Ananasinė mėta 

‘Variegata’ 

Tinka dekoratyviam apželdinimui; sodinama aromatinių, 

vaistinių augalų sodeliuose. 

7. M. pulegium L. Taškuotoji mėta Tinka pavėsingoms, drėgnoms vietoms apželdinti; sodinama 

aromatinių, vaistinių augalų sodeliuose. 

8. M. spp. ‘Butterfly 

White’ 

Meksikietiška mėta 

‘Butterfly White’ 

Tinka dekoratyviam apželdinimui; sodinama aromatinių, 

vaistinių augalų sodeliuose. 

9. M. spicata var. 

‘Swiss’ 

Šveicariška mėta 

‘Swiss’ 

Tinka dekoratyviam apželdinimui; sodinama aromatinių, 

vaistinių augalų sodeliuose. 

10. M. haplocalyx Briq. Kinietiška mėta Tinka dekoratyviam apželdinimui; sodinama aromatinių, 

vaistinių augalų sodeliuose. 

11. M. x piperita L. f. 

citrata ‘Chocolate’ 

Šokoladinė mėta  Tinka pavėsingoms, drėgnoms vietoms apželdinti; tinka 

dekoratyviam apželdinimui; sodinama aromatinių, vaistinių 

augalų sodeliuose. 

12. M. x piperita L. f. 

citrata ‘Bergamot’ 

Bergamotinė mėta  Sodinama aromatinių, vaistinių augalų sodeliuose. 

13. M. x gracilis Sole.;  

sin. M. x gentilis L. 

‘Variegata’ 

Imbierinė mėta 

‘Variegata’ 

Tinka pavėsingoms, drėgnoms vietoms apželdinti; tinka 

dekoratyviam apželdinimui; sodinama aromatinių, vaistinių 

augalų sodeliuose. 

14. M. x piperita L. 

‘Glacialis’ 

Ledinė mėta 

‘Glacialis’ 

Sodinama aromatinių, vaistinių augalų sodeliuose. 

15. M. longifolia (L.) 

Huds. ‘Buddleia’ 

Budlėjinė mėta  Tinka kaip akcentas įvairiuose želdynuose: gėlynuose, talpose, 

aromatinių augalų sodeliuose. 

16. M. x piperita L. 

‘Lavande’ 

Levandinė mėta  Tinka lysvaičių įrėminimui aromatinių augalų sodeliuose. 

17. M. rotundifolia (L.) 

Huds. 

Apskritalapė mėta Sodinama aromatinių, vaistinių augalų sodeliuose. 

 

Mėtos nereikalauja ypatingos priežiūros, lengvai dauginasi šakniastiebiais. Jos yra tinkami 

augalai drėgnoms tvenkinio pakrantėms apsodinti, apsaugant krantus nuo erozijos. M. arvensis L., 

M. pulegium L., M. x piperita L. f. citrata ‘Chocolate’, M. x gracilis Sole. ‘Variegata’ (sin. M. x 

gentilis L.) auga neaukštos, palyginus su kitomis mėtų rūšimis ir veislėmis, o plinta gana intensyviai 

(per 2–3 metus iš vieno daigo išaugęs augalas gali uždengti 0,5 kvadratinio metro ar net didesnį 

plotą), tad puikiai tinka sodinti pavėsyje kaip kiliminiai augalai, kurių pagalba galima paslėpti 

problemiškas vietas, be to, tokie mėtų želdynai nuolat skleis malonų aromatą. M. spp. ‘Butterfly 
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White’, M. suaveolens (sin. M. rotundifolia (L.) Huds. Ehrh. ‘Variegata’, M. x piperita L. f. citrata 

‘Chocolate’, M. x gracilis Sole. ‘Variegata’ (sin. M. x gentilis L.), M. longifolia (L.) Huds. 

‘Buddleia’ yra išskirtinės puošniais, margais, įdomių atspalvių lapais (1lentelė). Šios mėtos tinka ne 

tik bendrose kompozicijose su kitais augalais, bet gali būti ir nepamainomi augalai žaismingai 

erdvinei struktūrai sukurti balkonų loveliuose, pakabinamuose krepšeliuose ar kitose talpose. Rytų 

Azijos kraštuose margalapės mėtos nevengiamos sodinti ir miestų želdynuose (Hao, Hu, 2012; Li-

Qin et al., 2012, Li-Qin et al., 2013). Želdinimo aspektu ne mažiau vertinga mėtų savybė – plati 

žiedų spalvų paletė. Pavyzdžiui, baltais žiedais žydinti M. suaveolens Ehrh. ‘Jokka’ atrodo 

išskirtinai puošniai kitų mėtų fone. Aromatinių, vaistinių augalų sodeliuose ar dekoratyviuose 

daržuose visų rūšių mėtos tinka kompozicijose su katžolėmis. Paminėtinos šios naujų rūšių, kai 

kurios dar ir lietuviškų vardų neturinčios katžolės: Nepeta nepetella L., N. melissifolia L., N. 

subsessilis Catmint., užkaukazinė katžolė (N. transcaucasica Grossg.), Fasenio katžolė (N. fasenii 

L.), vengrinė katžolė (N. pannonica L.), Sibirinė katžolė (N.sibirica L.), N. manchuriensis S. 

Moore, N. laevigata (D. Don) Hand.-Mazz., N. prattii H. Lev., N. kubanica Pojark. (syn. N. cyanea 

Steven.). Tokiuose želdynuose pirmame plane puikiai tinka kiliminiai ir vidutinio aukščio 

čiobreliai: Thymus comosus Heuff. ex Griseb. & Schenk, Th. praecox Opiz., Th. citrodorus Pers., 

Th. herba barona Lois, Th. caespititius Brot. Spalvų ir įvairovės šių vaistinių-aromatinių augalų 

kompozicijoms suteiks vienmečiai augalai, pirmiausia bazilikai. Paminėtinos šios populiaresnės 

veislės: Ocimum basilicum L. ‘Red Rubin’, ‘Opal’, ‘Fine Verde’, ‘Holly’, O. basilicum L. var. 

lactucaefolium, ‘Piperitum’, ‘Cinnamonium’. Formaliuose aromatinių augalų sodeliuose auginamų 

margalapių ir spalvingais žiedais žydinčių mėtų lysvės gali būti įrėminamos tikrųjų levandų 

(Lavanda angustifolia L.) ar kalninių dašių (Satureja montana L.) apvadais, kurie būtų formuojami 

gyvatvorių principu. Tokiu būdu galima sukurti įspūdingus ornamentinius elementus. Nors, kaip 

minėta, mėtos nereikalauja ypatingos priežiūros, tačiau verta prisiminti, kad neprižiūrimos mėtos 

labai greitai plinta, todėl, norint palaikyti atitinkamą želdyno formą, būtina nuolat genėti, šalinti 

naujai įsišaknijančias šakeles. 
 

Išvados 
 

1. Klaipėdos universiteto Botanikos sodo vaistinių-aromatinių augalų skyriuje įkurtame „Kvapų 

sodelyje“ eksponuojamos ir tiriamos 6 rūšių ir 11 veislių mėtos (Mentha L.). Dauguma jų 

pasižymi išskirtinėmis, želdynų augalams svarbiomis savybėmis: puošniais, įvairiaspalviais 

žiedais, įdomių formų, margais lapais, yra skirtingo aukščio. 

2. 20–40 cm aukščio, lengvai įsišaknijančios, greitai plintančios mėtos tinka kiliminiam 

želdinimui pavėsingose, drėgnose vietose. 

3. Margalapės, spalvingais žiedais, 50–80 cm aukščio mėtos tinka kompozicijose su kitais 

augalais. Aromatinių augalų sodeliuose mėtos gali būti komponuojamos su katžolėmis 

(Nepeta L.), čiobreliais (Thymus L.), bazilikais (Ocimum L.).  

4. Išskirtinai dekoratyvios mėtos, pav., M. longifolia (L.) Huds. ‘Buddleia’, M. suaveolens Ehrh. 

‘Jokka’ gali būti naudojamos kaip akcentai įvairios paskirties, taip pat ir miestų, želdynuose.  
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Summary 
 

Mint is an herbaceous perennial with a ground-hugging habit of growth. Mint itself is in the genus Mentha, and 

there are many species and hybrids. The most popular are spearmint (Mentha spicata L.) and peppermint (M. piperita 

L.). In Lithuania the most spreading is M. arvensis L., M. aquatica L., more rare M. dumetorum Schult., and M. 

longifolia (L.) Huds is included into Lithuanian Red Book. Genus name comes from Minthe or Menthe, a water nymph 

in Greek mythology. Mints naturally grow in moist soils but can tolerate dry conditions, and they spread rapidly by 

rhizomes which root readily at each node. They can become garden thugs, so are best planted in containers. Best grown 

in full sun to part shade. Adapts to a wide range of soils except dry ones. Large plantings may be sheared after bloom to 

remove flower spikes and stimulate new vegetative growth. Soil barriers may be used to restrain rhizomatous spread if 

plants are grown in borders or other areas where spread is unwanted. Its medium texture blends into the garden, but can 

always be balanced by a couple of finer or coarser plants for an effective composition. Mint is recommended for the 

following landscape applications: herb gardens, general garden use, mass planting, and container planting.  

A "Smell Garden" was established in 2016 in medicinal-aromatic plant division at Klaipeda University Botanical 

Garden and the mint genus is the main plant in this exposition. There are exhibited and tested 6 species and 11 cultivars 

of mint. These plants are very different by its height, leaves and blossoms colour. M. arvensis L, M. pulegium L., M. x 

piperita L. f. citrata ‘Chocolate’, M. x gracilis Sole. ‘Variegata’ (sin. M. x gentilis L.) are about 20-40 cm in height, so 

they are recommend for mass planting in humidity and shady places. M. spp. ‘Butterfly White’, M. suaveolens (sin. M. 

rotundifolia (L.) Huds. Ehrh. ‘Variegata’, M. x piperita L. f. citrata ‘Chocolate’, M. x gracilis Sole. ‘Variegata’ (sin. M. 

x gentilis L.), M. longifolia (L.) Huds. ‘Buddleia’ are very decorative, with colorful leaves and blossoms. They may be 

used as an accent in green areas and in urban planting too. In aromatic garden mint can be composed with Nepeta L., 

Thymus L., Ocimum L. 


